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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-08/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  29.04.2014. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 49. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
49. sjednica VMO Draga održana je 29.04.2014. s početkom u 16,30 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Kristian Koso, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 48. 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 ureñaja komunalne infrastrukture 
na području Mjesnog odbora Draga za 2015. godinu 

2. Razno 
 
 

  
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Predsjednik pododbora za komunalna pitanja Hrvoje Slavić podsjeća da je bilo potrebno 
osvrnuti se na usvojene prijedloge prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture na području MO Draga za 2014. godinu, pa je stoga kontaktirao s gospodinom 
Zdenkom Nikšićem i gosp. Leom Kurilićem iz «Rijeka Prometa kako bi se moglo potvrditi što će 
se realizirati do kraja godine i što je potrebno planirati i uvrstiti u daljni plan kroz 2015.,  
Imajući u vidu gore navedeno, kao i zahtjeve mještana koji je Vijeće u tijeku godine pokušavalo 
s nadležnim službama riješiti, a koji nisu riješeni, pripremljen je od strane komunalnog 
pododbora prijedlog prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na 
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području mjesnog odbora Draga za 2015. godinu. 
Predsjednik je pročitao prijedlog kako slijedi: 
- Sanacija dijela kolnika sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda u ulici Brig od kućnog broja 
69 do kućnog broja 59 
- Ureñenje autobusnog stajališta te izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na 
stajalištu u ulici Brig - pravac grad 
- Rješavanje odvodnje oborinskih voda na glavnoj draškoj prometnici u naselju Pod 
Ohrušvom i Orlići 
- Mjestimična sanacija glavne draške prometnice 
- Sanacija divljeg odlagališta u ulici  Brig na pokosu sjeverno od mjesnog groblja 
- Izgradnja praktičnijeg prilaza mjesnom groblju u ulici Brig - ureñenje novog prilaza s gornjeg 
parkirališta na groblje spojnim putem izmeñu parkirališta i trase kanalizacije, koja vodi do ceste 
na nivou groblja 
- Ureñenje, proširenje parkirališta kod mjesnog groblja 
- Postava iluminacije za Božične i Novogodišnje blagdane na Hrvatski dom Draga, crkvu Sv. 
Antona i crkvu Sv. Jakova 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture na području MO Draga za 2015. godinu. 
 
 
 
AD 2 
K.D. Čistoća dostavilo je odgovor na dopis koji je Vijeće Mjesnog odbora Draga uputilo prema 
dobivenom zahtjevu gñe. Božica Krmpotić, Tijani 67., i gña. Erike Marušić, Tijani 66., u svezi 
premještaja kante za odlaganje smeća iz domaćinstva koji se nalazi u Tijanima kod kbr 66., na 
lokaciju preko puta navedenog kućnog broja. U dopisu je navedeno da ne postoji alternativna 
pozicija za dvije kante osim ove lokacije. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno da se dostavi gñi. Božici Krmpotić i gñi. Eriki Marušić dopis s 
odgovorom K.D. "Čistoće". 
 
• Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da su telefonski bili upoznati s zaprimljenim 
sljedećim zahtjevima: 
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Ordinacija za fizikalnu Medicinu i rehabilitaciju Mile 
Batinić, dr. med s zahtjevom da se za zainteresirane mještanke srednje i starije životne dobi i 
nadalje održavaju bez naknade vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja kod osoba srednje i 
starije životne dobi i to od 01.04.2014. do 01.05.2014. ponedjeljkom od 16,45 sati do 17,30 sati 
u Hrvatskom domu Draga. 
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je Kickboxing klub "Draga" s zahtjevom da se za 
potrebe održavanja treninga odobri korištenje velike dvorane u Hrvatskom domu Draga bez 
naknade i to od 01.04.2014. do 01.05.2014. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 sati do 21 
sat.  
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Karnevalska grupa "Draške maškare" s zahtjevom 
da se za potrebe održavanja sastanka karnevalske grupe i izradu kostima odobri korištenje 
podruma u Hrvatskom domu Draga bez naknade i to od 01.04.2014. do 01.05.2014., 
ponedjeljkom od 18 sati do 19 sati. 
Zaključak:  
VMO Draga je putem telefona dalo suglasnost da se koristi prostor prema dostavljenim 
zahtjevima, te je dana suglasnost dostavljena Odjelu za gradsku samoupravu. 
 
 
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 
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