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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-08/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  18.02.2015. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 5. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
5. sjednica VMO Draga održana je 18.02.2015. s početkom u 19,00 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 4. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Komunalna problematika  
2. Informacija o obvezama prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti 
3. Razno 

 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 

 Rijeka Promet d.d. dostavio je obavijest o početku izvođenja radova na rješavanju odvodnje 
oborinskih voda u ulici Pod Ohrušvom od kbr.8 do kbr.12. po prioritetima MO Draga iz 2014. 
godinu. Sa radovima planirano je započeti dana 02. veljače 2015. godine, ali zbog loših 
vremenskih uvjeta započeli su 09. veljače 2015. Shodno rješenju izdanom od Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, prometnica će na tom dijelu biti zatvorena za promet vozila. Za 
slučaj potreba lokalnog prometovanja ulicom dostavnim vozilima stanara iz naselja, promet će 
se regulirati s odgovornim osobama na gradilištu.  
Predmetne radove Rijeka Promet ugovorio je s tvrtkom Građevinar d.o.o iz Rijeke na ukupan 
iznos od 119.037,50 kn. Radovi se planiraju završiti u roku od 20 kalendarskih dana. Odgovorna 
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osoba na gradilištu izvođača radova biti će Miroslav Plišić. Za sve druge potrebne informacije u 
svezi gore navedenog predmeta odgovorna osoba u tvrtki Rijeka Promet je Leo Kurilić.  
 
Temeljem gore dobivene informacije Vijeće Mjesnog odbora održao je sastanak u tajništvu MO 
na kojem su bili nazočni: Leo Kurilić, odgovorna osoba iz Rijeka Prometa, Miroslav Plišić, 
odgovorna osoba izvođača radova, Vesna Pogorilić, članica Vijeća MO, Ivica Širola, član Vijeća 
MO, te Bojan Šošić, mještanin iz Gušća, kako bi se pojasnili radovi, te dobili odgovore na neke 
upite od stane Vijeća i mještana. Zaključak s sastanka: Rijeka Promet je informirao da je izrađen 
idejni projekt za rekonstrukciju cijele ceste Progona, a koja iznosi milijun kuna, pa je stoga 
prema osiguranim sredstvima kom. prioriteta MO Draga uvršten za izradu najkritičniji dio, a 
odnosi se na doljnji dio ceste (Pod Ohrušvom od kbr.8 do 12.). Voditi će se računa i pri 
izvođenju radova prometnica će kada god bude moguće biti jednim dijelom prohodna, a 
odgovorna osoba na gradilištu biti će u kontaktu  svakodnevno s mještanima tog dijela naselja.  
 

 Rijeka Promet uputio je dopis Vijeću MO u svezi razlike sredstava po prioritetima za 2014. 
godinu u kojem se navodi da se je po prioritetima MO Draga za 2014. godinu nakon provedenih 
postupaka, te shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila razlika od 120.962,50 kn s 
PDV-om koju je potrebno utrošiti u ovoj godini. Prijedlog je da se preostala sredstva utroše na 
sanaciju kolnika u ulici Pod Ohruštvom od kbr. 9a do kbr. 12. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo da se za navedena preostala sredstva uvrste za realizaciju 
prema predloženom u sanaciju kolnika u ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9a do kućnog 
broja 12. 
 

 U svezi dopisa koji je Vijeće uputio prema K.D. "Autotroleju" za uvođenje formiranje nove 
autobusne stanice (u oba smjera) na ravnom dijelu prometnice na adresi Brig 104-105,  gosp. 
Pleše iz K.D. "Autotrolej" telefonski je kontaktirao s tajništvom, te dao informaciju da je obiđen 
teren prema dostavljenom dopisu Vijeća i zahtjeva roditelja školske djece, te je postavljen upit  
Vijeću MO da se definira koliko mještana bi koristilo nove stanice.  
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo da će se kontaktirati s gđom. Katarinom Piacun mještankom 
koja je dostavila zahtjev, te zamoliti ako postoji mogućnost da se kontaktira se mještanima tog 
dijela zaseoka i dobije zatražena informacija, međutim nevezano za navedeno Vijeće će ponovo 
uputiti dopis "Autotroleju" u kojem će navesti da im je upućen dopis 16. siječnja o.g. i zahtjev 
koji je podnijela mještanka iz naselja Tijani, te s time zatražili da se provede postupak za 
utvrđivanje opravdanosti zahtjeva predlagatelja, (predlagatelj - iniciator može biti i jedna fizička 
osoba), te kako je predlagatelj u svom zahtjevu obrazložio prijedlog otvaranja stajališta traži se 
da se razmoti inicjativa, utvrde prijevozne potrebe putnika, te o zauzetom stavu u pisanom 
obliku izvijesti ponositelja inicjative.  
 
 
AD 2 
Predsjednik je članove Vijeća ukratko izvijestio o obvezama prema Zakonu o fiskalnoj 
odgovornosti s napomenom da je potrebno dostaviti materijale o fiskalnoj odgovornosti za 2014. 
godinu.  U predmetu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. biti će dokumentirane 2 Izjave s prilozima 
(popunjena 2 Upitnika, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim 
slabostima i nepravilnostima) te tablica „Sadržaj Predmeta o fiskalnoj odgovornosti za 2014. 
godinu“. U predmetnoj tablici navedeni su načini provedbe testiranja, dokumentacija koja je 
korištenja kao uzorak temeljem kojeg se došlo do odgovora na pojedina pitanja, kao i reference 
– klasifikacijske i druge oznake testiranih dokumenata, a koje će potpisati Boško Slavić kao 
bivši predsjednik VMO od 01.01.2014. do 19.11.2014. i sadašnji predsjednik Hrvoje Slavić od 
19.11.2014. do 31.12.2014., s obzirom na rezultate održanih izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području grada Rijeke za 2014. godinu. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo materijale Fiskalne odgovornosti za 2014. 
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AD 3 

 Vijeću Mjesnog odbora Draga obratili su se mještani Jozo Kolak, Pod Ohrušvom 8b i Bojan 
Rukavina, Pod Ohrušvom kbr. 8 u svezi potrebe postave signalizacije i opreme za smirivanje 
prometa koja bi utjecala na usporavanje brzine kretanja vozila na cesti kroz naselje Pod 
Ohrušvom, tkz. Progon. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo da se zahtjev mještana dostavi Rijeka Prometu. 
 

 Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Matica umirovljenika Grada Rijeke, Podružnica 
Draga s zahtjevom da se odobri korištenje male sale u Hrvatskom domu Draga od 02.03.2015. 
do 31.12.2015. i to drugi petak u mjesecu od 10 sati do 12 sati i četvrti petak u mjesecu od 16 
sati do 18 sati  (ukupno 4 sata) bez naknade za sljedeću namjenu: održavanje sastanaka 
članova podružnice umirovljenika Draga. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno suglasno da se koristi prostor prema dostavljenom zahtjevu, te će 
se dana suglasnost dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu u svezi sklapanja ugovora 
o korištenju prostora. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 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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