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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-6 
Rijeka,  28.03.2019. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 3. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
3. sjednica VMO Draga održana je 28.03.2019. s početkom u 16,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Ivica Širola, predsjednik VMO 

 Ivan Pribanić, zamjenik predsjednika VMO 

 Rašid Jašarević, član VMO 

 Viktorija Vlahov, član VMO  

 Ivica Mandekić, član VMO 
Ostali nazočni  

  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

  

Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Draga: 
1. Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Komunalna problematika 
2. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Predsjednik Ivica Širola je članove Vijeća informirao o sljedećem: 
- 26.03. održana je u Gradskoj Vijećnici Grada Rijeke za predsjednike i zamjenike VMO 
prezentacija rada mjesne samouprave Grada Rijeke. Prezentaciju je organizirao Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu u suradnji s ostalim odjelima gradske uprave i službama 
pojedinih komunalnih i trgovačkih društava. Većina aktivnosti u radu vijeća vezane su za 
komunalnu problematiku na području grada odnosno mjesnih odbora te je i cilj ove 
prezentacije bio predstaviti način komunikacije i suradnje s odjelima i službama gradske 
uprave i komunalnih društava s kojima se vijeća najčešće susreću u rješavanju problema i 
potreba građana u komunalnoj sferi. 
- U ovom mjesecu dobili smo usmenu obavijest od gospodina Lea Kurilića iz Rijeka Prometa o 
početku izvođenja radova u Tijanima, prema usvojenom Planu Vijeća MO Draga o raspodjeli 
sredstava za komunalne prioritete na području mjesnog odbora Draga za 2018. u kojem je 
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navedeno da će se izvršiti sanacija kolnika u ulici Tijani od kbr.54 do kbr 61 za čiju su 
realizaciju osigurana sredstva u iznosu od 60.000,00 kn., 
Predsjednik je obišao cestu na kojoj su izvođeni radovi i ustanovio da su izvedeni radovi 
sanacije kolnika samo kod kbr.52 i dio kolnika uz pružni prijelaz u ulici Tijani za koje su bila 
osigurana sredstava sanacije kolnika u iznosu od 20.000,00 kn. Predsjednik nije zadovoljan s 
izvedenim iz razloga što nisu realizirani radovi prema usvojenom prijedlogu kom. prioriteta 
Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2018. godinu. 
Nakon zajedničke konzultacije članova Vijeća donesen je  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se gospodina Lea Kurilića iz Rijeka Prometa zatraži 
da se očituje o točnim lokacijama asfaltirane dionice koje su realizirane i za koju je dani nalog, 
te da li su se izvedeni radovi realizirali prema usvojenim prijedlozima kom. prioriteta Vijeća 
Mjesnog odbora Draga za 2018. godinu. 
 
- Predsjednik informira članove Vijeće da će u ponedjeljak Grad Rijeka raspisati 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 biti će otvoren od 1. travnja do 19. 
travnja 2019., a svoje prijedloge komunalnih zahvata građani će moći dostaviti u mjesni odbor, 
osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, kao i putem 
jednostavnog online obrasca. 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 2020. godini.  
Prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Draga za 2020. godinu potrebno je usvojiti do 15.05.2019., stoga predsjednik 
moli 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 2020. godinu. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje. 
 
- Mještanka gđa. Tanja Lušičić Bajramović, Brig  22a, ponovo je dostavila zahtjev (u ime šest 
domaćinstva) u svezi premještanja postojećih vodomjera bliže stambenim objektima. 
Član Vijeća Ivan Pribanić upoznat je s problemom mještana i predlaže da stoji na raspolaganju 
za zajednički izlazak na teren s nadležnim službama za rješavanje navedenog. 
Zaključak 
VMO Draga se je jednoglasno složilo kako je izgradnja nedostajućeg vodovodnog ogranka u 
nadležnosti komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, stoga će im se dostaviti 
zahtjev gđe. Tanje Bajramović kao i Gradu Rijeci, Direkcija plana i razvoja kako bi se zatražilo  
da se zajednički sagleda zahtjev i mogućnost uvrštenja u Plana gradnje komunalnih vodnih 
građevina za narednu kalendarsku godinu.  
Vijeće Mjesnog odbora Draga stoji na raspolaganju za zajednički izlazak na teren, te za 
moguće upite i kontakt s mještanima i njihovim prijedlozima. 
 
