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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-08/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  16.05.2017. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 32. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
32. sjednica VMO Draga održana je 16.05.2017. s početkom u 19,30 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 31. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Mjesnog odbora Draga za 2018. godinu 

2. Informacija i pripreme za provođenje planiranog programa Dan MO 
3. Razno 

 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Predsjednik je dao informaciju da je postavljen upit prema gđi. Adriani Šneler iz Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav u svezi sredstva koja su bila planirana kroz 2014. 
godinu u iznosu od 15.000,00 kuna za tehničku pripremu i ishodovanje dozvole za postavu 
autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig, kao i za sredstva osigurana u 2015. godini u 
iznosu od 150.000,00 kuna za uređenje autobusnog stajališta te izrada, dobava i postava 
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autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig pravac grad, a koje do danas nije izvršeno. 
Gđa. Adriana Šneler iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav dostavila je pismeni 
odgovor s kojim su upoznati članovi Vijeća, a glasi: 
Za realizaciju izgradnje autobusne čekaonice osigurana su ukupna sredstva u visini od 
160.000,00 kn. U postupku je izrada projektne dokumentacije u varijantama i dogovor sa 
Odjelom za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje kakvu čekaonicu izgraditi 
sa što manje troškova i na način da se pojednostavi procedura i/ili skrati postupak ishođenja 
dozvola. Napominjemo da ovo nije postupak za postavu klasične tipske ostakljene 
čekaonice, već se radi o složenom građevinskom zahvatu. Sredstva su sigurno osigurana. 
Zaključak:  
VMO Draga će zatražiti pismeno očitovanje da se navede kada će čekaonica biti izgrađena 
pošto je to bilo planirano u prioritetima za 2015. godinu, a nije realizirano do dana današnjeg, 
te da članovi Vijeća dobiju uvid u projekt. 
 
Predsjednik informira članove Vijeća da je putem online obrasca pristigao Vijeću Mjesnog 
odbora Draga zahtjev gđe. Zdenke Stojčić u kojem navodi da je njen prijedlog da se izgradi 
parkiralište u dijelu ulice Orlići, od crkve prema domu, a također i nogostup koji sada ne 
postoji. Smatra da je vjerojatno moguće uz glavnu prometnicu, u dijelu koji sada prekriva 
šuma.  
Nadalje u tajništvu MO zaprimljen je zahtjev gosp. Marijana Večerine u kojem je navedeno 
da postoji potreba za postavom dva rasvjetna tijela na novopostavljene stupove (HEP) na 
pješačkoj stazi u ulici Gušć kod kućnog broja 20A. Vijeće Mjesnog odbora dobilo je i pismeni 
zahtjev gđe. Tanje Bajramović u kojem je navedeno da je potrebno postaviti jedan novi stup 
s rasvjetom u ulici Brig preko puta kbr.22A. 
Imajući u vidu gore navedeno, kao i dobivene usmene primjedbe mještana koje je Vijeće u 
tijeku godine pokušavalo s nadležnim službama riješiti, pripremljen je prijedlog prioriteta u 
održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora Draga 
za 2018. godinu koji glasi: 
1. Sanacija odvodnje oborinskih voda u naselju Pod Ohrušvom od kućnog broja 15C do 

kućnog broja 19 
2. Postava dva rasvjetna tijela na novopostavljene stupove (HEP) na pješačkoj stazi u 

ulici Gušć kod kućnog broja  20A 
3. Postava 1 rasvjetnog tijela na postojeći stup u ulici Brig na cesti koja vodi od mjesnog 

groblja prema mrtvačnici 
4. Proširenje javne rasvjete u ulici Brig preko puta kbr.22A 
5. Sanacija dijela kolnika uz pružni prijelaz u ulici Tijani 
6. Sanacija kolnika u ulici Tijani od kućnog broja 49 do kućnog broja 54 
7. Sanacija kolnika u ulici Tijani od kućnog broja 54 do kućnog broja 61 
8. Izrada pasice na sjevernom rubu kolnika u ulici Pod Ohrušvom između kućnog broja 9A 

i 9C 
9. Sanacija dijela stubišta koje povezuje ulicu Tomasići od kućnog broja 18 do ulice Orlići 

kod kućnog broja 3 
10. Uređenje prostora za djecu sa postavom sprava za igru djece istočno od Hrvatskog 

doma Draga u ulici Brig 24   
11. Uređenje parkirališta i nogostupa u dijelu ulice Orlići od crkve Sv. Antona prema 

