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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-08/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  28.04.2015. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 7. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
7. sjednica VMO Draga održana je 28.04.2015. s početkom u 20,00 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 6. 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 2016. godinu 

2. Informacija i pripreme za provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 
2015." na području Drage 

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

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik upoznaje članove Vijeće da su mještani putem poziva objavljenom u Novom listu i 
na web stranicama MO obaviješteni da od 01. do 20. travnja o.d. u tajništvu Mjesnog odbora 
Draga su mogli dostaviti zahtjeve i prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne 
infrastrukture (mali komunalni zahvati) a za koje smatraju da je potrebno učiniti na području 
Draga u 2016. godini. 
Prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Draga za 2016. godinu potrebno je usvojiti tijekom mjeseca svibnja stoga 
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predsjednik zamoljava članove Vijeća da razmisle o mogućim prijelozima do sljedeće sjednice 
Vijeća na kojem će se definirati konačni prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrasturkture na području MO Draga za 2016. godinu. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje.  
 

 Rijeka Promet uputio je dopis Vijeću MO u svezi razlike sredstava po prioritetima za 2014. 
godinu u kojem se navodi da se je po prioritetima MO Draga za 2014 godinu nakon provedenih 
postupaka te shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila razlika od 42.525,00 kn s PDV-
om koju je potrebno utrošiti u ovoj godini. Prijedlog Rijeka Prometa je da se preostala sredstva 
utroše na sanaciju kolnika u ulici Brig kod kućnog broja 72 C. 
Nakon kraće konzultacije članovi vijeća smatraju da postoje kolnici kroz Dragu koji su puno u 
lošijem stanju od lokacije predložene od strane Rijeka Prometa. Gospodin Ivica Širola je 
mišljenja da je potrebitije sanirati neke dijelove kolnika kroz naselje Tomasići, a predsjednik je 
mišljenja da je i dio kolnika u Orlićima ispod crkve Sv. Antona prioritetniji od predložene lokacije 
Rijeka Prometa. Prijedlog je da članovi Vijeća na terenu pogledaju stanje kolnika na tri lokacije i 
to: kroz Tomasiće, na Brigu kod kbr.7i 8a i u Orlićima ispod crkve Sv. Antona, kako bi se uvrstila 
u sanaciju jedna od ove tri lokacije koja je najugroženija.  
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo da će teren obići gosp. Ivica Širola i Bojan Mikuličić, te će 
nakon što se obiđe teren i definira koji je dio kolnika najoštećeniji, pozvati gosp. Leo Kurilić iz 
Rijeka Prometa kako bi se na terenu snimila točna dužina kolnika za sanaciju u okviru 
navedenih sredstava, a u svezi pismenog očitovanja Vijeća prema Rijeka Prometu. 
 
 
AD 2 
Vijeće Mjesnog odbora "Draga" u svom je Programu rada za 2015. godinu predvidjelo 
provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon". Akcija će započeti  na način da će Odjel 
za gradsku samoupravu i upravu za sve mjesne odbore objaviti u Novom listu obavijest i poziv 
za sve zainteresirane mještanke da prijave svoje okućnice, balkone i prozore od 5. do 15. 
svibnja 2015. Prijedlog je da Vijeće MO ove godine pošalje dosadašnjim učesnicima na kućne 
adrese dopis u kojem će se navesti da građani koji imaju mogućnost svoje okućnice da 
fotografiraju sami (mobitelom ili digitalnim fotoaparatom) to i učine tijekom mjeseca svibnja. 
Fotografije ne trebaju sami izrađivati, već se trebaju javiti u tajništvo MO Draga te tako izvršiti 
prijavu za učestvovanje u akciji i dogovor o načinu preuzimanja snimljenih fotografija (CD, USB, 
mail). Rok za prijavu je do 29. svibnja 2015. Građani koji nisu u mogućnosti sami fotografirati 
svoje okućnice, a žele učestvovati u akciji, zamoliti da se do 25.05.2015. jave u tajništvo 
mjesnog odbora, tel. 458-270 ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom ili na mail: 
mo.draga@rijeka.hr, radi dogovora o terminu dolaska i slikanja na terenu.        
Završna svečanost proglašenja najuspješnijih učesnika bit će održana sredinom ili krajem lipnja. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje.  
 
 
AD 3 
Predsjednik 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. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje.  
 
