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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-08/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  26.04.2017. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 31. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
31. sjednica VMO Draga održana je 26.04.2017. s početkom u 16,00 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 30. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

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

2. Razno 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Predsjednik upoznaje članove Vijeće da je Grad Rijeka raspisao Javni poziv namijenjen svim 
građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture za koje 
građani smatraju da ih je potrebno provesti na području mjesnog odbora u kojem žive. Poziv 
na predlaganje Malih komunalnih akcija bio je otvoren od 3. do 21. travnja, a svoje prijedloge 
komunalnih zahvata građani su mogli dostaviti u mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, 
također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, 
kao i putem jednostavnog online obrasca. U pozivu je bilo navedeno da se mogu predlagati 

https://www.rijeka.hr/announcement/poziv-gradanima-grada-rijeke-ovlastenim-predstavnicima-suvlasnika-stambeno-poslovnih-zgrada-udrugama-gradana/
https://www.rijeka.hr/announcement/poziv-gradanima-grada-rijeke-ovlastenim-predstavnicima-suvlasnika-stambeno-poslovnih-zgrada-udrugama-gradana/
https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/aktivno-gradanstvo/participativno-budzetiranje-ukljucivanje-gradana-odlucivanje-proracunu/male-komunalne-akcije/
mailto:mjesna-smu@rijeka.hr
http://ekonzultacije.rijeka.hr/predlaganje-malih-komunalnih-akcija/
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projekti poput izgradnje dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postave 
autobusnih čekaonica, postave javne rasvjete, asfaltiranja cesta, uređenja kolnika, izrade 
nogostupa, uređenja prometnih signalizacija, sanacija divljih deponija i sl. Svi prijedlozi bit će 
uzeti u obzir i obrađeni, u smislu analize mogućnosti realizacije. Naime, Grad Rijeka ova 
uređenja može realizirati na javnim površinama i zemljištima koja su u vlasništvu Grada 
stoga obrada prijedloga obuhvaća i te provjere. Na temelju prijedloga građana koje je 
moguće realizirati, vijeća mjesnih odbora utvrdit će prioritetne projekte. Te će prioritete 
usvajati Gradsko vijeće krajem godine u obliku dokumenta pod nazivom Plan raspodjele 
sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
mjesnog odbora u 2018. 
Nadalje predsjednik informira 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.  
Gđi. Zdenki Stojčić se je dostavila povratno potvrda u kojem se je navelo da se Vijeće 
zahvaljuje na prijedlozima, te da će dobiti povratnu informaciju, nakon što Vijeće Mjesnog 
odbora Draga razmotri sve pristigle prijedloge građana, odnosno nakon što isti budu 
obrađeni od nadležnih službi Grada Rijeke i vraćeni mjesnom odboru sa naznakom 
mogućnosti ili nemogućnosti realizacije projekta. 
Predsjednik je izvršio pregled usvojenih prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Draga za 2015.,2016. i 2017. godinu kako bi se 
utvrdilo što je do sada realizirano te što se planira realizirati do kraja godine pa prema tome 
sagledati što je potrebno planirati i uvrstiti u daljnji plan kroz 2018. godinu. 
Predsjednik je kontaktirao s gospodinom Bojanom Likerom iz Rijeka Prometa te nakon upita 
o mogućnosti rješavanja problema s kojim se neki mještani susteću na pojedinim lokacijama 
kao i uvrštenje u prioritete, održan je dana 25. travnja zajednički obilazak terena, te je 
dobiven pojedinačni odgovor na terenu pa će predsjednik za sljedeću sjednicu Vijeća 
pripremiti prijedlog prioriteta prema dobivenim informacijama. 
Prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Draga za 2018. godinu potrebno je usvojiti tijekom mjeseca svibnja stoga 
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 2018. godinu. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje.  
 
 
AD 2 
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 03. lipnja (subota) 2017. godine u trajanju od 09.00 do 21.00 sat. (cca – ovisno o broju 
prijavljenih ekipa za pojedine discipline). Predsjednik nadalje upoznaje nazočne da 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 koje su se prijavile za sudjelovanje u sportskim susretima 
mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida. 
Zaključak:  
VMO Draga je 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 

Predsjednik VMO „Draga“:  
Hrvoje Slavić 

 

 

http://ekonzultacije.rijeka.hr/predlaganje-malih-komunalnih-akcija/

