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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-8 
Rijeka,  30.06.2020. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 16. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
16. sjednica VMO Draga održana je 30.06.2020. s početkom u 18,00 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 15. sjednice VMO Draga: 
1. Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Priprema prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2021. god. 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD1 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da je od Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
pristigla uputa za Izradu prijedloga Programa rada za 2021. godinu kojom su definirani rokovi, 
obrasci i način izrade prijedloga Programa rada, te s tim u svezi i Prijedlog Financijskog plana 
vijeća mjesnih odbora za 2021. Postupak pisanja prijedloga programa rada, ocjenjivanja istih od 
strane Povjerenstva, kao i izrada financijskih planova kojima se definiraju sredstva za realizaciju 
programa, proces je koji zahtjeva duže vremensko razdoblje stoga je potrebno, u cilju daljnjeg 
kontinuiranog poslovanja i djelovanja vijeća mjesnih odbora, a u skladu sa poslovnim procesima 
donošenja prijedloga izrade Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu kao i projekcija za 2022. i 
2023. započeti na vrijeme sa izradom prijedloga programa rada i financijskih planova za 2021. 
godinu. Stoga je potrebno sukladno uputama za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih 
odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2021. godinu izraditi Programe 
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rada za 2021. i dostaviti ih u Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkciju za mjesnu 
samoupravu zaključno do 20. srpnja 2020. godine. 
Vijeća MO usvajanjem prijedloga programa rada ujedno usvajaju i prijedlog financijskog plana 
kojim će se realizirati predloženi programi po pozicijama proračuna Grada Rijeke. 
Predsjednik moli članove Vijeća da prouče dobivene materijale, te da sagledaju dosadašnje 
realizirane programske aktivnosti Vijeća, te prema dobivenim rezultatima i izrađenim 
izvještajima pripreme moguće prijedloge i sugestije koje će pomoći pri pripremi i donošenju 
prijedloga programskih aktivnosti Vijeća MO za 2021. godinu 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Vijeće je informirano da je dostavljeno sljedeće: 
• Rijeka Prometu gosp. Leu Kuriliću dostavljena je u mjesecu svibnju informacija da u Dragi 
postoji potreba za što hitnijim uklanjanjem nepoželjne vegetacije uz drašku prometnicu  s obje 
strane duž cijele dionice i uz nogostupe / s obje strane na svim nerazvrstanim cestama kroz 
Dragu /na javnim stepenicama Brig od kbr.2 do Orlići kbr.52  / s obje strane ceste  Brig od 
kbr.8a do Tomasića kbr.37  / na javnim stepenicama Tomasići kbr  19 do Orlići kbr.3 / na 
javnom putu od Brig kbr.2  do Orlići kbr. 40 / stepenište i put od Orlići kbr. 35 do Brig 8 / 
stepenište Orlići kbr. 18 do kbr.23  / stepenište Orlići kbr.28 do kbr.30 / uz put do sportskog 
igrališta u Dragi /na sportskom igralištu u Dragi/  uz cestu na autobusnoj stanici  koja vodi 
prema Hrvatskom domu Draga/ Brig – Sv. Jakov od mrtvačnice prema mjesnom groblju /  
prostor prije i oko rampe, uz parking i iza ograde parkinga u blizini mjesnog groblja preko puta 
kbr. 71/13/ u Tijanima prije kbr. 3 uz kontejner za odlaganje kućnog smeća / Tijani uz parking 
kod kbr.14 / Gornji Tijani s obje strane ceste. 
Tajnica stoji na raspolaganju za zajednički izlazak na teren i  za moguće upite. 
• Direkciji komunalnog redarstva dostavljen je početkom mjeseca lipnja mail da je Vijeće MO 
u nekoliko navrata obavijestilo sve nadležne službe kako je potrebno ukloniti nepoželjnu 
vegetaciju na području MO Draga a pogotovo u djelu Pelinova gora, stoga se zatražilo da se što 
prije očituju zašto još uvijek nije uklonjena nepoželjna vegetacija koja predstavlja opasnost za 
prolaznike te imovinu mještana te prijeti urušavanjem na cestu kao i urušavanjem na rasvjetni 
stup.  
Članovima Vijeća pročitan je mail da prema izvješću komunalnog redara, sva nepoželjna 
vegetacija koja je bila iznad prometnice i koja je ometala odvijanje prometa – parkiranje,  uklonili 
su vlasnici nekretnina sa kojih je vegetacija rasla, a po nalogu komunalnog redara. 
Nadalje, se navodi da budući se radi o samostalnom zračnom vodu javne rasvjete, kom. 
redarstvo obratilo se je KD Energu, koji je obavijestio da je izvršeno rezanje grana koje su bile u 
doticaju sa vodom javne rasvjete. Zbog proteka vremena od posljednjeg orezivanja, uputiti će 
se ponovno zamolba o potrebi ponovnog orezivanja, te u krajnjem slučaju, uključiti i vlasnike 
nekretnine, ukoliko se to pokaže nužnim.  
Direkcije komunalnog redarstva zatražilo je prema Energu ponovni izvid i eventualno orezivanje 
grana koje dotiču vrhove vodova. 
• Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i komunalnom redarstvu nakon što je upućen 
dopis u travnju mjesecu, početkom lipnja ponovo je Vijeće Mjesnog odbora Draga postavilo upit 
u svezi grana koje stoje odbačene pokraj baja za odlaganje kućnog smeća na Brigu preko puta 
kbr,26c, te u ova dva mjeseca od prijave mještani donose i ostalo smeće.  
Kako do danas Vijeće nije dobilo nikakvu povratnu informaciju u svezi dostavljenog, ponovo je 
upućen upit. 
• Rijeka Prometu, Direkciji komunalnog redarstva i Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav dostavljen je mail u kojem su obaviješteni da je nepoželjna vegetacija, raslinje i  grane 
stabala uz glavnu drašku prometnicu nabujala u velikoj mjeri, tako da je na više mjesta suzila 
prometnicu, te predstavlja opasnost za normalno odvijanje prometa i sigurnost pješaka (veći 
broj jer je ukinuta gradska linija autobusa kroz Dragu.). U prilogu su dostavljene i slike s terena i 
zatraženo što hitnije postupanje po navedenom.  
• Rijeka Promet, gospodinu Miroslavu Badriću dostavljen je mail da je potrebno pregledati 
linijske rešetke: Brig kod kbr.45 – dio rešetke je propao potrebno je izvesti radove popravka i da 
ne lupaju, te rešetke koje se nalaze ispod Hrvatskog doma potrebno izvesti radove da se očiste 
i da ne lupaju. 
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• Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dostavljen je mail da je potrebno što hitnije 
izvesti radove da voda s sportskog igrališta u Dragi za vrijeme kiša ne teče u mlazu na 
nerazvrstanu cestu. Dostavljena je i snimku koja je snimljena na terenu u vrijeme kiše kako bi 
Vam lakše predočili naš problem tj. svih vozača koji se koriste tim dijelom ceste u naselju Brig. 
 
• Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dostavio je povratnu informaciju u svezi prijave 
Vijeća MO da je potrebno što hitnije izvesti radove da voda s sportskog igrališta u Dragi za 
vrijeme kiša ne teče u mlazu na nerazvrstanu cestu. U odgovoru stoji da je izvršen pregled 
stanja na licu mjesta, te da obavještavaju da u ovoj godini nije planiran zahvat na preregulaciji 
dosadašnjeg načina odvodnje oborinske vode s igrališta, već će se isti planirati u idućoj godini. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Vijeće Mjesnog odbora Draga dobilo je odgovor od gradonačelnika u svezi dopisa i peticije 
građana koji mu je upućen vezano za objavljeni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora 
u vlasništvu Grada Rijeke u kojem je uvršten i poslovni prostor bivše Područne škole Draga. 
Predsjednik je pročitao dobiveni dopis gradonačelnika u kojem je navedeno sljedeće: 
Neposredno nakon što je prostor koji je koristila Područna škola Draga vraćen Gradu Rijeci na 
upravljanje, točnije Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, utvrđene su mu namjene 
kako bi mogao biti objavljen u postupcima javnih natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora. 
S obzirom da je riječ i specifičnom prostoru utvrđeno je da je najgora moguća situacija ona u 
kojoj poslovni prostor stoji prazan i kao takav propada. Zbog toga je 30. Listopada 2019.godine 
po prvi puta objavljen u javnom natječaju i to za sljedeće djelatnosti: 
- Područje M; uredski prostor za sve djelatnosti (odjeljak 69-75) osim za:75 – veterinarske 

