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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-08/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  28.09.2017. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 36. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
36. sjednica VMO Draga održana je 28.09.2017. 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  

  

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Hrvoje Slavić, predsjednik VMO 
 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija i pripreme za provođenje planiranog programa Dan MO 
2. Dogovor i pripreme oko realizacije planiranog programa „Draška jesen“ 
3. Dogovor i pripreme za prijavu programske aktivnosti Vijeća MO za 2018. 

godinu 
4. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Program obilježavanja Dana Mjesnog odbora planiran je u mjesecu svibnju, međutim vrijeme 
obilježavanja se je prolongiralo za mjesec rujan – listopad 2017., pa kako je gđa. Vesna 
Pogorilić već prema prvom terminu koji je planiran kontaktirala s mogućim izvođačima i 
njihovim slobodnim terminima za sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Mjesnog 
odbora ponovo će kontaktirati s njima u svezi slobodnog termina nastupa polovicom mjeseca 
listopada. (draški slikar Vinko Dubrović, Mješoviti zbor Hrvatske čitaonice Trsat). 



 2/4 

Gosp. Ivica Širola preuzeo je organizaciju oko obilježavanja sportskih turnira, a definiranje 
točnih datuma održavanja biti će nakon što na sljedećoj sjednici bude dobivena informacija o 
točnim datumima održavanja kulturnog dijela programa. 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se program obilježavanja Dana MO održava 
polovicom mjeseca listopada 2017. Nakon što se upoznaju s cjelokupnim programom članovi 
Vijeća dogovoriti će se prema svom slobodnom vremenu za angažman i pomoći pri realizaciji 
navedenog.  
 
 
AD 2 
Provođenje programa pod nazivom “Jesen u Dragi” u suradnji s umirovljenicima Drage 
planiran je za realizaciju u mjesecu listopadu, pa je stoga gđa. Đurđa Smokvina, 
predsjednica Podružnice umirovljenika Draga predložila da se jesenjska eko izložba u Dragi 
održi u subotu 14. listopada 2017. za koju mještanke - penzionerke Drage planiraju izložiti 
domaće izrađene pekmeze, med, likere i pripremiti kolače. U svezi programa za sada se 
planira da će ga voditi draška pjesnikinja gđa. Maja Dubrović.  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se planirana programska aktivnost realizira prema 
predviđenom planu, te trošak za realizaciju ove akcije biti će prema odobrenim financijskim 
sredstvima koji su navedeni kroz planirani program. 
 
 
AD3 
Zamjenik predsjednika je podsjetio da su članovi Vijeća dobili materijal s uputama za prijavu 
programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu za 2018. godinu, s rokom prijave programa zaključno do 30. rujna 2017. Međutim rok 
je produžen do 10. listopada, pa stoga zamjenik predsjednika moli članove Vijeća da do 
sljedeće sjednice Vijeća pripreme moguće prijedloge i sugestije koje će pomoći pri pripremi i 
donošenju prijedloga programskih aktivnosti Vijeća MO za 2018. godinu. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
AD4 
Informacije o prosljeđenim dopisima mještana prema nadležnim službama: 

 Mještanin gosp. Savo Tepša iz naselja Tijani kbr.26 obratio se je Vijeću MO da je uočeno 
da s stambenog objekta u ulici Tijani kbr.22 postoji opasnost od obrušavanja dijela građevine 
na cestu (južni dio krova prema draškom potoku je urušen). 
Vijeće je proslijedilo dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji za 
komunalno redarstvo i Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti te zatražilo da se zbog 
mogućeg obrušavanja koje predstavlja opasnost za život, zdravlja ljudi, promet i okolne 
građevine, poduzmu mjere iz njihove nadležnosti. 

 Mještanin gosp. Savo Tepša iz naselja Tijani kbr.26 obratio se je Vijeću MO s zahtjevom 
za potrebnu sanaciju udarnih rupa na kolniku u naselju Tijani kod kbr.22.,24.,26. 
Vijeće je prosljedilo dopis Rijeka Prometu d.d. te zatražilo izvid na terenu i mogućnosti 
rješavanje istog, te da se obavijesti o radnjama koje se planiraju poduzeti, kako bi se dobila 
povratna informacija za mještana. 

