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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-08/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  24.01.2013. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 34. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
34. sjednica VMO Draga održana je 24.01.2013. 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 33. sjednice VMO Draga: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Izvješće o radu Vijeća MO Draga za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012.  
2. Razno 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da je pripremljeno Izvješće o radu Vijeća za proteklu 
godinu, koji se dostavlja Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
Izvještaj sadrži ostvarene aktivnosti Vijeća mjesnog odbora iz usvojenog programa i plana rada 
Vijeća mjesnog odbora za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. Izvješće sačinjava; 
financijske podatke o utrošenim sredstvima za pojedine aktivnosti s prikazom izvora sredstava 
kao i za koje aktivnosti i programe i u kojem iznosu su pojedina sredstva korištena, te je 
temeljem navedenog pripremljen Izvještaj o radu Vijeća MO Draga za 2012. godinu, koji je 
prezentiran članovima Vijeća, pa je donesen sljedeći 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Draga 
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. 
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AD 2 
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je obitelj Padjen, Pod Ohrušvom kbr.4, s 
zamolbom da se ucrta pješački prijelaz na glavnoj draškoj prometnici na mjestu gdje stepenice 
dolaze na cestu izmeñu kbr.11 i 12. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo da se Rijeka Prometu dostavi zamolba obitelji Padjen, te 
zamoli hitni izvid na terenu i povratnu informaciju o daljnjem rješavanju istog. 
 

• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je obitelj Padjen, Pod Ohrušvom kbr.4 i s 
prijedlogom da se zatraži od Prometne Policije da se na podestnom mjestu za vozače koji 
dolaze iz pravca Sv. Kuzma ispred kuće Pod Ohrušvom kbr. 12. postavi radarsko prikazivanje 
brzine svakog automobila koji prolaze po glavnoj draškoj cesti. Alternativni prijedlog je da bi se 
mogao postaviti semafor sa titrajućim žutim svjetlom. Razlog koji je naveden je da cesta ispred 
njihove kuće pravi veći zavoj kojim automobili prolaze brzinom od 80 i više km/ sat, iako 
prometni znak ne dozvoljava više od 40 km / sat. Posljedica su bili povremeni udari u zid njihove 
kuće, a posljednji je bio prije mjesec dana kada je iz jdnog nepozantog kombija izletila teška 
boca sa komprimiranim kisikom i probila garažna vrata. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo da se Rijeka Prometu i Prometnoj policiji Rijeka dostavi 
zamolba obitelji Padjen, i da Vijeće zatraži hitan izvid na terenu, kako bi donijeli stručno 
mišljenje, te s istim obavijestili Vijeće MO. 
 

• Rijeka Promet je dostavio MO obavijest o novoj preraspodjeli radnih zadataka referenata za 
prometnice unutar Sektora održavanja prometnica za potrebe realizacije Plana održavanja 
nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina Grada Rijeke u 2013. godini. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 

• Vijeće Mjesnog odbora Draga je u mjesecu prosincu sudjelovao u zajedničkoj pokrenutoj 
inicijativi s djelatnicima Grada, Odjelom za gradsku samoupravu i upravu, MO Bulevardom, 
Zametom, Orehovicom, Mlakom i Potokom te osigurali kao Mjesni odbor Draga 10 paketića s 
slatkišima za djecu koja su smještena u domu "Ivana Brlić Mažuranić" 
Dom za djecu "Ivana Brlić Mažuranić" uputio je zahvalu MO Draga u kojoj je navedeno da se u 
ime djece toplo zahvaljuju na zaprimljenoj donaciji. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 

• Vijeće Mjesnog odbora Draga dobilo je dopis od tvrtke Carpesol d.o.o. u kojem 
obavještavaju da izmeñu ostalih aktivnosti obavljaju i poslove legalizacije sa stručnim timom 
geodeta i ovlaštenih inženjera grañevine i to na području cijele Hrvatske po pristupačnim i 
jedinstvenim cijenama i uvjetima. Legalizacija se vrši prema Zakonu o postupanju s nezakonito 
izgrañenim zgradama (NN86/2012.) te svaki objekt koji je izgrañen, dograñen, nadograñen, ili 
rekonstruiran bez odobrenja za gradnju (grañevinska dozvola, rješenje o uvjetima grañenja, 
lokacijska dozvola, potvrda na glavni projekt ili neki drugi naziv) nakon 15. veljače 1968.g. 
smatra se nelegalnim objektom. Legalizacijom se ishoduje Rješenje o izvedenom stanju kao 
konačni dokument za pojedinu grañevinu. Krajnji rok za legalizaciju je 30.06.2013.godine.  
Tvrtka zamoljava Vijeće MO da svoje stanovništvo upozna s njihovim uvjetima i cijenama. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je složilo da se dopis tvrtke Carpesol d.o.o postavi u oglasnu ploču 
kako bi zainteresirani mještani bili upoznati s njihovom ponudom, uvjetima i cijenama. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 
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