Hrvatskom domu Draga 
12. Uređenje parkinga ispod crkve Sv. Antona 
13. Postava autobusne čekaonice u ulici Brig južno od kućnog broja 45 (pravac Rijeka - Sv. 

Kuzam) 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Draga za 2018. godinu. 
 
 
AD 2 
Kako je program obilježavanja Dana Mjesnog odbora planiran u mjesecu svibnju, vrijeme 
obilježavanja će se malo pomaknuti i planira se održati početkom mjeseca lipnja 2017. 
Gđa Vesna Pogorilić kontaktirati će s mogućim izvođačima i njihovim slobodnim terminima za 
sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Mjesnog odbora.  

http://ekonzultacije.rijeka.hr/predlaganje-malih-komunalnih-akcija/
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Gosp. Ivica Širola preuzeo je organizaciju oko malonogometnog turnira, a Hrvoje Slavić 
kontaktirati će se predsjednikom Kickboxing kluba i Boćarskog kluba Draga u svezi 
slobodnog termina za sudjelovanje u sportskom dijelu programa obilježavanja Dana Mo. 
Nadalje zamoljava članove Vijeća da razmisle o pojedinim izvođačima koji bi bili voljni 
sudjelovati u programu kako bi se s istim moglo kontaktirati tako do sljedeće sjednice Vijeća 
bude pripremljen cjelokupan prijedlog programa obilježavanja Dana Mjesnog odbora. 
 
 
AD 3 

 Vijeću mjesnog odbora Draga dostavljen je dopis građana - peticija u svezi korekcije 
autobusne linije 9, u kojoj je navedeno sljedeće: mještani su se obratili u svezi lionije 9 da se 
napravi korekcija voznog reda ( da se uvede prometovanje vikendom) pošto spadamo pod 
grad Rijeku. Na prigradske linije ne možemo utjecati, kao ni na njihove MO (postoji 
višegodišnji problem u svezi prometovanja prigradskih linija kroz mjesto Draga na koji smo 
upućivali (ne stajanje na stanicama, prolazak autobusa prije voznog reda, slaba povezanost, 
itd). Imajući u vidu da je Draga dio grada Rijkee i da je prva zona, mislimo da kao građani 
grada Rijeke imamo praviu na gradsku liniju i u dane vikenda kao i korekciju voznog reda 
tokom dana (prvi autobus u 6 sati, u 6,45 sati – večernji u 20 sati, 21,15 sati, 22,15 sati i 
zadnji u 23 sata) 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno se složilo da će se dopis građana tj. peticija mještana u svezi 
korekcije autobusne linije 9 dostaviti K.D. „Autotroleju“ d.o.o. i Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti kao i na znanje gđi. Dubravki 
Čargonja, predstavniku – osobi za kontakt da je peticija proslijeđena nadležnim službama. 
 
 

 Temeljem zatraženog od stane Vijeća i mještana da se poprave rasvjetna tijela 
(reflektori) koja su se nalazila na stupovima podvožnjaka u Dragi, nadležni u Hrvatskim 
cestama, Sektor za održavanje skinuli su iste kako bi ih popravili, međutim upit je mještana  
kada će isti biti postavljeni pošto je prošlo već par mjeseci od njihovog skidanja. Odgovor koji 
je dobiven iz Hrvatskih cesta je da će u roku od 10 dana biti postavljeni novi ispravni 
reflektori. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21,00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO „Draga“:  
Hrvoje Slavić 

 
 

 

 


