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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-08/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  24.04.2012. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 26. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
26. sjednica VMO Draga održana je 24.04.2012. 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 25. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Prijedloga prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na 
području Mjesnog odbora Draga za 2013. godinu 

2. Razno 
 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik upoznaje članove Vijeća da su mještani putem poziva objavljenom u Novom Listu 
(31. ožujka) i na web stranicama MO obaviješteni da od 02. travnja do 23. travnja o.g. u 
tajništvu Mjesnog odbora Draga mogli dostaviti zahtjeve i prijedloge za ureñenje i održavanje 
objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni zahvati), a za koje smatraju da je potrebno 
učiniti na području Drage u 2013 godinu.  
Predsjednik informira članove Vijeća da u tajništvu MO zaprimljen jedan zahtjev od strane gñe. 
Nine Viškanić, koja je Vijeću uputila dopis prije točno dvije godine s pokrenutom inicjativom za 
izgradnju prilazne ceste do njihove obiteljske kuće na adresi Pelinova Gora br.54, te je isti 
prijedlog usvojen na Vijeću 25.03.2010. i uvršten u listu prioriteta pod brojem 3. Meñutim Rijeka 
Promet je usmeno informirao Vijeće da je prilikom očitovanja HŽ-a na mogućnost izgradnje 
kolnog prijelaza na lokaciji Draga izvjestio da bi se u ovom slučaju radilo o novom križanju s 
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meñunarodnom koridorskom prugom M202 Zagreb GK – Rijeka. Sukladno čl. 5 I čl. 6 Pravilnika 
o uvjetima za odreñivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica takva križanja ne smiju 
biti u istoj razini.  
Kako je gña. Nina Viškanić ponovo uputila zahtjev Vijeću, predsjednik pododbora za komunalna 
pitanja sazvao je zajednički sastanak na koji se je pozvao i gosp. Stasio Scarpa iz Rijeka 
Prometa kako bi potanko pojasnio dosadašnje dobiven odgovor, te kolike su šanse za 
realizaciju ovog navedenog prioriteta.  
Sastanak je održan, meñutim Stasio Scarpa nije bio prisutan, a s članovima obitelji Viškanić se 
je obišao teren i predsjednik pododbora za komunalna pitanja obećao je da će članovima Vijeća 
pojasniti zahtjev i stanje na terenu, te predložiti da se svakako ponovno uvrsti zahtjev i sačekati 
odgovor Rijeka Prometa i HŽ-a. 
Imajući u vidu da se uvrsti navedeno, pripremljen je prijedlog prioriteta u održavanju objekata i 
ureñaja komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora Draga za 2013. godinu. 
Nakon što je pročitan prijedlog, te uz kraće konzultacije posložen je sljedeći prijedlog prioriteta u 
održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora Draga za 
2013. godinu: 
1. Sanacija divljeg odlagališta prilaznog puta k bivšim vojarnama Draga 
2. Sanacija divljeg odlagališta u Ulici Draga Brig na pokosu južno od proširenja prometnice 

kod kbr.24, kod mjesnog groblja 
3. Sanacija prilazne ceste koja vodi od glavne draške prometnice uz Brig kbr.104 do Tijani 

kbr.1 
4. Sanacija prometnice kroz naselje Gušć od volte do kbr.58 i od kbr. 3 do kraja ulice u 

naselju Gušć 
5. Ureñenje potpornog zida u naselju Gornji Tijani 
6. Proširenje javne rasvjete u Orlićima kbr.19 
7. Ureñenje okretišta kod mjesnog groblja 
8. Nastavak ureñenja nogostupa Pod Ohrušvom od kbr.15c prema Orlićima 
9. Povišenje postojećeg zida i ureñenje zelene površine i postava ograde sjeverno od 

Hrvatskog doma Draga 
10. Izgradnja prilazne ceste za kuće koje se nalaze iznad postojeće pruge u Pelinovoj Gori 
11. Postava iluminacije za Božične i Novogodišnje blagdane na Hrvatski dom Draga, crkvu Sv. 

Antona i crkvu Sv. Jakova 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture na području MO Draga za 2013. godinu. 
 
