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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-08/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  29.04.2011. 
 

   
 

ZAPISNIK 
SA 12. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
12. sjednica VMO Draga održana je 29.04.2011. s početkom u 16,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Boško Slavić, predsjednik VMO 
• Vesna Pogorilić, zamjenica predsjednika VMO 
• Ada Večerina, članica VMO  
• Kristian Koso, član VMO 
• Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Mjesnog odbora Draga za 2012. godinu 
 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik upoznaje članove Vijeća da su mještani putem poziva objavljenom u Novom Listu 
(28. ožujka) i na web stranicama MO obaviješteni da u tajništvo Mjesnog odbora Draga mogu 
dostaviti zahtjeve i prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali 
komunalni zahvati), a za koje smatraju da je potrebno učiniti u Dragi u 2012. godinu.  
Predsjednik pododbora za komunalna pitanja je članovima Vijeća za ovu sjednicu pripremio 
materijal s prijedlozima prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području mjesnog odbora Draga za 2012. godinu, te je prije nego je pročitao pripremljeni 
materijal, postavio upit prema članovima Vijeća da li oni imaju kakav prijedlog koji bi se uvrstio u 
manje komunalne zahvate.  
Nakon što je pročitan prijedlog, te uz kraće konzultacije posložen je sljedeći prijedlog prioriteta u 
održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora Draga za 
2012. godinu: 
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1. Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za proširenje parkirališta u naselju Tijani kod 
kbr.14 
2. Proširenje javne rasvjete u Gornjim Tijanima od kbr.67 do kbr. 68 i ispod volte na javnim 
stepenicama koje vode u doljnje Tijane 
3. Proširenje javne rasvjete na lokaciji Brig poslije kbr.72A, od proširenja do mjesnog groblja 
4. Postava iluminacije za Božične i Novogodišnje blagdane na Hrvatski dom Draga, crkvu Sv. 
Antona i crkvu Sv. Jakova 
5. Sanacija prometnice kroz naselje Pod Ohrušvom od kbr.9A do kbr.9C 
6. Uređenje neuređenih ili neodgovarajuće uređenih javnih površina u dogovoru s Vijećem 
Mjesnog odbora Draga 
7. Izgradnja prilazne ceste za kuće koje se nalaze iznad postojeće pruge u Pelinovoj Gori 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Draga za 2012. godinu. 
 
 
• Planom realizacije prioriteta MO Draga za 2011. stavkom 7.1 planirana je izrada 
izvedbenog projekta za izgradnju parkirališta u naselju Tomasići kod kbr. 25. Vijeću MO upućen 
je od stane četvoro mještana Tomasića pismeni prigovor na prijedlog izgradnje parkinga u ulici 
Tomasići pa je nakon kraće konzultacije donesen je sljedeći 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo da će se Rijeka Prometu d.d. uputiti dopis u kojem će se 
očitovati da je Planom realizacije prioriteta MO Draga za 2011. stavkom 7.1 planirana izrada 
izvedbenog projekta za izgradnju parkirališta u naselju Tomasići kod kbr. 25., ali s obzirom da 
se mještani u zoni zahvata protive izgradnji predmetnog parkirališta, predmetna stavka stornirati 
će se, te će se planirana sredstva pridodati sredstvima iz stavke 7.3 sanacija neodgovarajuće 
uređenih javno prometnih površina - uređenje ceste u naselju Brig od kbr.71/5 tkz. novo naselje 
do crkve Sv. Jakova. 
Nadalje Vijeće je mišljenja da su se za ovu stavku odvajala sredstva iz prioriteta i prijašnjih 
godina, te da Rijeka Promet nije odradio pripremu dokumentacije kvalitetno te će se zatražiti od  
Stasia Scarpe iz "Rijeka Prometa" da se nevezano za odustajanje od izgradnje parkirališta riješi 
problem suvlasništva na toj parceli. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Jasna Rendulić 
Predsjednik VMO «Draga»:  

Boško Slavić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


