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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-10/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  20. svibnja  2015. 

                       
ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

7. sjednica VMO Drenova održana je  20. svibnja 2015. godine u 18.00 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Popov, predsjednik VMO 
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO 
- Aleksandar Bulog, član VMO 
- Zorka Ćoso, članica VMO 
- Nenad Mance, član VMO 
- Tomislav Vukušić, član VMO 
- Stanko Vunić, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
Sjednici su prisustvovali u svrhu osnivanja Pododbora za kulturu: 
- Christian Grailach 
- Željko Delač 
- Kristijan Iskra 

 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice  VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Formiranje Pododbora za kulturu  
2. Dani Drenove – srpanj 2015. 
3. Drenovski list –priprema novog izdanja 
4. Preraspodjela razlike sredstava komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
5. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2016. godinu 
6. Prijedlog za zajednički sastanak s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav 
7. Projekti KD Vodovod i kanalizacija na području MO Drenova 
8. Prezentacija DPU stambenog područja Bok Odjela za urbanizam 
9. Prijedlog za preimenovanje Ceste A – bezimene ulice 
10. Ekološka akcija na  Lokvici 
11. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
 

Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
Donešena je Odluka o formiranju Pododbora za kulturu, za predsjednika je imenovan gospodin 
Željko Delač, za članove gospodin Christian Grailach i gospodin Kristian Iskra. U Odluci o 
osnivanju definirana su pravila o radu Pododbora, dužnosti i zadaće Pododbora. Načelno je 
dogovoren hodogram Dana Drenove, početkom mjeseca lipnja sazvat će se sudionici planiranih 
zbivanja na zajednički dogovor.  
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Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo prijedlog za osnivanje Pododbora za kulturu.  
 

AD 2 
Dani Drenove predviđeni su u mjesecu srpnju, centralna svečanost održat će se na Cvetkovom 
trgu 11. srpnja 2015. Tijekom sljedeće sjednice dogovorit će se detaljnije zadaće i sudionici kako bi 
se na vrijeme objavio hodogram, odnosno višednevna zbivanja u Drenovskom listu. Vijeće je 
odlučilo uputiti javni poziv za dostavu prijedloga fizičkih i pravnih osoba kojima će se dodijeliti 
priznanje za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Drenova u sklopu obilježavanja Dana Drenove.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  
 
AD 3 
Uz razne teme i aktualnosti dogovoreno je da se u Drenovskom listu građanima predstave članovi 
Vijeća iz ovog saziva uz kratak osvrt na program svoga djelovanja u Vijeću. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  
 
AD 4 
Temeljem dopisa nadležne Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti o preostaloj razlici 
sredstava  po komunalnim prioritetima za 2014. godinu, u iznosu od 42.500,00 kuna, predloženo je 
da se preostala sredstva po uređenju zelenih površina utroše za nabavku dječjih sprava na 
igralištima iza Cvetkovog trga i na lokaciji Put k igralištu.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  
 
AD 5 
Temeljem zahtjeva građana, te prijedloga Vijeća prihvaćen je 41 prijedlog prioriteta u održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području MO Drenova. Navedeni 
prijedlozi dostavljaju se nadležnim službama na obradu, te se nakon toga usvajaju na Gradskom 
Vijeću i čine sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2016. godini. 
 
Zaključak:  

 Vijeće će prihvaćene prijedloge komunalnih prioriteta za 2016. godinu dostaviti 
nadležnom Komunalnom sustavu i Direkciji za mjesnu samoupravu.  
 

AD 6 
Nakon zajedničkog sastanka s gradskim službama u narednom periodu i postavljenih pitanja 
nadležnim gradskim službama, Vijeće planira održati sastanak s Komunalnim sustavom oko 
problematike komunalne infrastrukture na području MO Drenova.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD 7 
U ovoj godini KD Vodovod i kanalizacija započeo je s realizacijom s dva velika projekta kojima se 
nastavlja ulaganje u gradnju vodovodno-komunalne infrastrukture. Na području MO Drenova 
izvodit će se radovi po projektu EIB/CEB koji obuhvaća radove na 2.559 metara sanitarne 
kanalizacije i 1.447 metara vodovoda u Ulicama Vrhak, Drenovski put, Žminjska ulica, Goranska 
ulica, Cvjetna ulica, Brca i Brdina. U sklopu projekta EBRD radovi će se izvoditi u ulicama Braće 
Hlača, Drenovski put, Severinska ulica, Ive Lole Ribara, Orlanda Kučića, Ivana Žorža, Kučićki put, 
Goranska ulica, Kampanja i Paškinovac.  
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Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
 
AD 8 
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pokreće postupak 
Javne rasprave za donošenje Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok. Za 
zainteresiranu javnost održat će se javno izlaganje u prostorijama Mjesnog odbora Drenova, u 
srijedu, 10. lipnja 2015 godine s početkom u 18.00 sati. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
 
AD 9 
Dio tzv. Ceste "A" koja ne uključuje niti jedan kućni broj označava se na interaktivnim kartama i 
kao Bezimena ulica. Kako ne bi dolazilo do zabune, Vijeće predlaže da se taj dio ceste od raskrižja 
ulice Ivana Žorža i Braće Hlača pa do spoja sa Ulicom Ive Lole Ribara na Škurinjama preimenuje u 
Ulicu Braće Hlača, kao njezin logični nastavak.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.   
 
AD 10 
U dogovoru s Udrugom Dren i Dobrovoljno vatrogasnim društvom Drenova održat će se ekološka 
akcija na lokvici u mjesecu lipnju, u subotu 13. ili 20. lipnja ovisno o vremenskim prilikama.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.   
 
 
AD 11 
 
11.1 Na traženje Odjela za poduzetništvo Vijeće je suglasno za produženje radnog vremena Caffe 
bara "11" i Caffe bara "Nota" u traženom vremenu u mjesecu svibnju i lipnju s napomenom da 
razina buke iz objekata bude u skladu s propisima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 20.30 sati. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                                     Damir Popov 

 

 

  

  
 


