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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-2 
Rijeka,  16.01.2019. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 1. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
1. sjednica VMO Draga održana je 16.01.2019. s početkom u 17,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Ivica Širola, predsjednik VMO 

 Ivan Pribanić, zamjenik predsjednika VMO 

 Rašid Jašarević, član VMO 

 Viktorija Vlahov, član VMO  
 

Ostali nazočni  

  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Ivica Mandekić, član VMO 
 
 

Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice VMO Draga: 
1. Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Draga 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Draga 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za dopinos u razvoju 

mjesnog odbora 
4. Upoznavanje sa uputama o financiranju programskih aktivnosti VMO-a, očitovanje na 

prijedloge o programskim aktivnostima VMO-a za 2019., Plan raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete na području MO Draga za 2019. godinu 

5. Usvajanje Programa rada VMO Draga za 2019. godinu 
6. Usvajanje Financijskog plana VMO Draga za 2019. godinu 
7. Izvješće o radu Vijeća MO Draga za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 

godine 
8. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Maškare u Dragi 
9. Razno (ugovor maškare, dopis mještana, informacija o održavanju javne rasprave o 
studiju utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije 
pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani). 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 1 
Predsjednik Vijeća Ivica Širola daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Poslovnik Vijeća 
Mjesnog odbora Draga. Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta Poslovnika, te su se 
jednoglasno složili da: 
-u članku 9. Poslovnika stoji..."Izbor predsjednika Vijeća obavlja se javnim glasovanjem."...  
-u članku 17. Poslovnika stoji ..."Predsjednik i zamjeniik predsjednika Vijeća mogu biti 
razrješeni dužnosti i prije isteka mandata. Prijedlog za razrješenje mogu dati dva člana Vijeća 
ukoliko predlagatelji smatraju da predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika svojim 
ponašanjem šteti ugledu Viječa ili da je zloupotrebio položaj ili prekoračio ovlasti"... 
-u članku 21. Poslovnika stoji..."Predsjednik Vijeća sazvati će sjednicu ako to zatraže dva 
člana Vijeća, u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva."...  
-u članku 42. Poslovnika stoji..."Prijedlog za izmjenu Poslovnika mogu podnijeti predsjednik 
Vijeća, dva člana vijeća ili Odjel za gradsku samoupravu u upravu Grada Rijeke."... 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Draga, čime je prestao 
važiti Poslovnik od 28.11. 2014. godine. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Ivica Širola daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Pravila Vijeća Mjesnog 
odbora Draga. Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta Pravila, te su se jednoglasno 
složili da: 
-u članku 23. Poslovnika stoji..."Prijedlog za promjenu Pravila mogu podnijeti Predsjednik 
Vijeća dva člana Vijeća ili Odjel za gradsku samoupravu i upravu. O promjeni Pravila odlučuje 
Vijeće, većinom glasova svih članova Vijeća."... 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo Pravilnik Vijeća Mjesnog odbora Draga, čime je prestao 
važiti Pravilnik od 28.11. 2014. godine. 
 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća Ivica Širola daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Pravilnik o 
nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Draga. Članovi 
Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta Pravilnika te su donijeli  
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za 
doprinos u razvoju Mjesnog odbora Draga. 
 
 
AD 4 
Predsjednik se osvrnuo da su za ovu sjednicu dostavljeni potrebni materijali za rad s 
informacijama i uputama o financiranju programskih aktivnosti VMO-a, očitovanje na prijedloge 
o programskim aktivnostima VMO-a za 2019., Plan raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području MO Draga za 2019. godinu  
Zaključak:  
VMO Draga je dobiveni materijal s informacijama primilo na znanje. 
 
