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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-08/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  28.11.2014. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 1. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
1. sjednica VMO Draga održana je 28.11.2014. s početkom u 16,30 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Hrvoje Slavić, predsjednik VMO 

 Bojan Mikuličić, zamjenik predsjednika VMO 

 Boško Slavić, član VMO 

 Vesna Pogorilić, član VMO  

 Ivica Širola, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Draga 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Draga 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za dopinos u razvoju mjesnog 

odbora 
4. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Mjesnog odbora za 2015. – očitovanje na odgovor Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav 

5. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Doček Sv. Nikole 
6. Prijedlog programa rada za 2015. 
7. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 

 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Hrvoje Slavić daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Poslovnik Vijeća 
Mjesnog odbora Draga. Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta Poslovnika, te su se 
jednoglasno složili da: 
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-u članku 8. Poslovnika stoji..."Izbor predsjednika Vijeća obavlja se javnim glasovanjem."...  
-u članku 16. Poslovnika stoji..."Predsjednik i zamjeniik predsjednika Vijeća mogu biti razrješeni 
dužnosti i prije isteka mandata. Prijedlog za razriješenje mogu dati dva člana Vijeća ukoliko 
predlagatelji smatraju da predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika svojim ponašanjem šteti 
ugledu Viječa ili da je zloupotrebio položaj ili prekoračio ovlasti"... 
-u članku 20. Poslovnika stoji..."Predsjednik Vijeća sazvati će sjednicu ako to zatraže dva člana 
Vijeća, u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva."...  
-u članku 38. Poslovnika stoji..."Prijedlog za izmjenu Poslovnika mogu podnijeti predsjednik 
Vijeća, dva člana vijeća ili Odjel za gradsku samoupravu u upravu Grada Rijeke."... 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Draga, čime je prestao 
važiti Poslovnik od 18.lipnja 2010. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Hrvoje Slavić daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Pravila Vijeća 
Mjesnog odbora Draga. Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta Pravila te su se 
jednoglasno složili da: 
- u članku 3. Poslovnika stoji..."Prijedlog za promjenu Pravila mogu podnijeti Predsjednik Vijeća 
dva člana Vijeća ili Odjel za gradsku samoupravu i upravu. O promjeni Pravila odlučuje Vijeće, 
većinom glasova svih članova Vijeća."... 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo Pravilnik Vijeća Mjesnog odbora Draga, čime je prestao 
važiti Pravilnik od 18. lipnja 2010. 
 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća Hrvoje Slavić daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu da li će donijeti 
Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Draga. 
Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta Pravilnika te su donijeli  
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos 
u razvoju Mjesnog odbora Draga. 
 
 
AD 4 
Predsjednik VMO upoznaje članove Vijeća da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav na 
temelju dostavljenih materijala Vijeća, dao tabelu u kojoj su prikazani svi prijedlozi VMO istim 
redoslijedom kako su navedeni od strane VMO. Uz svaku stavku od strane Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav upisana je procjena iznosa sredstava potrebnih za realizaciju ili 
objašnjenje zbog kojeg prijedlog VMO ne može biti uvršten.  
Od VMO se traži da utvrdi ostaje li kod ranije danog rasporeda prioriteta ili da se izradi tabela s 
izmijenjenim redoslijedom prioriteta. 

R. br. 
MO 

 

OPIS 
 

Nadležnost 
 

Plan 2015. 
 