djelatnosti 
- Područje N; uredski prostor za sve djelatnosti (odjeljak 77-82) osim za:78,20 – djelatnosti 

agencije za privremeno zapošljavanje i  
- Područje P, 85 - obrazovanje 
Budući da za navedeni prostor nije pristigla niti jedna prijava, Povjerenstvo za poslovni prostor 
je na 11. Sastanku održanom 21. Veljače 2020. Razmatralo utvrđivanje prijedloga djelatnosti za 
poslovne prostore za koji nije iskazan interes na objavljenom natječaju te je, imajući na umu 
uređenost prostora, površinu, tlocrt i smještaj prostora, predložilo da se u njemu omogući 
obavljanje djelatnosti odmarališta i sličnih objekata za kraći odmor, vrste hostel ili djelatnosti 
restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, vrste gostionica. 
Slijedom navedenog 4. Ožujka ove godine ovaj poslovni prostor je oglašen u javnom natječaju 
za djelatnosti: 
-- Područje I; 55,20 – Odmarališta i slični objekti za kraći odmor – vrste hostel ili 56,10 – 
Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane – vrste - gostionica 
- Područje M; uredski prostor za sve djelatnosti (odjeljak 69-75) osim za:75 – veterinarske 
djelatnosti 
-Područje N; uredski prostor za sve djelatnosti (odjeljak 77-82) osim za:78,20 – djelatnosti 
agencije za privremeno zapošljavanje i  
- Područje P, 85 - obrazovanje 
Navedeni natječaj je poništen, u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske, a u cilju pridržavanja protupandemijskih mjera protiv korona virusa. 
U trenutačno obavljenom natječaju od 13. svibnja ove godine, a budući da je u poništenom 
natječaju bio iskazan interes za zakup ovog poslovnog prostora ponovo je objavljen s istim 
djelatnostima kakve su bile objavljene u natječaju iz ožujka 2020. Godine. 
Iz svega navedenog vidljivo je da se radi o situaciji u kojoj su stručne službe predložile 
provođenje natječaja s ciljem dobivanja novog ugovornog partnera zakupnika Grada Rijeke i 
sprječavanja propadanja praznog poslovnog prostora. 
Razumljivo je da mještani Drage, potpisnici dostavljene peticije, imaju određene bojazni vezano 
za realizaciju mogućeg ugovornog odnosa u kojem bi hostel ili gostionica bili u njihovom 
neposrednom susjedstvu. 
Međutim, žao mi je da se ranije niste obratili stručnim službama, s obzirom na činjenicu da je 
ovaj prostor već bio u natječaju za davanje u zakup s utvrđenim djelatnostima zbog čega 
izražavate negodovanje. 
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Slijedom navedenog, obavještavam vas da će se iz natječaja za davanje u zakup poslovnih 
prostora Grada Rijeke u točki 32. Za poslovni prostor na adresi Brig 45 isključiti djelatnosti: 
-- Područje I; 55,20 – Odmarališta i slični objekti za kraći odmor – vrste hostel ili 56,10 – 
Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane – vrste - gostionica 
Te da se u odnosu na navedeni prostor natječaj moguće održati samo u odnosu na djelatnost  
- Područje M; uredski prostor za sve djelatnosti (odjeljak 69-75) osim za:75 – veterinarske 
djelatnosti 
- Područje N; uredski prostor za sve djelatnosti (odjeljak 77-82) osim za:78,20 – djelatnosti 
agencije za privremeno zapošljavanje i  
- Područje P, 85 - obrazovanje 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 