 
AD 2 
• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja informirao je članove Vijeća o sljedećem: 
- Na inicijativu Vijeća MO Draga, "Rijeka promet" d.d. je kroz sredstva redovnog održavanja 
pristupio radovima na saniranju ureñenja temelja za zaštitnu ogradu u ulici Brig kod pržione 
kave. 
- Na inicijativu mještana i Vijeća mjesnog odbora Draga te traženju da se izvrši sanacija 
nastalog oštećenja branika koji se nalazi na glavnoj draškoj cesti u naselju Brig kod kbr. 72 E, 
Županijska uprava za ceste u čijoj je nadležnosti ista, pristupio je i u tijeku su radovi na sanaciji i 
ureñenju zaštitnog branika na tom dijelu prometnice kroz Dragu. 
- Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete 
na području mjesnog odbora Draga u 2011. "Rijeka promet" d.d. je u mjesecu siječnju 2012. 
pristupio radovima na ureñenju ceste u ulici Brig od kbr. 75/1 tkz. Novo naselje. U mjesecu 
ožujku asfaltiranjem ulice završeni su radovi.  
- Na inicijativu Vijeća mjesnog odbora Draga i traženju da se izvrši sanacija nastalog oštećenja 
ulegnuća na dijelu prometnice kroz Dragu u naselju Brig (uz proširenje ispod Hrvatskog doma 
Draga), a koji je predstavljao opasnost u odvijanju prometa za osobne automobile, javni gradski 
prijevoz i pješake, Županijska uprava za ceste u čijoj je nadležnosti ista, pristupio je i izvršio 
sanaciju - asfaltiranje tog dijela prometnice kroz Dragu. 
- Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete 
na području mjesnog odbora Draga u 2011. "Rijeka promet" d.d. je u mjesecu travnju 2012. 
pristupio radovima na odvodnji oborinske vode s terase Hrvatskog doma Draga.  
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• Rijeka Promet je temeljem dostavljenog dopisa Vijeća Klasa:026-01/12-08/1 
Urbroj:2170/01-09-10-12-16/1, Klasa:026-01/12-08/1, Urbroj:2170/01-09-10-12-14/1 i izvida na 
terenu, uputio dopis u kojem obavještavaju Vijeće da će se označiti horizontalna oznaka 
zabrane zaustavljanja i parkiranja i to na adresama Brig kod kbr.14 i 14a. Predsjednik 
pododbora za komunalna pitanja nadalje upoznaje Vijeće da su radovi izvedeni ali članovi 
Vijeća nisu bili informirani kada i kako će to biti izvedeno na terenu, te je nakon što su izvedeni 
radovi Vijeću pristigao dopis gñe. Erike Burazer, Brig 13 b., da je ucrtan križevi za zabranu 
parkiranja nasuprot ulaza u njezino dvorište, na koje ona daje prigovor. Po dobivenom prigovoru 
obaviješten je gosp. Igor Ausilio iz "Rijeka Prometa" d.d. te je sazvan sastanak na terenu gdje je 
dogovoreno s mještankom da će se navedeni križ ukloniti, što je i učinjeno. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje i suglasno je s provedenim radnjama komunalnog pododbora. 
 
• Vijeću su se obratili susjedi koji žive u blizini kuće u naselju Brig kbr.4 s primjedbama da je 
okućnica zapuštena i ne održavana (trava se ne kosi, grane prelaze preko zemljišta u druge 
parcele, urušen kameni zid, opasnost od urušenja stabla, uočeni glodavci i zmije). Potreba je 
ukloniti očistiti i orezati svu nepoželjnu vegetaciju, sanirati ogradni kameni zid koji predstavlja 
opasnosti iz razloga što je u blizini privatno parkiralište kao i pješački put kojim se služe 
mještani naselja Orlići. Predsjednik pododbora za komunalna pitanja informira članove Vijeća 
da s obzirom da je Grad Rijeka vlasnik predmetne kuće, Grad je putem Odjela gradske uprave 
za kulturu dodijelio kuću na korištenje obitelji pok. kipara Belizara Bahorića, pa je stoga Odjelu 
gradske uprave za kulturu dostavljen dopis da se izvrši izvid na terenu, te da se poduzmu 
odgovarajuće radnje da se uočeno otkloni. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje i suglasno je s provedenim radnjama komunalnog pododbora. 
 
• Predsjednik je pročitao dopis koji je Vijeću MO uputio Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, a u kojem je navedeno sljedeće: Tijekom 
proteklih godina u više navrata pokrenuta je inicijativa od strane mjesnih odbora ili pojedinaca 
da se urede i opreme posebne površine za dovoñenje i igru pasa, te druženje njihovih vlasnika. 
Po takvim je inicijativama ovaj odjel postupio, ali je krajnji rezultat da za ovu namjenu nije 
osigurana ni jedna površina. Tome je isključivi razlog što je zbog konfiguracije terena i 
ekstremno zbijene urbane strukture vrlo teško pronaći odgovarajuću površinu koja se već ne 
koristi u neku svrhu. Da bi se po ovom pitanju napravio makar minimalni pomak, predlažemo 
sustavni pristup, odnosno da se rad na utvrñivanju lokacija obavi na način da svi Mjesni odbori 
upute prijedloge potencijalnih lokacija s adresom, lokacijom, grafičkim prikazom i snimkom. Rok 
je do 2. svibnja 2012. nakon kraće konzultacije donesen je sljedeći  
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Draga jednoglasno se je složilo da na području Mjesnog odbora Draga 
nema potencijalnih lokacija namijenjenih psima. Zbog specifičnosti Mjesnog odbora (kuće na 
privatnim terenima s okućnicama) površine namijenjene isključivo psima nisu ni potrebne. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 
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