Komentar 
 

1. Sanacija dijela kolnika sa 
rješavanjem odvodnje 
oborinskih voda u ulici Brig od 
kućnog broja 69 do kućnog 
broja 59 

RP 120.000,00  

2. Uređenje autobusnog 
stajališta te izrada, dobava i 
postava autobusne čekaonice 
na stajalištu Draga Brig – 
pravac grad 

ZKD 150.000,00   

3. Rješavanje odvodnje 
oborinskih voda na glavnoj 
draškoj prometnici u naselju 
Pod Ohrušvom i Orlići 

Razvoj  
Razvojni zahvat. Postupiti po 
naputku Direkcije plana, razvoja i 
gradnje 
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4. Sanacija kolnika u ulici Brig 
od kućnog broja 47 do 
kućnog broja 54 

RP 200.000,00   

5. Sanacija divljeg odlagališta u 
ulici Brig na pokosu sjeverno 
od mjesnog groblja 

ZKD 40.000,00   

6. Izrada praktičnijeg prilaza 
mjesnom groblju u ulici Brig – 
uređenje novog prilaza s 
gornjeg parkirališta i trase 
kanalizacije koja vodi do 
ceste na nivou groblja 

RP  
Zemljište nije u vlasništvu Grada 
Rijeke 

7. Uređenje i proširenje 
parkirališta kod mjesnog 
groblja 

RP  
Zemljište nije u vlasništvu Grada 
Rijeke 

8. Postava iluminacije za 
Božićne i Novogodišnje 
blagdane na Hrvatski dom 
Draga, crkvu Sv. Antona i 
crkvu Sv. Jakova 

ZKD  
Realizirati će se iz sredstava 
redovnog održavanja 

 
Vijeće je upoznato s odgovorom koji je u tabeli naveden i planiranim sredstvima za prioritete  
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području MO Draga. 
Predsjednik Vijeća Hrvoje Slavić upoznaje da je dobiven mailom zahtjev stanara Briga br.9/a, 
br.8 i br.7 vezano za problem parkiranja, traži se da se postave tabele za parkiranje na 
navedenim kućnim borijevima za stanare, te da se sanira asfalt na dotičnoj cesti. Kako je 
navedeno u nadležnosti Rijeka Prometa dostavljen je mail, te zamoljeno da se izvrši izvid na 
terenu s povratnom informacijom. Predsjednik Hrvoje Slavić pročitao je odgovor Rijeka Prometa 
koji glasi: "Vezano za stanje kolnika na predmetnoj cesti vidljivo je da je najveći problem u 
prometovanju vozila veliki uzdužni nagib koji je izražen i prisutan ne samo na području MO 
Draga već i na ostalim mjesnim odborima, pogotovo kod onih koji su na rubnim područjima 
grada. Ohrapljivanjem na takvim prometnicama sa velikim uzdužnim nagibom neće se 
kvalitetno riješiti ovaj problem i smatramo da treba sagledati mogućnost preasfaltiranja potrebne 
dionice eruptivnim asfaltom. U ovoj godini potrebna sredstva nemamo iz redovnog održavanja 
pa predlažemo da MO Draga uvrsti ovaj zahtjev kao stavku u prioritetima za 2015. godinu. 
Zabranu parkiranja na kolniku ispred ulaza u zgrade ili kolnih ulaza u dvorišta može iscrtati  
Rijeka promet koji je za to ovlašten te ako se potreba za to stručno utvrdi. Nažalost nedovoljna 
širina prometnice ne dozvoljava iscrtavanje legalnih parkirnih mjesta. U svakom slučaju od 
strane Rijeka prometa provjeriti će se stanje i po potrebi intervenirati."  
Nakon kraće diskusije članovi Vijeća smatraju da je više mjesta u Dragi gdje je cesta skliska, te 
da je na navedenoj cesti veći problem parkiranje automobila na cesti, od samog asfaltiranja, te 
je donesen sljedeći  
Zaključak: 
Novo Vijeće konstituiralo se je 19. studenog 2014., te s obzirom na situaciju i dobivenim 
naputkom, novi sastav vijeća usvojiti će prijedloge malih komunalnih akcija koje je donio 
predhodni saziv Vijeća, jer je zatraženo da se prilikom usvajanja prijedloga prioriteta odrede 
promjene samo u smislu određivanja rasporeda izvršenja pojedinih stavki. 
Vijeće Mjesnog odbora Draga sve nove prijedloge malih komunalnih akcija će predložiti u prvom 
kvartalu 2015. godine kao prijedlog prioriteta za realizaciju u 2016. godini. 
 
