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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-08/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  30.09.2013. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 41. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
41. sjednica VMO Draga održana je 30.09.2013. 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 40. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Rebalansa Financijskog plana Mjesnog odbora Draga za 2013. godinu 
2. Razno  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik informira da temeljem članka 7. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Draga, 
Vijeće Mjesnog odbora Draga treba donijeti Rebalans Financijskog plana za 2013. jer je 
ostvarena u 2013. godini novčana donacija u iznosu od 500,00 kn a koja nije bila planirana u 
Programu rada i Financijskom planu VMO Draga za 2013. godinu. Donacija je utrošena u okviru 
programa "Dan MO" na poziciji 1142 u iznosu od 500,00 kn. Temeljem ostvarene donacije VMO 
Draga dobivena su i poticajnu sredstva iz donacija u iznosu od 500,00 kn, te je prijedlog da se  
navedeni iznos kroz Rebalans Financijskog plana planira utrošiti za realizaciju programa 
samouprave "Doček Svetog Nikole" za kupnju slatkiša kod pripreme poklon paketa za 
predškolsku djecu iz Drage. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojio predloženi Rebalans Financijskog plana za 2013. godinu. 
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AD 2 
• Predsjednik informira članove Vijeća da je HŽ-u Infrastrukturi, Nadzornoj grupi Rijeka u 
mjesecu srpnju ove godine dostavljen dopis koji je Vijeće Mjesnog odbora Draga dobilo od 
grupe mještana naselja Gušć, u kojem ukazuju na problem raslinja uz željezničku prugu koje je 
i najveći uzrok požara u cijeloj Dragi.U dopisu je navedeno da je Vijeće Mjesnog odbora Draga 
HŽ-u već dostavilo dopis KLASA: 026-01/13-08/1 URBROJ: 2170/01-09-10-13-40 od 
17.05.2013., u kojem se zatražilo da se što hitnije izvrši cjelovito čišćenje pružnog pojasa 
(košnju trave i njeno uklanjanje) kroz Dragu do Sv. Kuzma, a da nije ništa poduzeto po tom 
pitanju. U meñuvremenu je izbio i jedan požar u Pelinovoj Gori, a pošto je trava suha, bilo je 
pitanje trenutka kada može izbiti požar na bilo kojoj drugoj lokaciji uz prugu i dovesti u 
opasnost mještane i njihovu imovinu. Zatraženo je da se hitno i ozbiljno poduzmu odgovarajuće 
mjere kako bi spriječili mogući požari koji prijete uz željezničku prugu u Dragi. 
Predsjednik nadalje informira da je isto od strane HŽ, Infrastruktura i učinjeno kroz mjesec 
srpanj i kolovoz.  
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
• Predsjednik informira članove Vijeća da je K.D. Vodovodu i kanalizaciji za vodoopskrbu i 
odvodnju vode Rijeka, u mjesecu srpnju ove godine dostavljen zahtjev koji je Vijeće Mjesnog 
odbora Draga dobilo od grupe mještana naselja Gušć, u kojem se zatražilo postavljanje 
hidranta (po mogućnosti i ormarića sa vatrogasnom cijevi) u naselju Gušć na prostoru uz 
željezničku prugu na potezu izmeñu kbr. 52. i 57.; te točno mjesto postavljanja će biti po 
procjeni struke i izvoñača radova, prema dostupnosti postojeće infrastrukture. U zahtjevu je 
konstatirano da se najbliži hidrant nalazi ispod željezničke pruge pa je vatrogascima 
neprikladan jer bi u slučaju spajanja na njega, cijev trebala do kuća prelaziti preko željezničkih 
tračnica. Isto tako veće vatrogasno vozilo sa cisternama ne može proći tunel (voltu) ispod 
pruge. Zatražio se je hitni izvid na terenu, kao i povratnu informaciju o daljnjem poduzimanju 
odgovarajućih mjera i rješavanju zahtjeva mještana. 
Vijeće MO dobilo je odgovor od K.D. Vodovoda i kanalizacije da će zahtjevu grupe mještana 
upućenom putem VMO Draga za postavom hidranta na javnu vodovodnu mrežu K.D. Vodovod 
i kanalizacija d.o.o. udovoljiti postavom hidranta na dijelu lokacije javnog cjevovoda, koju će 
odrediti njihove stručne službe. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
• Predsjednik informira članove Vijeća da je dana 26. kolovoza 2013. godine da se je u 
Direkciju za mjesnu samoupravu osobno obratio gosp. Starčević Milan, Gušć 9., sa slijedećim 
problemom: Ruševna kuća na početku ulice Gušć – prijeti daljnje urušavanje i mogućnost 
ozljeñivanja slučajnih prolaznika, sugrañana, djece, osim urušavanja grañevinske konstrukcije, 
postoji i mogućnost urušavanja električnog stupa, kabela. O navedenom problemu upoznata je 
Mjesni odbor Draga u lipnju, koji je obavijest proslijedio Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav i Rijeka promet. Tada je otklonjen dio grañevnog materijala koji je bio obrušen na cestu.  
Telefonski je obaviješten i g. Karić Dušan koji je konstatirao da je to privatna kuća te da bi slučaj 
trebao prijaviti grañevinskoj inspekciji. Gospodin Starčević iskazao je veliku zabrinutost i smatra 
da je slučaj za hitno postupanje. Direkcija za mjesnu samoupravu dala je informaciju da će se 
dopis uputiti Grañevinskoj inspekciji.  
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
• Predsjednik informira članove Vijeća da je danas 30. rujna gospodin Marijan Grgorivić uputio 
zahtjev da se (prioritetno) razmotri odvodnja oborinskih voda s ceste kroz Dragu, s sljedećim 
obrazloženjem: 29. rujna o.g. samo se ''barikadama'' i odštopavanjem slivnika po kiši uspjelo 
spriječiti poplavu kuće na adresi Orlići 5 i 5/1. Prije nekog vremena osobno je kontaktirao Ri-
promet i upozorio  da samo slivnici nisu rješenje, jer ih nema dovoljno, dosta njih je krivo 
postavljeno i kad su jače kiše prekrije ih lišče i smeće, a dosta njh je našao da su i potpuno 
zatrpani pjeskom.  
Rješenje je malo podignuti pločnike i napraviti prolaze za vodu na mjestima gdje je to moguće, a 
takvih mjesta za ispuste vode ima. Time bi se koliko toliko riješio problem s oborinskom vodom 
nizvodno od kuće. U tom smislu je razgovarao sa Ri-prometom pa moli da se podrži i koliko je 
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moguće da se ubrza realizacija. 
Temeljem navedenog zahtjeva Vijeće MO Draga je o istom obavijestilo Rijeka Promet te ih 
podsjetili da je na navedenoj lokaciji Rijeka Promet, a prema usvojenom prioritetu Vijeća za 2012. 
izvodio radove na rješavanju odvodnje vode na adresi Orlići kbr.5., pa se je zatražio ponovni 
izlazak na teren kako bi se prema dobivenoj primjedbi utvrdilo sadašnje stanje, te obavijestili o 
daljnjem rješavanju istog. 
Rijeka Promet i Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke kom. djelatnosti 
očitovali su se da predlažu očevid te je u tijeku dogovor oko zajedničkog obilaska terena.  
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


