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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-08/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  27.03.2012. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 25. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
25. sjednica VMO Draga održana je 27.03.2012. s početkom u 16,30 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Boško Slavić, predsjednik VMO 
• Vesna Pogorilić, zamjenica predsjednika VMO 
• Ada Večerina, članica VMO  
• Kristian Koso, član VMO 
• Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o obvezama prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti 
2. Prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području mjesnog odbora Draga  
3. Prometovanje gradske autobusne linije br. 9., u smjeru grada, radnim danom u 7,20 h 
4. Razno 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik upoznaje članove Vijeća da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu održao dana 
14. ožujka o.g. sastanak u Vjećnici Grada Rijeke s predsjednicima MO. Tema sastanka bila je 
primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10). Naime, Zakonom o 
fiskalnoj odgovornosti odreñena su pravila kojima se jača odgovornost za zakonito, namjensko i 
svrhovito korištenje proračunskih sredstava, te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja 
fiskalne odgovornosti. Odredbe zakona odnose se na državni proračun, ali i proračune jedinica 
lokalne i područne samouprave, te proračunske i izvanproračunske korisnike. Kako su Mjesni 
odbori grada Rijeke proračunski korisnici, cilj je sastanka bio upoznati članove Vijeća s njihovim 
obvezama koje proizlaze iz navedenog Zakona. 
Predsjednik je članovima Vijeća predočio svu dosad dobivenu dokumentaciju s informacijama o 
obvezama koje proizlaze iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti. 
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Zaključak: 
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik predlaže da se za povjerenika civilne zaštite na području mjesnog odbora Draga 
predloži gosp. Ivan Pribanić, Brig 72B., s kojim je predsjednik kontaktirao, te je načelno prihvatio 
ovu obvezu. 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo s prijedlogom. 
 
 
AD 3 
Vijeće Mjesnog odbora dobilo je e-mail mještanke Drage, koji je uputila gñica Matea Magdić 
koja je ukazala na problem s kojim se susreću korisnici javnog autobusnog prijevoza sa 
područja Mjesnog odbora Draga, a u kojem je navedeno sljedeće: već dugi niz godina kroz 
Dragu radnim danom u 7,20 sati u smjeru grada prolazi dodatni autobus tkz. "školski" autobus. 
S obzirom da u to vrijeme prema gradu iz Drage putuje otprilike 60-tak ljudi (5 autobusnih 
stanica po, u prosjeku 10-15 ljudi) postoji potreba za ovim dodatnim autobusom. Pred otprilike 
mjesec – dva dana ta linija je prestala prometovati. Uslijed brojnih osobnih pritužbi grañana 
linija je vraćena u promet. Meñutim, linija je vraćena na način da u navedeno vrijeme dolazi mini 
bus kapaciteta 30 putnika koji nije u mogućnosti prevesti sve putnike iz Drage. Redovne linije 
25 i 26 koje takoñer tada prolaze kroz Dragu u smjeru grada isto tako nisu u mogućnosti 
prevesti putnike iz Drage jer u potpunosti popune svoje kapacitete u prigradskim naseljima 
kojima proñu prije Drage. 
Iz svega navedenog donesen je sljedeći  
Zaključak: 
VMO Draga je mišljenja da je potrebno o istom obavijestiti K.D. Autotrolej te zatražiti da se izvrši 
snimanje stanja na terenu tj. popunjenost autobusa putnicima u frekventno vrijeme (7,20 sati) u 
smjeru grada i mogućnost vraćanja dosadašnjeg "većeg školskog" autobusa kao adekvatno 
rješenje navedenog problema za korisnike javnog autobusnog prijevoza sa područja Mjesnog 
odbora Draga. 
 
 
AD4. 
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je mještanin gosp. Ivica Burazer, Brig kbr.14., s 
zamolbom za ocrtavanjem horizontalne oznake - zabrane parkiranja na javnoj površini uz dva 
ulaza u navedeni objekt. 
Isto tako Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je mještanin Milivoj Vičević, Brig 14 s 
zamolbom za ocrtavanje horizontalne oznake – zabrane parkiranja na javnoj površini na kolniku 
ispred kbr.14.  
Članovi Vijeća bili su o istom obaviješteni telefonskim putem, te je donesen sljedeći  
Zaključak: 
VMO Draga je mišljenja da su zahtjevi opravdani i da se o istom obavijesti nadležna služba 
Rijeka Promet kako bi izvršili izvid na terenu, te Vijeće obavijestilo o daljnjem rješavanju istog. 
 
 
• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja informirao je članove Vijeća o sljedećem: 
- Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnog odbora Draga u 2011. Rijeka Promet je u mjesecu siječnju 
2012. pristupio radovima na ureñenju nogostupa u ulici Pod Ohrušvom uz glavnu drašku 
prometnicu. 
- Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnog odbora Draga u 2011. Rijeka Promet je u mjesecu siječnju 
2012. pristupio radovima na ureñenju ceste u ulici Brig od kbr. 71/5 tkz. Novo naselje do crkve 
Sv. Jakova. 
-  
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje. 
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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»:  
Boško Slavić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


