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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-08/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  13.01.2016. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 15. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
15. sjednica VMO Draga održana je 13.01.2016. s početkom u 16,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Bojan Mikuličić, zamjenik predsjednika VMO 

 Boško Slavić, član VMO 

 Vesna Pogorilić, član VMO  

 Ivica Širola, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- Sandi Pribanić, predsjednik Maškarane udruge „Draške maškare“ 
- Đurđa Smokvina, predsjednica Podružnice umirovljenika Draga 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Hrvoje Slavić, predsjednik VMO 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

 
1. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Maškare u Dragi 
2. Izvješće o radu Vijeća MO Draga za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.  
3. Razno 
 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Gosp. Bojan Mikuličić, zamjenik predsjednika pozdravio je sve prisutne, zahvalio se gđi. Đurđi 
Smokvini, predsjednici Udruge umirovljenika Drage i gosp. Sandi Pribaniću, predsjedniku  
Karnevalske udruge „Draške maškare“ na odazivu, te je podsjetio da je bila zajednička želja da 
se obnovi tradicija maškaranja kroz održavanje dječjeg maškaranog plesa za najmlađe članove 
Drage. 
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Stoga je potrebno sagledati tko je voljan pomoći u pripremama i koji dio od podijeljenih 
zadataka će tko preuzeti kako bi se kronološki složilo tijek aktivnosti. Gđa. Đurđa Smokvina, 
predsjednica Udruge umirovljenika Draga bez obzira na zauzetost ostalih članove umirovljenika  
voljna je pomoći, te zadaci koji joj se daju će i izvršiti. Sandi Pribanić, predsjednik maškarane 
grupe „Draške maškare“ ne može se obvezati da će sudjelovati u pripremama programa iz 
razloga što je veoma zauzet oko izrade kostima za sudjelovanje na Riječkom karnevalu, ali će 
svakako pripomoći u manjim zadaci koje mu se zadaju. 
Nakon što se je definiralo da će se maškarani dječji ples održati u Hrvatskom domu Draga u 
nedjelju 24. siječnja s početkom u 14 sati, podijelili su se i sljedeći zadaci: tajnica će pripremiti 
plakate koji će se polijepiti po Dragi, Sandi Pribanić kontaktirati će s svojim članovima 
maškarane grupe Draške maškare i vidjeti tko bi bio voljan prihvatiti se uloge animatora na 
dječjem maškaranom plesu, te će se pobrinuti i dostaviti kostime s kojim će se urediti dvorana, 
Đurđa  Smokvina pobrinuti će se za dječje CD-e, te će angažirati još jednu penzionerku gđu. 
Anu Rožić kako bi pomogle pri pripremama i uređenju dvorane, Bojan Mikuličić i tajnica će 
osigurati sve što je potrebno za ukrašavanje dvorane i za počašćivanje djece i njihovih roditelja. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno se složilo s svim predloženim. 
 
 
AD 2 
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 01.01.2015. do 31.12.2015. 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 2015. 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 01.01.2015. do 31.12.2015. 
 
 
AD 3 

 Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je mještanin  iz naselja Brig i dao informaciju da se 
na lokaciji Brig uz prugu (preko puta stambenog objekta kbr .12/1 - bivša željeznička stanica) 
nalazi bunker koji nepoznate osobe koriste, te je dostavio slike zatečenog stanja navedenog 
objekta kao i okoliša koji je prepun smeća.    
Zaključak:  
VMO Draga se jednoglasno složilo da će se obavijesti o istom nadležne službe: “Hrvatske 
željeznice – Infrastruktura”, RJO Zapad i Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija 
za komunalno redarstvo i zatražiti da se poduzmu odgovarajuće mjere i briga oko adekvatnog 
rješavanja navedenog kako bi se spriječila moguća opasnost kako za okolinu tako i za mještane 
Drage.  
 

 Vijeću Mjesnog odbora Draga obratili su se mještani naselja Pod Ohrušvom da je potreba da 
se cijelom dužinom Progona očiste šahte od lišća i smeća  jer prilikom kiša voda s ceste ulazi u 
stambene objekte ( Pod Ohrušvom br.9).  
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje da je „Rijeka Prometu“ dostavljen mail u kojem je zatraženo 
hitno čišćenje navedenog kao i da se obrati pozornost i na šahtu koja se nalazi uz stepenice do 
željezničke pruge. 
Isto tako dostavljen je dopis prema „Rijeka Prometu“ i K.D. „Vodovodu i kanalizaciji,“ za 
vodoopskrbu i odvodnju Rijeka da je potreba da se očiste šahte koje se nalaze na glavnoj 
draškoj prometnici iz razloga što su pune pijeska i lišća, te prilikom jačih kiša postoji mogućnost 
nastanka većih šteta. 

 Shodno dogovoru Vijeća i Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti da će se sredstvima kroz redovno održavanje očistiti deponij ispod 
proširenja na glavnoj cesti u blizini Hrvatskog doma u mjesecu prosincu započeli su radovi na 
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čišćenju istog, međutim K.D. “Čistoća” zatražila je od Vijeća MO da zajednički izvrše kontrolu 
radova te ako se zaključi da su radovi kvalitetno izvršeni K.D. “Čistoća” potpisati će račun 
izvođačima radova (poduzeće Octopus Rijeka d.o.o.). Zamjenik predsjednika će kontaktirati s 
nadležnima i zajednički obići teren. 
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 

Zamjenik predsjednika VMO „Draga“:  
Bojan Mikuličić 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


