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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-08/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  24.01.2018. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 42. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
42. sjednica VMO Draga održana je 24.01.2018. s početkom u 16,00 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 41. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor oko nastavka realizacije planiranog programa – Maškare u Dragi 
2. Izvješće o radu Vijeća MO Draga za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.  
3. Razno 

 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
U nedjelju 21. siječnja 2018. u Hrvatskom domu Draga održana je maškarana zabava za 
najmlađe stanovnike Drage koji su došli u pratnji maškaranih mama, tata, nona koji su se zajedno 
sa svojom djecom aktivno uključili u maskiranje i ples. Male maškare su se odlično zabavile uz 
pomoć animatora Sandi Pribanića predsjednika Karnevalske grupe „Draške maškare“, Maje 
Dušak i Sare Berta Kovačević članice Karnevalske grupe „Draške maškare“, te su roditelji 
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pokazali veliki interes da se održi još jedan maškarani ples za djecu, pa se je u dogovoru s 
animatorima istog dana odgovorilo da će se i ovu nedjelju 28. siječnja 2018. ponovo organizirati 
još jedan dječjeg maškarani ples. Od odobrenih financijskih sredstva koja su navedena kroz 
planirani program realiziran je trošak za potrebe počašćivanje djece i njihovih roditelja, te je dio 
osiguran za počašćivanje djece i roditelja i za ovu nedjelju. Iz planiranih fin. sredstva za 
realizaciju ovog programa osigurana su sredstva koja će se utrošiti za ovu nedjelju za kupnju  
poklončića za djecu (bojice, loptice) kao i poklon za animatore - volontere koji su pomogli pri 
realizaciji programa. Kao i za prošlu nedjelju pripremljeni su plakati koji će se poljepiti po mjestu, 
te je poziv i na web stranici Drage.  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da će se programska aktivnosti uspješno realizirati prema 
predviđenom planu, te trošak za realizaciju ove akcije biti će prema odobrenim financijskim 
sredstvima koji su navedeni kroz planirani program. 
 
 
AD 2 
Zamjenik predsjednika upoznao je članove Vijeća s pripremljenim Izvješćem 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 01.01.2017. do 31.12.2017. 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 i pripremljen Izvještaj o radu Vijeća MO Draga za 2017. godinu. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Draga za 
razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godinu 
 
 
AD 3 
Vijeće je informirano o sljedećem: 

 Gospodin Ante Benić postavio je Vijeću MO Draga sljedeći upit: zanima me pod čijom je 
ingerencijom prostor Draškog potoka. Ako ono ulazi u područje Vašeg MO, postoji li u planu 
uređenje prostora uz Draški potok i njegovog korita koje je ozbiljno uneređeno izgradnjom kraka 
zaobilaznice? 
Postavljeni upit dostavljen je Odjelu gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem, te ih se moli za odgovor u čijem vlasništvu je područje Draškog potoka? Ako je u 
vlasništvu Grada Rijeke da li su u planu određeni radovi na uređenju navedenog područja unutar 
planova Grada? 
Gospodinu Anti Beniću u očitovanju je navedeno da je njegov upit proslijeđen nadležnim 
službama Grada Rijeke., te odmah po dobivanju informacije proslijedit će se odgovor. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 

 Gospodin Miroslav Badrić iz Rijeka Prometa proslijedio je Vijeću MO mail (15.01.2018.) u 
kojem obaviještava da je tijekom prošlog tjedna izvršena sanacija na kritičnim pozicijama 
oštećenja kolektora ( iznad zida g Margana ), te bi time problem propuštanja fekallija na zid 
trebao biti riješen. Ukoliko i dalje bude dolazilo do problema moli da se obavijesti putem maila ili 
na njegov broj telefona / mobitela. 
Gospodinu Rudi Marganu javljeno je mailom da je Vijeće MO dobilo ovu informaciju, a koju je 
Rijeka Promet dostavila i njemu na znanje. 
Međutim gospodin Rudi Margan dostavio je Vijeću MO dana 24.01.2018. mail sljedećeg sadržaja: 
“napokon sam dočekao barem nekakvu intervenciju na terenu. Međutim, danas, 24.01.2018. opet 
smo na početku jer je otpadna voda opet počela curiti kroz zid. U privitku su fotografije koje 
podkrepljuju moje tvrdnje. 
Izvolite u najkraćem roku KVALITETNO I PO SVIM PRAVILIMA STRUKE napokon riješiti 
problem. Napominjem da su fotografije napravljene danas rano poslije podne kada je tek počelo 
curiti. Do noći se količina povećala kao i prije "intervencije". Pogledajte fotografije i procijenite 
sami. trpljenja smo imali i previše! 
.Nisam htio cjepidlačiti oko "umjetničkog dojma" ovog neuspjelog uratka amaterske družine koja 
je dobila zadatak da riješi problem i za to je bila plaćena i to djelomično i mojim novcem jer 
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gospodo, živite od našeg novca koji dobivate putem poreza i prireza!!! Ne vjerujem da je itko 
nadzirao radove jer ne mogu vjerovati da se tolerira ovakva izvedba koja je rezultat neznanja i 
nemara. 
Očekujem da žurno proslijedite moj mail odgovornima te molim povratnu informaciju. 
Zaključak: 
VMO Draga dostavilo je mail gosp. Rudi Margana iz Orlića 26. nadležnima u Rijeka Prometu i 
K.D. “Vodovodu i Kanalizaciji”. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

              Predsjednik VMO „Draga“:  
                      Hrvoje Slavić 

  

 
 

 

 

 

 

 


