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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-08/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  28.01.2015. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 4. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
4. sjednica VMO Draga održana je 28.01.2015. s početkom u 17,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Hrvoje Slavić, predsjednik VMO 

 Bojan Mikuličić, zamjenik predsjednika VMO 

 Boško Slavić, član VMO 

 Vesna Pogorilić, član VMO  

 Ivica Širola, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 

Usvajanje zapisnika sa 3. 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 2014.  
2. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 

AD 1 
Po prvoj točki članovi Vijeća su raspravljali o pripremljenom Izvješću 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 01.01.2014. do 31.12.2014. 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 2014. 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 01.01.2014. do 31.12.2014. 
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AD 2 
Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je mještanka gđa. Katarina Piacun iz naselja Tijani, te 
je ukazala na problem s kojim se svakodnevno susreću djeca i roditelji iz naselja Brig - Tijani da 
na potezu od crkve Sv. Jakova pa sve do starog dućana ne postoji autobusna stanica (cca. 1 
kilometar), a kako se radi o udaljenosti većoj od 300 m bez nogostupa djeca iz tog dijela naselja 
koja koriste autobus do O.Š. Vežica, su svakodnevno izložena prometu, te se traži da se uvede 
– formira nova autobusna stanica ( u oba smjera) na ravnom dijelu prometnice na adresi Brig 
104-105. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je mišljenja da je zahtjev opravdan i da je potrebno na navedenoj 
lokaciji formirati dvije nove autobusne stanice, pa će se stoga Vijeće obratiti dopisom K.D. 
"Autotroleju"  i Gradu Rijeci i zatražiti da se ispita mogućnost uvođenja formiranja nove 
autobusne stanice (u oba smjera) na ravnom dijelu prometnice na adresi Brig 104-105. U dopisu 
će se predložiti sastanak predstavnika Autotroleja, predstavnika Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav, predstavnika Vijeća MO Draga. 
 

 Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je Kickboxing klub "Draga" s zahtjevom da se za 
potrebe održavanja treninga odobri korištenje velike dvorane u Hrvatskom domu Draga bez 
naknade i to od 01.01.2015. do 01.06.2015. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 sati do 21 
sat.  

 Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Karnevalska grupa "Draške maškare" s zahtjevom 
da se za potrebe održavanja sastanka karnevalske grupe i izradu kostima odobri korištenje 
podruma u Hrvatskom domu Draga bez naknade i to od 01.01.2015. do 01.06.2015. petkom od 
18,00 sati do 20,00 sati. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno temeljem odredbi članka 8. Odluke o davanju na privremeno ili 
povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada 
Rijeke i Zaključaka Gradonačelnika Grada Rijeke od 14. studenog 2014. i od 22. prosinca 2014. 
da Kickboxing klub "Draga" i Karnevalska grupa "Draške maškare" koristi prostor prema 
dostavljenom zahtjevu, te će se dana suglasnost dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i 
upravu u svezi sklapanja ugovora o korištenju prostora. 
 

 Vijeću Mjesnog odbora Draga obratili su se ponovo mailom stanari Briga kbr.9/A, kbr.8 i kbr.7 
u svezi sanacije kolnika koju smatraju da je trebala biti realizirana tijekom 2014. godine, pa ih 
zanima kada će dotična sanacija biti učinjena. 
Vijeće Mjesnog odbora je prema nadležnima u Rijeka Prometu, Zdenku Nikšiću i Bojanu Likeru 
uputio mail u kojem je navedeno sljedeće: da je Vijeće Mjesnog odbora dobilo u mjesecu 
studenom od Rijeka Prometa odgovor u kojem se je dalo mišljenje da postoji potreba i da treba 
sagledati mogućnost preasfaltiranja potrebne dionice eruptivnim asfaltom, međutim da u 2014. 
godini Rijeka Promet nema potrebna sredstva iz redovnog održavanja, te se predlaže da MO 
Draga uvrsti ovaj zahtjev kao stavku u prioritetima za 2015. Međutim novo Vijeće konstituiralo 
se je 19. studenog 2014., te s obzirom na situaciju i dobivenim naputkom, novi sastav vijeća 
usvajao je prijedloge malih komunalnih akcija koje je donio prethodni saziv Vijeća, jer je 
zatraženo da se prilikom usvajanja prijedloga prioriteta odrede promjene samo u smislu 
određivanja rasporeda izvršenja pojedinih stavki. Vijeće Mjesnog odbora Draga sve nove 
prijedloge malih komunalnih akcija može predložiti u prvom kvartalu 2015. godine kao prijedlog 
prioriteta za realizaciju tek u 2016. godini, pa stoga Vijeće zamoljava da se sagleda mogućnost 
da preasfaltiranje potrebne dionice Rijeka Promet uvrsti u svoj plan realizacije iz sredstava 
redovnog održavanja u 2015. godini. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 

 Vijeće se je obratilo za pomoć nadležnim službama Grada slikajući šahtu kod crkve Svetog 
Antona u Orlićima u svezi nastalih problema koja su se pojavila u objektima preko puta crkve, te 
zamolili izlazak na teren kako bi se utvrdili uzroci oštećenja.                  
Rijeka Promet je dostavio mail u kojem je vidljivo da je proslijedio na postupanje problematiku 
fekalne odvodnje u Orlićima 12-13. Naime terenskim očevidom referenata Rijeka Prometa 
utvrđeno je sljedeće: prilikom zemljanih radova koje je Crkva izvodila na svom zemljištu pored 
glavne prometnice u Orlićima (preko puta kbr. 13) iskopom je otkriveno tečenje vode uz ogradni 
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zid. Koliko je bilo vidljivo iskopom nije prekinut nikakav cjevovod. Voda u iskopni kanal dotječe 
iz šahte smještene uz ogradni zid. Podizanjem poklopca šahte utvrđeno je da je riječ o fekalnim 
vodama kje u navedeno okno dotječu cijevnim propustom ispod ceste iz smjera slivničkog okna 
na sjevernoj strani kolnika kbr. 12-13. Pregledom navedenog slivničkog okna ustanovljeno je da 
us na njega nepropisno spojena fekalna odvodnja iz dva smjera – kbr. 13a i paralelno sa osi 
ceste. Nadalje komunalni redar se očituje prema sljedećem: na osnovu prijave, izvršen je 
zajednički uviđaj sa predstavnikom VIK-a Perom Bašićem, na adresi Orlići 14. Uviđajem je 
utvrđeno da su se dvije obitelji svoje fekalne vode spojili u slivničko okno oborinske odvodnje 
ceste koje se nalazi nasuprot crkve. Fekalne vode otječu cijevima propustom postavljenim 
poprečno u trupu ceste, te se cijede uz potporni zid crkve. Stranke su upozorene i upućene u 
VIK da podresu zahtjev priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju na 
području Grada Rijeke. Realizaciju izgradnje priključka i dalje će nadgledati djelatnici kom. 
direkcije. 
Rijeka Promet nadalje traži od komunalnog redarstva da prema dostupnim informacijama, K.D. 
VIK je odradio pripremu postupka priključenja i sada je na privatnim osobama da izvrše spoj na 
priključna okna kanalizacije, stoga mole da se poduzmu mjere za žurno rješavanje navedene 
problematike budući da radovi Rijeka prometa na uređenju sustava oborinske odvodnje ne 
mogu započeti dok su na sustavu spojene fekalne vode.  
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
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":  
Hrvoje Slavić 
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