Temeljem navedenog, redoslijeda prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Mjesnog odbora Draga za 2015. godinu u iznosu od 322.000,00 kuna 
glasi: 

1. 

Sanacija dijela kolnika sa rješavanjem 
odvodnje oborinskih voda u Ulici Brig od 
kućnog borja 69 do kućnog borja 59 
 

RP 120.000,00 

2. 

Uređenje autobusnog stajališta te 
izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Draga Brig – 
pravac grad 

ZKD 150.000,00 
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3. 
Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig od 
kućnog broja 54 do kućnog broja 59 
 

RP 52.000,00 

Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Draga za 2015. 
 
 
AD 5 
U svezi planiranja programa dočeka Sv. Nikole predsjednik Vijeća Hrvoje Slavić upoznao je da 
je s Ri Teatrom ugovoren i rezerviran datum 07. prosinca za izvođenje predstave za djecu 
"Vidov san" za koju su prema planiranom programu osigurana sredstva u iznosu od 3.000,00 
kuna. Članovi Vijeća jednoglasno su donijeli odluku da se prema odobrenim financijskim 
sredstvima koja su prema programu predviđena za podjelu poklon paketa mogu obuhvatiti djeca 
predškolskog uzrasta koja žive u Dragi, te su stoga pripremljene i poljepljene obavijesti 
roditeljima djece predškolskog uzrasta sa područja MO Draga da izvrše prijavu djeteta u 
tajništvu MO kako bi se mogli pripremiti poklon paketi. Rok za prijavu je bio do danas 
28.11.2014. Tajnica je kontaktirala s gđom. Tanjom Bajramović iz poduzeća "EB" d.o.o. kako bi 
pripremila i ponudila primjerke igračaka koje će članovi Vijeća otići pogledati i odabrati za djecu 
Drage. Dogovoreno je da zamjenik predsjednika Vijeća Bojan Mikuličić i dva člana Vijeća Vesna 
Pogorilić i Ivica Širola posjete gđu. Tanju Bajramović u "EB" i izaberu i naruče igračke prema 
uzrastu djeteta. Nakon što se formira popis i definira konačni broj prijavljene djece predsjednik 
Hrvoje Slavić i član Vijeća Vesna Pogorilić obaviti će kupovinu slatkiša u trgovini Brodokomerc 
Nova d.d.  
Zaključak: 
VMO Draga jednoglasno se je složilo s navedenim, te trošak za realizaciju ovog programa biti 
će prema odobrenim financijskim sredstvima koji su navedeni kroz planirani program.  
 
 
AD 6 
Predsjednik VMO je upoznao članove Vijeća da prijedloge svojih programa, za čiju su realizaciju 
potrebna financijska sredstva ili drugi oblici podrške, Vijeća MO dostavljaju resornim odjelima 
gradske uprave prema nadležnosti. Nadalje je potrebno da Vijeće usvoji prijedlog planiranih 
programskih aktivnosti kako bi bili predani u zadanom roku nadležnom resornim odjelu gradske 
uprave. 
Povratnom informacijom nadležnog resornog odjela gradske uprave o visini odobrenih 
sredstava ili drugim oblicima podrške za pojedini prijedlog programa Vijeće MO ima realnu 
osnovu da utvrdi treba li smanjiti obim ili sadržaj programa ili osigurati u cijelosti predloženi 
program uz osiguranje drugih izvora sredstava (sponzorstvo, donacije). 
Predsjednik VMO zamoljava članove Vijeća da do sljedeće sjednice razmisle i pripreme 
prijedlog programske aktivnosti prema uputama koje su dobili u materijalima za ovu sjednicu. 
 
 
AD 7 
Predsjednik VMO podsjeća članove Vijeća da su dobili poziv Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu da će se dana 08. prosinca 2014. u 17,00 sati u Gradskoj Vijećnici Grada Rijeke održati 
prezentacija ustrojstva i rada mjesne samouprave u Gradu Rijeci. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 
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