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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-08/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  25.04.2018. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 45. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
45. sjednica VMO Draga održana je 25.04.2018. s početkom u 16,00 sati u 

prostorijama MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Bojan Mikuličić, zamjenik predsjednika VMO 

 Boško Slavić, član VMO 

 Vesna Pogorilić, član VMO  

 Ivica Širola, član VMO 
 

Ostali nazočni  

  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Hrvoje Slavić, predsjednik VMO 
 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Dogovor oko prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Mjesnog odbora Draga za 2019. godinu 

2. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Zamjenik predsjednika 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 23. 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 projekti poput izgradnja dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, 
postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacija postojećih prometnica, 
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uređenje kolnika, izrada nogostupa, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata 
cesta, 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 pristiglih prijedloga, vijeća mjesnih odbora izradit će program i utvrditi prioritete u 
rješavanju koji će po njihovom usvajanju na Gradskom Vijeću činiti sastavni dio Plana 
raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području mjesnih odbora u 2019. godini.  
Prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Draga za 2019. godinu potrebno je usvojiti tijekom mjeseca svibnja, stoga 
zamjenik predsjednik zamoljava članove Vijeća da razmisle o mogućim prijedlozima do sljedeće 
sjednice Vijeća na kojem će se definirati konačni prijedlog prioriteta u održavanju objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području MO Draga za 2019. godinu. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 
 
AD 2 
Vijeće je informirano o sljedećem: 

 Mještanka iz naselja Tomasići obratila se u svezi zahtjeva koji je Vijeće dostavilo Rijeka 
Prometu, međutim kako Vijeće nije dobilo povratnu informaciju, Rijeka Prometu je ponovo 
dostavljena kopija, kako bi sagledali da li je potreban novi zahtjev i dopis ili mogu temeljem 
dostavljenog zahtjeva dati povratnu informaciju za mještanku. 
Rijeka Promet je odgovorio da je obavljen ponovni izvid na terenu i temeljem toga izvida 
obavijestili su da je sva prometna signalizacija vezana za regulaciju prometa ispravna. Međutim, 
kako bi se naglasilo suženje ceste, na rub kuće s lijeve strane koji smanjuje širinu prometnice 
postaviti će se okomita traka sa kosim crveno-bijelim crtama kako bi se jače naznačilo suženje 
ceste. Navedeno će se izvesti u primjerenom roku. 
Tajništvo obavijestilo mještanku o dobivenom odgovoru Rijeka Prometa. 
 

 Temeljem dobivene informacije iz Dezinsekcije d.o.o. da će se tijekom mjeseca travnja 
provoditi  mjere sustavne deratizacije i dezinsekcije na području mjesnog odbora, te ukoliko 
postoje saznanja o nekim novim kritičnim točkama na području mjesnog odbora mole da ih se 
obavijesti kako bi akciju proveli što učinkovitije, pa stoga je dostavljena informacija da su se 
obratili mještani iz naselja Tijani kbr.3.,4., i 6 i zamolili  da postoji potreba da se prilikom 
provođenja deratizacije u Dragi obuhvati i navedena lokacija. 
 

 Na postavljeno pitanje mještana iz naselja Tijani kb.3.,4 i 6 je da li se planira provođenje 
zaprašivanja protiv komaraca u Dragi, isti je dostavljen Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav koji je odgovorio da u dogovoru s Nastavni zavodom za javno zdravstvo koji će izvršiti 
izvid na navedenoj lokaciji i provesti provjeru opravdanosti adulticidnog tretmana protiv 
komaraca (zaprašivanja), sukladno istom odrediti će se mjere koje je potrebno provesti. Za 
pretpostaviti je da DA, no tek u ljetnim mjesecima. 
 

 Mještanka iz naselja Pelinova Gora kbr.13., obavijestila je da se u blizini kuća pojavilo veće 
leglo lisica. Moli za pomoć jer osim što je iz njihovog dvorišta nestalo 6 kokoši i pijetao, boji se u 
ovoj situaciji pustiti dijete da se slobodno kreće dvorištem.  
O istom je obavješten Odjela gradske uprave za komunalni sustav koji je dostavio Veterinarskoj 
stanici Rijeka mail, da se kontaktira s mještankom, te dogovori postavu zamke na navedenom 
lokalitetu kako bi se lisice uhvatile.  
 

 Mještanin iz naselja Tomasići dojavio je da se na pruzi nalazi pas kojeg je pregazio vlak. O 
istom je obavješten Odjela gradske uprave za komunalni sustav koji je zatražio HŽ-u daljnje 
postupanje. Nakon postupanja HŽ je obavijestio da je isto riješeno tj. uklonjeno s kolosijeka i 
predano na zbrinjavanje u veterinarsku stanicu u Rijeci. 
 

 Mještanka je telefonskim putem prijavila da se na adresi Brig između kbr.82 i 82 A nalazi 
gradsko zemljište na kojem je susjed s kbr.82 pobacao daske, granje i ostalo, pa traži da se isto 
provjeri. 
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Nakon što je o istom obaviješteno komunalno redarstvo dobiven je sljedeći odgovor: Komunalni 
redar izvršio je očevid na licu mjesta te je utvrdio da je na zemljištu između stambenih zgrada 
na adresi Draga – Brig k.br. 82 i 82.a deponirane daske, miješalica za beton i dr. vlasnika 
objekta draga Brig k.br. 82 i 82 a. Nakon što se utvrdi vlasništvo i status zemljišta, Direkcija za 
komunalno redarstvo će po potrebi pokrenuti postupak. 
 

 Mještanin se je obratio Vijeću Mjesnog odbora Draga u svezi potrebe postave odgovarajućeg 
branika na lokaciji Pod Ohrušvom ispred kbr. 10. 
Rijeka Prometu dostavljen je zahtjev mještanina uz fotografije i zatraženo je da se izađe na 
uviđaj, te obavijesti o daljnjem rješavanju istog. 
 

 Mještani naselja Tomasići prijavili su da u Tomasićima između kbr.18 i kbr. 17 postoje rupe 
na kolniku koje je potrebno sanirati. O istom je obaviješten Rijeka Promet. 
 

 U Tijanima kod kbr.3 nalazi se murva čije grane treba orezati jer se ne vidi javna rasvjeta. O 
istom je obaviješten Odjel gradske za komunalni sustav. 
 
 

 Dostavljen je upit putem servisa građana i s istim je upoznato Vijeće, te nakon što je upit 
mještanke iz naselja Tomasići, dostavljen Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji 
komunalno redarstvo dobiven je sljedeći odgovor: Komunalni redar je očevidom na licu mjesta 
utvrdio da su podnositelj ovog podneska (prijavitelj) i prijavljeni, na javnoj površini nepropisno 
odložili pijesak i betonske blokete. Prijavitelju i prijavljenom je dan usmeni nalog za uklanjanje 
protupravno odloženog materijala na javnoj površini. 
Dobiveni odgovor dostavljen je mještanki koja se je Vijeću MO obratila putem servisa građana. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

              Zamjenik predsjednika VMO „Draga“:  
                            Bojan Mikuličić 

  
 

 