- U svezi postavljenog upita Vijeća Mjesnog odbora Draga u svezi uočenog prekopa javne 
površine u Dragi, Direkcija za komunalno redarstvo se je očitovala da je rješenjem od 
04.siječnja 2019. odobreno je investitoru Andreju Smokvina, Sv.Ana br.22 zauzeće javne 
površine na k.č.1874/17 k.o. Sušak na sjeveroistočnoj strani  radi obnove obiteljske kuće te 
izvedba kolnog prilaza za teška građevinska vozila. Kolni prilaz se je izveo u skladu sa 
Prometnim elaboratom za vrijeme izvođenja radova-gradilišni priključak- pri čemu je odobrena 
izvedba nove rampe sa polegnutim rubnjakom i polaganje novog zastora nogostupa na kolniku 
ulice Sv.Ana te uređenje kolne površine gradilišnog priključka. 
Po dovršenju ovih radova, a prije početka izvođenja radova na obnovi kuće potrebno je 
postaviti odgovarajuću prometnu signalizaciju. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje. 
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- U 12. mjesecu 2018. upućen je mail nadležnim službama Grada u svezi upita mještana 
naselja Pelinova Gora (iznad brodokomercovog dućana) koji su se obratili u svezi opasnosti 
koju predstavlja oštećeno stablo kako za kabele od struje, javnu rasvjetu tako i za njihove 
automobile i mještane pješake iz navedenog naselja. Napomenuli su da su se obraćali 
nadležnim službama Grada kako bi upozorili na moguću opasnost prilikom ovih jakih bura, 
međutim  da odgovor o daljnjem poduzimanju i rješavanju nisu dobili. 
Kako Vijeće MO nije dobilo povratnu informaciju, a mještani su se ponovo obratili Vijeću MO 
ponovo je dostavljen upit prema Direkciji komunalnog redarstva i prema Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav o daljnjem rješavanju prijavljenog. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje. 
 
- U svezi sanacije odvodnje oborinskih voda u naselju Pod Ohrušvom od kućnog broja 15C do 
kućnog broja 19, u iznosu od 50.000,00 kuna po usvojenog kom. prioritetu za 2018, gospodin 
Leo Kurilić očitovao se da je na predmetnoj lokaciji obavljen očevid s izvođačem radova, 
međutim radovi još nisu započeli, stoga će predsjednik kontaktirati s gospodinom Leom 
Kurilićem u svezi vremenskog početka radova. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Članovi Vijeća Mjesnog odbora donijeli su mišljenje da se pozove na sljedeću sjednicu Vijeća 
gospodin Damir Konestra predsjednik Hrvatske čitaonice Draga kako bi se dobile informacije 
što je s radom čitaonice jer već niz godina nije u funkciji, a zadnje stanje čitaonice je da je 
predsjednik Damir Konestra prostor predao na privremeno korištenje Karnevalskoj grupi 
„Draške maškare“. Stoga je potrebno održati zajednički sastanak kako bi saznali i dobili 
informacije da li gospodin Damir Konestra planira i dalje voditi i aktivirati rad čitaonice, te da li 
je usklađen statut prema novom Zakonu o udrugama i ostalom dokumentacijom. Tek po 
dobivenim informacijama članovi Vijeća će znati na koji način postupiti da se obnovi i sačuva 
Hrvatska čitaonica Draga. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

               Predsjednik VMO „Draga“:  
                        Ivica Širola 

  
 

 


