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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-10/9 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  2.9.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 40. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

40. sjednica VMO Drenova održana je 2. rujna 2009. (srijeda) u 18.00 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Miljenko Glavan, član VMO 
- Katherine Trinajstić, članica VMO 
- Stjepan Marković, član VMO 
- Ivica Brletić, član VMO 
- Zlatko Perković, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO 
 
Ostali nazočni: 
-    Christian Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 38 i 39. sjednice Vijeća 
2. Izvješće o Danima Drenove 2009.  
3. Rebalans financijskog plana za 2009. godinu 
4. Program rada Vijeća MO  za 2010. godinu 
5. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010.godinu – prijava za  djelatnost 

MO Drenova 
6. Prijava za područje ekoloških aktivnosti grañana MO za 2010. godinu 
7. Prijava programa za područje sportsko-rekreacijskih aktivnosti za 2010. godinu 
8. Prijava programa za akciju "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon za 2010. godinu 
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe 

mjesne samouprave  
10. Razno: informacije i zamolbe grañana  

   
 
 
 
AD 1 

Zapisnici  s 38 i 39. sjednice VMO Drenova jednoglasno su usvojeni. 
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AD 2 
 
Predsjednik Vijeća MO g. Medved  je Dane Drenove  održane u srpnju 2009. godine ocijenio 
uspješnima, planirani sportski i kulturno-zabavni  program je u potpunosti ispunjen, a s obzirom na 
vremenske neprilike, odaziv grañana bio je zadovoljavajući. Posebno je izrazio zadovoljstvo 
nastupom sve brojnijih izvoñača s područja Drenove. 
Predsjednik Pododbora za kulturu g. Christian Grailach izvijestio je Vijeće da je novi broj 
Drenovskog lista u izradi, te da će u listu biti i osvrt na Dane Drenove. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno zaključilo da je organizacija Dana Drenove 2009. godine  u 
potpunosti uspješna. 

 
 
AD 3 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Rebalansa 
financijskog plana MO  Drenova za 2009. godinu.  
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Rebalans financijskog plana MO Drenova za 2009. 
godinu. 

 
 
AD 4 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2010. godinu 
 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog 
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Drenova za 2010. godinu financiranih ili sufinanciranih iz 
sredstava odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi 
sveukupno 20.000,00 kuna, od čega se za Dane Drenove traži 10.000,00 kuna, za tiskanje biltena 
– Drenovskog lista 8.000,00 kuna, te za Doček Svetog Nikole 2.000,00 kuna. 
 
Predsjednik Pododbora za kulturu g. Christian Grailach,  predložio je Vijeću, na inicijativu 
odgojiteljice Ivane Crnić i nastavak rada dječjih igraonica u prostoru mjesnog odbora, za što je 
izrañen i Program iz područja brige o djeci, obrazovanju i odgoju u mjesnom odboru za 2010. 
godinu. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada  Vijeća MO Drenova za 2010. godinu  te 
zaključilo da se program dostavi Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Prijavu programskih aktivnosti mjesnog odbora 
financiranih ili sufinanciranih iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
za 2010. godinu, kao i prijave za programske aktivnosti : Dane Drenove 2010., 
Izdavanje biltena i Doček Svetog Nikole. 

•  Vijeće je usvojilo Program iz područja brige o djeci i zaključilo da se program 
dostavi Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. 

 
 
AD 5 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu – prijavu za djelatnost MO Drenova.  
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Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. 

godinu – prijavu za djelatnost MO Drenova te zaključilo da se program dostavi Odjelu 
gradske uprave za kulturu. 

 
 
 
 
 
AD 6 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2010. godinu u području ekoloških aktivnosti grañana mjesnih odbora na 
području Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada  Vijeća MO Drenova za 2010. godinu za 
područje ekoloških aktivnosti grañana mjesnih odbora na području Grada Rijeke – 
prijedlog za MO Drenova, te zaključilo da se program dostavi Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu.  

 
 
AD 7 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2010. godinu u području sportsko-rekreacijskih  aktivnosti grañana mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova.  
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada  Vijeća MO Drenova za 2010. godinu za 
područje sportsko-rekreacijskih aktivnosti grañana mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, te zaključilo da se program dostavi Odjelu 
za gradsku samoupravu i upravu.  

 
 
AD 8 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2010. godinu u akciji Birajmo najljepšu okućnicu,balkoni i prozor mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova.   
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada  Vijeća MO Drenova za 2010. godinu za 
akciju Birajmo najljepšu okućnicu,balkon i prozor mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, te zaključilo da se program dostavi Odjelu 
za gradsku samoupravu i upravu.  

 
 
AD 9 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu Odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave.  
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Zaključak: 

• Vijeće je Odluku primilo na znanje i zaključilo da nema primjedbi na istu. 

 
 
AD 10 
 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i 
zamolbe  Vijeću: 
 
 
- Zamolbu g. Miroslava Vukasa o proširenju javne rasvjete u Ulici Brune Francetića izmeñu 

kućnih brojeva 28 G i 28 E. 
 
- Zamolbu gñe Gordane Nañ o promjeni voznog reda linije 11, zbog nedostatka autobusne veze 

u razmaku od sat vremena (od 11.30 do 12.30 sati). 
 
- Zamolbu gñe Ruže Ćosić o postavljanju klupe na adresi Ružice Mihić 7. 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev dalje proslijediti nadležnim 

službama. 
 

Predsjednik je Vijeću dao na raspravu Usvojene prijedloge smjernica Grada Rijeke za mandatno 
razdoblje od 2009-2013. godine, prijedlog o povećanju broja biračkih mjesta na području MO 
Drenova, Zapisnik sastanka radnog tima za obilježavanje europskog tjedna kretanja u Gradu Rijeci 
2009. godine.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u  20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri  (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


