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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-08/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  29.01.2014. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 46. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
46. sjednica VMO Draga održana je 29.01.2014. 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  

• Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 

• Kristian Koso, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 45. 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 2013.  
2. Razno 

 
  

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da je pripremljeno Izvješće 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 01.01.2013. do 31.12.2013. 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 2013. 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 01.01.2013. do 31.12.2013. 
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AD 2 
• Tajnica informira da je ambulanta Draga uputila mail Vijeću Mjesnog odbora koji je pročitala 
a sljedećeg je sadržaja: "U razdoblju od 14. do 20. prosinca 2014. ubacila sam u dva navrata 
pisma u poštanski sandučić u Sušačkoj Dragi, kod Hrvatskog kulturnog doma na Brigu. Radilo 
se otprilike o 10-ak pisama. Niti jedno nije isporučeno primatelju. Radi se o službenoj pošti 
ordinacije. Kako nije primjerice izgubljena jedna pošiljka u jednom danu već sve i to u dva 
pokušaja slanja unutar otprilike tjedan dana, mislim da vrlo opravdano sumnjam da ih je osoba 
odgovorna za pražnjenje sandučića izgubila ili propustila iz nekog razloga proslijediti dalje. 
Radi se o nedopustivom propustu te bih željela da ga Mjesni odbor istraži, ukoliko je to 
moguće." 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno donijelo odluku da Vijeće Mjesnog odbora nema ovlasti za navedeni 
postupak, te se je ambulanta Draga trebala obratiti Hrvatskoj pošti, Poštanskom uredu Rijeka 
koji je nadležan za dobivanje odgovora na primjedbu te rješavanju istog. 
 

• Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 6. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, 
donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 
2014. godini. Ovim planom utvrñuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora u 2014. godini, opseg radova i financijska sredstva potrebna za 
ostvarivanje Plana komunalnih prioriteta. Za Mjesni odbor Draga utvrñeni su komunalni prioriteti 
i visina potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 305.000,00 kuna za realizaciju u 2014. 
godini. 
- Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Pod Ohrušvom od željezničke pruge u blizini 
kućnog broja 8A do Ulice Pod Ohrušvom u blizini kućnog broja 12 u dužini cca. 250 metara – 
RP 240.000,00 kn - Asfaltiranje ceste riješiti će se iz programa Redovnog održavanje cesta 
- Sanacija divljeg odlagališta u Ulici Draga Brig na pokosu južno od proširenja prometnice 
kod kućnog broja 24 – ZKD-27.000,00 kn 
- Grañevinsko i hortikulturno ureñenje zelene površine sjeverno od Hrvatskog doma Draga – 
ZKD - 23.000,00 kn 
- Tehnička priprema i ishodovanje dozvole za postavu autobusne čekaonice na stajalištu 
Draga Brig – pravac grad – ZKD - 15.000,00 kn 
 
• Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da su telefonski bili upoznati s zaprimljenim 
sljedećim zahtjevima: 

• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Ordinacija za fizikalnu Medicinu i rehabilitaciju Mile 
Batinić, dr. med s zahtjevom da se za zainteresirane mještanke srednje i starije životne dobi i 
nadalje održavaju bez naknade vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja kod osoba srednje i 
starije životne dobi i to od 01.01.2014. do 01.03.2014. ponedjeljkom od 16,45 sati do 17,30 sati 
u Hrvatskom domu 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 01.01.2014. do 01.03.2014. 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 01.01.2014. do 01.03.2014. sve dane u 
tjednu - ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom, petkom, subotom i nedjeljom od 17 sati do 
22 sata. 
Zaključak:  
VMO Draga je putem telefona dalo suglasnost da se koristi prostor prema dostavljenim 
zahtjevima, te je dana suglasnost dostavljena Odjelu za gradsku samoupravu. 
 
Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

 
Predsjednik VMO «Draga»:  

Boško Slavić 
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