 Mještanin gosp. Savo Tepša iz naselja Tijani kbr.26 obratio se je Vijeću MO u svezi 
potrebe postave signalizacije i opreme za smirivanje prometa koja bi utjecala na usporavanje 
brzine kretanja vozila na cesti kroz naselje Tijani kod kbr.22.,24.,26. 
Vijeće je prosljedilo dopis Rijeka Prometu d.d. te zatražilo da se isto razmotri i obavijesti o 
radnjama koje se planiraju poduzeti, kako bi se dobila povratna informacija za mještana. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s navedenim. 
 

 Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je mještanin  iz naselja Brig i dao informaciju da 
se ponovo na lokaciji Brig uz prugu (preko puta stambenog objekta kbr .12/1 - bivša 
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željeznička stanica) uočilo da napušteni bunker koriste nepoznate osobe, te je dostavio slike 
zatečenog stanja navedenog objekta. 
Članovi vijeća se prisjećaju da je početkom prošle godine bio isti ovakav problem, te je  
zatraženo od Hrvatske željeznice – Infrastruktura”, RJO Zapad da poduzmu odgovarajuće 
mjere i brigu oko adekvatnog rješavanja navedenog. U mjesecu ožujku prošle godine 
dobiven je dopis od HŽ Infrastrukture u kojem je navedeno da je Nadzorno središte Rijeka 
dana 03.03.2016. očistilo napušteni bunker i okoliš od smeća, te da nemaju namjeru koristiti 
navedeni bunker i pomoćni objekt, te će iste trajno zatvoriti u što skorijem roku. 
Temeljem dobivenog odgovora, a ponovo zatečenom situacijom Vijeće donosi  
Zaključak:  
VMO Draga se jednoglasno složilo da će o istom obavijesti nadležne službe: “Hrvatske 
željeznice – Infrastruktura”, RJO Zapad, te se pozvati na njihov odgovor od 7. ožujka 2016. i 
obavijestiti ih o novo zatečenom stanju te da je potrebno ponovo poduzeti odgovarajuće 
mjere i brigu oko adekvatnog rješavanja navedenog kako bi se spriječila moguća opasnost 
kako za okolinu tako i za mještane Drage.  
 
 

 Rijeka Promet uputio je dopis Vijeću MO u svezi razlike sredstava po prioritetima za 2017. 
godinu u kojem se navodi da se je po prioritetima MO Draga za 2017 godinu nakon 
provedenih postupaka, te shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila razlika od 
44.173,58 kn s PDV-om koju je potrebno utrošiti u ovoj godini, te se traži od Vijeća da 
predloži poziciju koju je moguće realizirati. Predlaže se da se preostala sredstva utroše na 
sanaciju zida i dijela prilaznog puta u ulici Gušć, predio Cankovo, prema Orehovici. 
 
