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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-08/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  31.03.2016. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 17. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
17. sjednica VMO Draga održana je 31.03.2016. s početkom u 16,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Bojan Mikuličić, zamjenik predsjednika VMO 

 Boško Slavić, član VMO 

 Vesna Pogorilić, član VMO  

 Ivica Širola, član VMO 
 

Ostali nazočni  
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Hrvoje Slavić, predsjednik VMO 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Komunalna problematika 
2. Razno 

 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Zamjenik predsjednika informira članove Vijeća o sljedeće: 

 Vijeću MO Draga obratio se je zahtjevom mještanin Milivoj Vičević, Brig 14/a, da se riješi 
njegov problem ulaska sa javne prometnice u dvorište, i izlaska na prometnicu. Obrazlaže da 
već postavljeni križevi na prometnici ne pomažu ništa radi nesavjesnih vozača, te moli ako je 
moguće da se postave betonski stupići. 
Zaključak:  
VMO Draga se jednoglasno složilo da će se uputiti dobiveni zahtjev “Rijeka Prometu” i zatražiti 
stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva, te da Vijeće Mjesnog odbora stoji na raspolaganju za 
eventualni zajednički obilazak navedene ceste. 
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 Dobivena je informacija od gosp. Lea Kurilića iz „Rijeka Prometa“ da se planira ubrzo 
započeti s radovima na sanaciji kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 69 do kućnog broj 59. 
Radovi se izvode temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za 
komunalne prioritete na području mjesnog odbora Draga u 2015. godini. 

 Isto tako dobivena je informacija od gosp. Lea Kurilića iz „Rijeka Prometa“ da se planira 
ubrzo započeti i s radovima na djelomičnoj sanaciji potpornih i upornih kamenih suhozida na 
pješačkom putu koji vodi od naselja Gušć prema Orehovici, a koje je Vijeće MO Draga uvrstilo u 
Plan Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na području mjesnog 
odbora Draga u 2015. godini nakon što je “Rijeka Promet” zatražio očitovanje o preostaloj razlici 
sredstava nakon ugovorenih poslova. Gospodin Ivica Širola napomenuo je da se prilikom 
radova na terenu zamoli izvođače da uklone šljunak koji se nalazi u blizini Volvo servisa. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 

 Vijeću MO Draga dobilo je odgovor od “HŽ Infrastruktura”, RJ HŽI Zapad, Građevinski sektor 
nadzorno središte Rijeka u kojem je navedeno da temeljem dostavljenog dopisa Vijeća MO 
obaviještavaju da je Nadzorno središte Rijeka dana 03. ožujka 2016. godine očistilo napušteni 
bunker u naselju Brig i okoliš od smeća. Budući da HŽ nema namjeru koristiti navedeni bunker i 
pomoćni objekt, isti će se trajno zatvoriti u što skorijem roku.  
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Draga obavijestiti će “Rijeka Promet” da se postavi znak koji nedostaje 
(andrijin križ – bio nekada sada je samo stup) na prolazu uz prugu u naselju Pod Ohrušvom u 
blizini kbr.9b. 
 
 
 
AD 2 
Gđa. Vesna Pogorilić podsjeća da je prema planu Vijeća predviđeno da se obilježavanje dana 
Mjesnog odbora provede krajem mjeseca svibnja, pa stoga zamoljava članove Vijeća da 
razmisle do sljedeće sjednice Vijeća o pojedinim izvođačima koji bi bili voljni sudjelovati u 
programu kada će se definirati konačni datum i program obilježavanja Dana Mjesnog odbora. 
Isto tako bilo bi poželjno na sljedeću sjednicu Vijeća pozvati sve predstavnike sportskih udruga 
u Dragi kako bi se temeljem planiranog dogovorili oko pojedinosti o mogućoj provedbi sportskog 
dijela programa, a u sklopu obilježavanja Dana MO Draga. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje.  
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Zamjenik predsjednika VMO „Draga“:  
Bojan Mikuličić 
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