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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-08/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  28.05.2015. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
8. sjednica VMO Draga održana je 28.05.2015. s početkom u 16,30 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Bojan Mikuličić, zamjenik predsjednika VMO 

 Boško Slavić, član VMO 

 Vesna Pogorilić, član VMO  
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Hrvoje Slavić, predsjednik VMO 

 Ivica Širola, član VMO 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 7. 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 uređaja komunalne infrastrukture 
na području Mjesnog odbora Draga za 2016. godinu 

2. Informacija i pripreme za realizaciju nadolazećih planiranih programskih aktivnosti: 
- Provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2015." na području Drage,  
- Učestvovanje ekipe iz Drage u sportskim susretima vijeća mjesnog odbora na području 
grada Rijeke za vrijeme obilježavanja blagdana Svetog Vida 
- Obilježavanje Dana MO 

3. Razno 
 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Članovi Vijeća osvrnuli se na usvojene prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Draga za 2015. godinu, kako bi se potvrdilo što će se 
realizirati do kraja godine i što je potrebno planirati i uvrstiti u daljni plan kroz 2016. Imajući u vidu 
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gore navedeno, kao i zahtjeve mještana koje je Vijeće u tijeku godine pokušavalo s nadležnim 
službama riješiti, a koji nisu riješeni, pripremljen je prijedlog prioriteta u održavanju objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora Draga za 2016. godinu koji glasi: 
1. Djelomična sanacija potpornih i upornih kamenih suhozida na pješačkom putu koji vodi od 

naselja Gušć prema Orehovici (temeljem zaprimljenog zahtjev mještana) 
2. Izgradnja nogostupa u ulici Brig od kućnog broja 104 do kućnog broja 86 (temeljem 

zaprimljenog zahtjev mještana) 
3. Sanacija dijela kolnika u ulici Brig kod kućnog broja 7 do kućnog broja 8 A (temeljem 

zaprimljenog zahtjev mještana) 
4. Sanacija dijela kolnika u ulici Brig od kućnog broja 71/6 do kućnog broja73/9 
5. Sanacija dijela kolnika u ulici Brig od kućnog broja 79 do kućnog broja 79A 
6. Sanacija dijela kolnika u ulici Brig od kućnog broja 79 C do kućnog broja 81 C 
7. Sanacija dijela kolnika u ulici Tijani od kućnog broja 19 do kućnog broja 49 
8. Sanacija dijela kolnika u ulici Tijani kod kućnog broja 49 
9. 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 uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Draga za 2016. godinu. 
 
 
AD 2 

 U tijeku je kontaktiranje s mještankama, obilazak i slikanje prijavljenih okućnica, balkona i 
prozora koje će na sljedećem sastanku predočiti članovima Vijeća. Prihvaćen je prijedlog da 
članovi Vijeća čine komisiju za odabir najljepše okućnice, balkona i prozora. Prijedlog je 
prihvaćen. 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da će članovi Vijeća činiti komisiju za odabir najljepše 
okućnice, balkona i prozora. Komisija će nakon uvida i pregleda slika svih prijavljenih okućnica i 
balkona donijeti ocjenu, proglasiti i dodijeliti nagrade vlasnicima najljepše uređene okućnice, 
balkona i prozora.  
 

 Članica VMO gđa. Vesna Pogorilić podsjeća da je prema planu Vijeća predviđeno da se 
obilježavanje dana Mjesnog odbora provede krajem mjeseca svibnja, međutim zbog obveza 
članova Vijeća isti je prolongiran, pa zamoljava članovi Vijeća da daju svoje mišljenje da li će se 
program realizirati u lipnju mjesecu ili će se planirati da se održi u rujnu mjesecu. 
Zaključak:  
Članovi Vijeća su mišljenja kako je i ovako potrebno kontaktirali s mogućim izvođačima i njihovim 
slobodnim terminima za sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Mjesnog odbora te da gđa. 
Vesna Pogorilić ako uspije dogovoriti termin od 17. do 20. u lipnju mjesecu tada bi se program i 
realizirao, ako ne onda bi se program obilježavanja dana Mjesnog odbora planirao održati u rujnu 
mjesecu.  
 

 Tajnica MO je informirala članove Vijeća da se u nedjelju 31.05.2015. održavaju sportske igre 
na Zametu. Boćarska ekipa i ekipa za briškulu i trešetu s područja Mjesnog odbora Draga 
upoznati su s rasporedom igranja, te su preuzeli majce i bonove za topli obrok i piće koje je 
Direkcija za mjesnu samoupravu osigurala za sve učesnike. Isto tako obaviješten je i 
malonogometni klub Draga o rasporedu igranja na turniru u malom nogometu na koji su se 
prijavili, a koji će se održati tijekom tri dana (29.,30.i 31. 2015.) na sportskom igralištu "Delta". 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Vijeće Mjesnog odbora Draga kontaktirao je gosp. Ivan Šimatović iz Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav u svezi prema prioritetu predviđenog čišćenja divljeg deponija koji se nalazi na 
pokosu uz proširenje na glavnoj cesti ispod Hrvatskog doma Draga koje je trebalo u ovom 
mjesecu očistiti, međutim zbog vegetacije i nepreglednosti traži se suglasnost da se ista planira 
realizirati u rujnu mjesecu, a u zamjenu uvrstio bi se u sanaciju divlji deponi kod groblja. 
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Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se dopstavi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav 
dopis u kojem će se navesti da shodno dogovoru i potrebitim radnjama koje je potrebno izvesti na 
području MO Draga Vijeće smatra i daje prioritet divljem odlagalištu koje se nalazi u neposrednoj 
blizini groblja Draga. Kako je bilo predviđeno, navedeni deponij je trebao biti uklonjen putem 
ekološke akcije u sklopu dana planete zemlje, no isto nije realizirano, pa stoga su suglasni da se 
umjesto deponija koji se nalazi na pokosu ispod MO, sanira navedeni kod groblja Draga, pošto je 
isti više uočljiv i predstavlja veći problem. isto tako zamoliti će se da se sagleda mogućnost 
postave rampe na početak puta kod groblja, kako bi se spriječilo daljnje odlaganje otpada i 
nastanak novog deponija.  

 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Zamjenik predsjednika VMO «Draga»:  
Bojan Mikuličić 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