 
AD 4 

 U svezi primjedbi mještana iz naselja Gušć i Pod Ohrušvom u svezi izvršenja radova na 
Progonu upućena je još jedna primjedba mailom od stane mještanke Marije Bilić prema Rijeka 
Prometu, te je Rijeka Promet dostavio očitovanje u kojem je naveo da su planom prioriteta u 
Mjesnom odboru Draga iz 2014. godine ugovoreni radovi na poboljšanju odvodnje oborinskih 
voda u ulici Pod Ohrušvom od kbr.8 do kbr.12. Radovi su obuhvatili izradu oborinske kanalizacije 
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unutar raspoloživa sredstva. Redovito vrše kontrolu terena i na predmetnoj dionici održavaju 
stanje kolnika prohodnim. Napominju da su proveli postupak nabave i odabrali izvođača radova 
za asfaltiranje navedene dionice. Nakon obilaska gradilišta sa izvođačem radova, radove na 
asfaltiranju planira se izvesti najkasnije do 17. travnja 2015. Do trenutka asfaltiranja pratiti će se 
stanje na kolniku i po potrebi sanirati oštećena mjesta.  

 Ovaj tjedan je realizirano asfaltiran kolnika nakon izvođenja radova na Progonu (Pod Ohrušvom 
od kbr. 8 do kbr.12) 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 

 Temeljem zahtjeva koje je Vijeće MO dobilo od strane mještana naselja Pod Ohrušvom u 
svezi  postave opreme za smirivanje prometa u naselju Pod Ohrušvom, Rijeka Promet je 
dostavio odgovor Vijeću u kojem izvješćuju da se ista postavlja u neposrednoj blizini osnovnih 
škola, dječjih vrtića i igrališta. Prometnica kroz naselje Pod Ohrušvom s obzirom na nedovoljnu 
širinu i zavojitost ne omogućuje normalno mimoilaženje vozila u većem svom dijelu, pa tako i 
razvijanje većih brzina kretanja.  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se gosp. Jozi Kolaku, Pod Ohrušvom 8b dostavi 
odgovor Rijeka Prometa u svezi zatraženog. 
 

 U svezi daljnjeg rješavanja oko uvođenja – formiranja novih autobusnih stajališta u Dragi 
tajnica je dala informaciju da je K.D. "Autotrolej" d.o.o. dana 9. travnja 2015. godine od 12 sati 
uveo novi par stajališta na linijama 9, 25 i 26, kod pržione kave u Sušačkoj Dragi. Stajališta su 
označena žutom bojom na kolniku.  
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 

 Vijeću Mjesnog odbora se je obratio gosp. Željko Stipković, Brig 27a., s mailom koji je pročitan 
članovima Vijeća, te je donesen sljedeći  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se Rijeka Prometu uputi dopis u kojem će se zatražiti 
stručno mišljenje u prometnom smislu s naglaskom u pogledu uređenja prometovanja i 
parkiranja, odnosno zaustavljanja u Ulici Brig, a temeljem zahtjeva mještana g. Željka Stipkovića. 
 

 Vijeću Mjesnog odbora se je obratio gosp. Josip Tadić, Tijani 29., s dopisom koji je pročitan 
članovima Vijeća, te je donesen sljedeći  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se dopis gosp. Josipa Tadića uputi nadležnim službama 
u Grad Rijeku. 
 

 Vijeće Mjesnog odbora je mišljenja da je potrebno zatražiti od nadležnih služba Grada upit o 
gradnji na Brigu ispod glavne ceste kod kbr.69 i na Brigu ispod kbr. 81/8 jer je mišljenje da je 
izgrađeno na parcelama u vlasništvu Grada Rijeke.   
 
 
 

 I ove godine blagdan zaštitnika Grada Rijeke Svetog Vida obilježit će se sportskim susretima 
mjesnih odbora u disciplinama: briškula i trešeta, potezanje konopa i boćanje i to na terenu 
Športskog društva Zamet, na adresi Obitelji Sušanj 2. Predviđeni termin odvijanja sportskih igra 
je 31. svibnja 2015. Predsjednik nadalje upoznaje nazočne da se je za sudjelovanje u sportskim 
susretima mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida Direkciji za mjesnu samoupravu 
dostavljen popis članova boćarske ekipe i ekipe za briškulu i trešetu s područja Mjesnog odbora 
Draga koja se je prijavila za sudjelovanje u sportskim susretima mjesnih odbora povodom dana 
Svetog Vida. 

 Tijekom tri dana (29.,30.i 31. 2015.) na sportskom igralištu "Delta" u suradnji s MO Centar – 
Sušak, MO Luka, MO Školjić i Direkcije za mjesnu samoupravu održati će se 5. KUP Delta, turniri 
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u malom nogometu. Tajnica je obavijestila Malonogometni klub "Draga" o održavanju istog koji su 
prihvatili učestvovanje, te je dostavljena prijava i popis nogometne ekipe Draga. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 22:00 sati. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Hrvoje Slavić 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


