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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-08/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  23.02.2012. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 24. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
24. sjednica VMO Draga održana je 23.02.2012. 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 23. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana VMO Draga za 2012.  
2. Razno 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Usvajanjem Proračuna Grada Rijeke na sjednici Gradskog vijeća, 21. prosinca 2011. godine 
osigurana su sredstva za realizaciju programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora na razdjelu 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
Sukladno navedenom, a temeljem dopisa Pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
(Klasa 026-04/11-02/13, urudžbeni broj: 2170/01-09-10-12-33 od 26.01.2012. godine) Vijeću 
Mjesnog odbora Draga odobrena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za realizaciju 
programskih aktivnosti kako slijedi:  
1. Održavanje likovno kreativne radionice – 1.600,00 kn 
2. Predblagdansko druženje mještana kroz radionice – 2.000,00 kn 
3. Provoñenje edukativnog programa "Gljive našeg kraja" – 1.800,00 kn 
4. Dan Mjesnog odbora Draga – 9.000,00 kn 
5. Doček Sv. Nikole – 3.800,00 kn 
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6. Sufinanciranje programa OGU za poduzetništvo pod nazivom "Birajmo naj okućnicu i 
balkon " – 800,00 kn 

7. Sufinanciranje programa OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
pod nazivom "provoñenje ekološke akcije čišćenja"- 600,00 kn 

Temeljem dopisa Pročelnika Odjela gradske uprave za poduzetništvo (Klasa: 302-01/11-01/44, 
urudžbeni broj: 2170/01-03-10-11-2 od 22. rujna 2011. godine) Vijeću Mjesnog odbora Draga 
odobrena su sredstva u iznosu od 800,00 kn za realizaciju programske aktivnosti "Birajmo naj 
okućnicu i balkon"  
Bankarske usluge planirane su iznosu od 400,00 kn. 
Sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke u 
Proračunu Grada Rijeke osigurana su i sredstva za troškove reprezentacije Vijeća Mjesnog 
odbora Draga u iznosu od 1.500,00 kn obzirom da Vijeće broji 5 članova (300,00 kn /vijećnik) 
Temeljem dobivenih odgovora, pripremljen je prijedlog Financijskog plana VMO Draga za 2012. 
s kojim su se upoznali svi članovi Vijeća, te je donesen sljedeći 
Zaključak 
VMO Draga jednoglasno je usvojilo Financijski plan MO Draga za 2012. 
 
 
AD 2 
• Predsjednik je upoznao članove Vijeća s dopisom koji je dostavio Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu, Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i 
zaštitu i spašavanje, u kojem se traži da Vijeće dostavi prijedlog za imenovanje povjerenika 
civilne zaštite na području Mjesnog odbora. Planom zaštite i spašavanja odreñeno je kako će 
se za provoñenje osobne i uzajamne zaštite po područjima grada i stambenim zgradama 
imenovati potreban broj povjerenika civilne zaštite i to najmanje jedan povjerenik po mjesnom 
odboru. Povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenuje Gradonačelnik, na prijedlog 
vijeća mjesnih odbora. Poželjno je da povjerenici budu punoljetni te u dobi do 60 godina, bez 
obzira na spol, s izraženom voljom za obavljanje ove važne dužnosti. Povjerenici civilne zaštite, 
baš kao i pripadnici postrojbi civilne zaštite i Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke, svoj 
posao obavljaju volonterski, a u slučaju mobilizacije imaju pravo na naknadu stvarnih torškova. 
Nakon imenovanja, obuku povjerenika civilne zaštite vršit će stručne osobe iz Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje. U skladu s tim moli se Vijeće da do kraja ožujka o.g. dostave svoj 
prijedlog s imenima osoba za svoje područje Mjesnog odbora. 
Predsjednik nadalje moli članove Vijeća da do sljedeće sjednice Vijeća, razmisle i kontaktiraju s 
mještanima koji bi bili zainteresirani da prihvate obavljanje dužnosti povjerenika civilne zaštite 
na području Mjesnog odbora Draga. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje. 
 
• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja informirao je članove Vijeća o sljedećem: 
Vijeću Mjesnog odbora obratio se je mještanin Ivica Mandekić, s zahtjevom da se sanira 
oštećeni branik koji se nalazi na glavnoj draškoj cesti u naselju Brig kod kbr. 72 E. 
Prijedlog je da se uputi dopis Županijskoj upravi za ceste s obzirom da se oštećeni branik 
nalazi na prometnici koja spada u njihovu nadležnost, i zatraži da se poduzmu mjere na 
uklanjanju navedenog nedostatka tj popravi – postavi novi dio zaštitnog branika. 
Županijskoj upravi za ceste upućen je dopis ali kako nije ništa učinjeno potrebno je ponovo ih 
obavijestiti u svezi oštećenog  kolnika – ulegnuća na dijelu prometnice kroz Dragu u naselju Brig 
(uz proširenje ispod Hrvatskog doma Draga), a koji predstavlja opasnost u odvijanju prometa za 
osobne automobile, javni gradski prijevoz i pješake. U oba dopisa u prilogu će se dostaviti i slike 
stanja s terena. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje i jednoglasno se složilo s prijedlogom, te će se o nastalim 
oštećenjima obavijestiti Županijska uprava za ceste. 
 
• Prema planiranoj programskoj aktivnosti Vijeća pod nazivom "Provoñenje likovno kreativne 
radionice za djecu", predsjednica pododbora za brigu o djeci kontaktirala je s gñom Lidijom 
Petrovački iz Udruge "Koraci" koja je i do sada vodila dječje radionice u Dragi i dogovorile su da 
će radionice započeti s radom od 28.veljače o.g. i održavati će se do Uskrsa, svaki utorak u 
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vremenu od 17,30 sati do 19,00 sati u prostoriji ureñenoj za održavanje likovnih radionica za 10-
tero djece predškolskog i školskog uzrasta u Hrvatskom domu Draga, Likovne radionice će i 
dalje voditi  stručna osoba gña. Lidija Petrovački iz Udruge “Koraci”. 
 
 
Sjednica je završila u 18:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