Vijeće se je podsjetilo da se je Vijeće Mjesnog odbora Draga očitovalo prema Rijeka 
Prometu da se za razliku sredstva koja su se nakon planiranih i ugovorenih radova po 
prioritetima MO Draga za 2015. godinu pojavila, uvrsti za realizaciju radovi na djelomičnoj 
sanaciji potpornih i upornih kamenih suhozida na pješačkom putu koji vodi od naselja Gušć 
prema Orehovici.  
Radovi su započeli u mjesecu svibnju 2016. godine, međutim planirana sredstva nisu bila 
dostatna da bi se realizirala sanacija najoštećenijeg dijela puta, a za koji je mještanin Marijan 
Večerina i uputio zahtjev za sanaciju. Članovima Vijeća predočene su slike dosadašnje 
izvedenih radova s čime Vijeće nije zadovoljno, jer se urušeni dio nije sanirao, a sredstva su 
potrošena. Iz Rijeka Prometa dobivena je informacija da su sredstva utrošena na proširenje 
početka puta kako bi strojevi mogli doći do urušenog dijela. Vijeće je mišljenja da nije 
napravljena dobra procjena za realizaciju radova na sanaciji koja je prijavljena, te se je tražio 
sastanak s gospodinom Leom Kurilićem kako bi se obišao teren i pregledali dosad izvedeni 
radovi te inzistirali na daljnjem nastavku radova sanacije potpornih i upornih kamenih 
suhozida na pješačkom putu koji vodi od naselja Gušć prema Orehovici koje treba planirati i 
izvoditi kroz redovna sredstva Rijeka Prometa u 2016. godini i 2017. godini.  
Članovi Vijeća su se u svezi navedenog zaključka nadalje osvrnuli na dopis Vijeća MO od 21. 
lipnja 2016. koji je dostavljen Rijeka Prometu, a u kojem je navedeno sljedeće: 
Temeljem zaključka Vijeća Mjesnog odbora Draga, dana 20. lipnja 2016. godine su 
predsjednik Hrvoje Slavić i nadležna osoba Rijeka Prometa gosp. Leo Kurilić obišli i 
pregledali dosad izvedene radove, te je dogovoreno da će se nastavak radova na daljnjoj 
sanaciji potpornih i upornih kamenih suhozida na pješačkom putu koji vodi od naselja Gušć 
prema Orehovici planirati i izvoditi kroz redovna sredstva u 2016. godini i 2017. godini.  
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Draga se je jednoglasno složilo da se do sljedeće sjednice Vijeća 
razmisli o prijedlozima mogućih pozicija koje bi se uvrstile u realizaciju za preostala 
navedena sredstava iz kom. prioriteta za 2017. 
 

 Ri Teatar je dostavio Vijeću MO ponudu za izvođenje predstave za djecu povodom 
dočeka Svetog Nikole pod nazivom „U laži su kratke noge“. Navedeno je da je predstava 
poučna i zabavna, scenografija veselih boja, a lutke izmišljeni likovi simpatičnog izgleda. Na 
kraju predstave pojavljuje se Sveti Nikola. Vrijeme trajanja cca 30 minuta. Troškovi predstave 
iznose 3.000 kn. Predloženi termin izvedbe su nedjelja 3.12. u 15,30 sati i 18 sati ili u 
ponedjeljak 4.12. po podne (17 sati ili 18 sati). Ukoliko je Vijeće zainteresirano za suradnju, 
potrebno je rezervirati termin kako bi Ri Teatar mogao isplanirati i ostale izvedbe predstave. 
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Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno prihvaća i potvrđuje prijedlog termina izvođenja predstave i 
dočeka Sv. Nikole za 03.12.2017. u 15,30 sati. 
 

 Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Hrvatska stranka umirovljenika s zahtjevom 
da se odobri s naknadom korištenje male dvorane u Hrvatskom domu Draga i to 05.10.2017. 
od 17 sati do 18 sati (ukupno 1 sat) za sljedeću namjenu: održavanje sastanka HSU ogranak 
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. 
 

 Turistička zajednica Rijeke i Grad Rijeka organizirali su u srijedu 27. rujna 2017. u zgradi 
Grada Rijeke prigodan program kojim se je obilježio Svjetski dan turizma i završetak akcije 
„Volim Hrvatsku – Volim Rijeku“. Vijeće MO Draga dobilo je poziv za prisustvovanje na 
svečanoj dodjeli priznanja te je u ime Vijeća tajnica prisustvovala svečanosti i preuzela 
priznanja koje je dodijeljeno Mjesnom odboru Draga za provedbu akcija u sklopu projekta.  
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 

 Gđa. Vesna Pogorilić informira članove da će se 12.10.2017. u suradnji s Gradskim 
društvom Crvenog križa Rijeka provesti akcija „Solidarnost na djelu 2017.“, te će volonterke 
Drage biti dežurne u prostoriji Hrvatskog doma Draga gdje će mještani moći donijeti robu. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

      Zamjenik predsjednika VMO „Draga“:  
                      Bojan Mikuličić 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