 Zamjenik predsjednika Ivan Pribanić informira Vijeće da je dana 04. lipnja 2020. godine u 
gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, s početkom u 14,00 sati održan sastanak 
predsjednika vijeća mjesnih odbora i gradonačelnika, po pozivu gradonačelnika na temu 
programa malih komunalnih akcija. 
Gradonačelnik je pozdravio predstavnike vijeća mjesnih odbora te istaknuo kako je sastanak 
sazvao kako bi vijeća upravo od njega osobno, a ne od novinara ili drugih izvora, dobila 
određene informacije vezane za financiranje malih komunalnih akcija, a koje će biti predložene 
Gradskom vijeću prilikom izglasavanja rebalansa proračuna Grada Rijeke vjerojatno u srpnju 
2020.- godine.  
Gradonačelnik je objasnio uslijed čega se smanjila prihodovna strana proračuna Grada Rijeke, 
istaknuvši između ostalog kako su odlukom Gradonačelnika korisnici poslovnih prostora kao i 
drugi subjekti oslobođeni plaćanja zakupnine, komunalne naknade, spomeničke rente u 
mjesecima u kojima su bili zatvoreni kao posljedici pandemije, što je između ostalih mjera 
utjecalo na drastično smanjenje prihoda proračuna, te istaknuo da će se sukladno smanjenju 
prihoda morati smanjiti i rashodi. U cilju navedenog svim odjelima je dan naputak kako je 
potrebno smanjiti rashodovnu stranu i odgoditi investicije koje odista nisu nužno neophodne. 
Veliki dio projekata, programa i aktivnosti su smanjeni osim određenih potreba financiranja 
potreba iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.  
S tim u vezi prilikom izglasavanja rebalansa gradskom vijeću će biti predložena i odgoda 
realizacije malih komunalnih akcija planiranih za 2020. godinu. Ukoliko se prihodi oporave i ne 
dođe do novih posljedica novog vala pandemije ili drugih okolnosti koje bi utjecale na 
nedovoljno punjenje prihodovne strane proračuna planirani i usvojeni iznos za realizaciju malih 
komunalnih akcija za 2020. godinu (11.873.000,000 kn) realizirao bi se u 2021. godini. 
Prijelazni radovi iz 2019. godine realizirati će se u ovoj godini do kraja lipnja ili nešto duže. 
Također je za hitne intervencije ostavljen određeni iznos do 1.000.000,00 kn. S tim u vezi ove 
godine se nije išlo s pozivom prema građanima za podnošenje novih prijedloga malih 
komunalnih akcija za 2021. godinu. Poziv za nove prijedloge išao bi slijedeće godine za 2022. 
godinu ukoliko ne bude novih  posljedica na smanjenje proračuna. 
Gradonačelnik je od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu bio upoznat i da su vijeća 
mjesnih odbora također smanjila svoje programske aktivnosti, odnosno smanjila svoje rashode 
(1/3) u iznosu od 316.902,00 kn općih prihoda od planiranih 930.082,00 kn. No kako će se 
rebalans usvajati tek u srpnju, dio vijeća ima aktivnosti koje se odvijaju u lipnju  i srpnju te su 
zatražila od Odjela dozvolu za stvaranje rashoda za navedene aktivnosti kako ne bi potpuno 
ostalo bez programa za svoje sugrađane. 
Dogovoreno je da se što prije dostave najave rashoda kako bi se vidjelo o kojem iznosu se radi, 
te bi se isti dostavio gradonačelniku i Odjelu gradske uprave. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranica. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

               Predsjednik VMO „Draga“:  
                        Ivica Širola 

  
 

 