 
AD 5 
Predsjednik se osvrnuo na informaciju koju je Vijeće dobilo da se u sklopu godišnjeg ciklusa 
rada, programi i financijski plan utvrđuju do rujna tekuće godine, te je iz tog razloga prethodni 
saziv vijeća izradio i donio programe rada, financijske planove i donijelo prijedlog plana malih 
komunalnih akcija za 2019. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. prosinca 2018. godine  
prilikom usvajanja proračuna, usvojilo je plan malih komunalnih akcija i proračun, pa stoga ovo 
vijeće samo potvrđuje i realizira predložene programske aktivnosti i prati realizaciju malih 
komunalnih akcija.  
Članovi Vijeća su upoznati s prijedlogom Programa rada VMO Draga za 2019. koje je Vijeće u 
prošlom sazivu izradilo, te je donesen 
Zaključak: 
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Vijeće MO Draga je jednoglasno prihvatilo navedene programske aktivnost u cijelosti i usvojilo 
Program rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2019. godinu. 
 
 
AD 6 
Temeljem Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2019. pripremljen je prijedlog 
Financijskog plana VMO Draga za 2019. u kojem je prikazano kroz svaki pojedinačni program 
odobrena fin. sredstva po pozicijama a s kojim su se upoznali svi članovi Vijeća, te je donesen 
sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno je usvojilo pripremljeni Financijski plan MO Draga za 2019. godinu. 
 
 
AD 7 
Predsjednik informira da je u obvezi ovog Vijeća izrada Izvještaja o radu Vijeća za proteklu 
godinu, koja 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 01.01.2018. do 31.12.2018. 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 2018. godinu. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Draga 
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godinu 
 
 
AD 8 
Predsjednik informira da je i u ovoj godini planirana provedba programa pod nazivom 
„Maškare u Dragi“ u sklopu kojeg se organizira za najmlađe članove Drage održavanje dječjeg 
maškaranog plesa.  
Predsjednik će kontaktirati s gđom. Majom Dušak, članicom Karnevalske udruge „Draške 
maškare“ koja je kao animatorica prošle godine jedna od zaslužnijih da su se djeca odlično 
zabavila. Upoznati će je s planiranim programom, te zamoliti da li ona i članovi Karnevalske 
grupe Draške maškare raspolažu s jednom slobodnom nedjeljom za angažman kada bi se 
organizirao dječji maškarani ples. 
Kada se definira dan i vrijeme održavanja dječjeg maškaranog plesa za najmlađe članove 
Drage, obavijestiti će se članove Vijeća o istom, kako bi se osiguralo sve što je potrebno za 
provedbu programa. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno se složilo s svim predloženim. 
 
 
AD 9 
Vijeće je informirano o sljedećem: 

 Nakon upita mještana iz ulice Pod Ohrušvom 17a, da je u proračunu za 2018 MO Draga, 
bio odobren iznos od 50.000,00 kn za rješavanje oborinske vode Pod Ohrušvom od kbr. 15 do 
kbr.19 i što je napravljeno po tom pitanju budući da se na licu mjesta ne vidi da je napravljeno 
ništa, a kada pada kiša situacija je ista, stogga je Vijeće MO zatražilo je od Rijeka Prometa 
povratnu informaciju. Isto tako zatraženo je da se dostavi informacija o dosad realiziranim 
radovima kroz 2018. godinu, te kad se planira realizacija ostalih radova prema usvojenim kom. 
prioritetima Vijeća MO Draga za 2018. godinu. 
Dogovoren je i održan zajednički sastanak na terenu, na kojem su bili prisutni predsjednik, 
gosp. Leo Kurilić i Miroslav Badrić nadležne osobe iz Rijeka Prometa i mještanin koji je 
postavio upit Vijeću MO, te je donesen dogovor i rješenje oko izvođenja radova. 
Predsjednik napominje da će se pismeno zatražiti od Rijeka Prometa da dostave informaciju 
kada se planira započeti s radovima, te da pismeno potvrdite dogovor da se nakon radova 
završno asfaltiranje planira izvršiti iz sredstava redovnog održavanja Rijeka Prometa. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje 
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 Predsjednik je obavijestio da je slikan stambeni objekt u ulici Gušć kbr.19 gdje je uočen 
zid i dimnjak da predstavljaju opasnost od obrušavanja na pješački put. Prijedlog je da se o 
istom obavijesti Direkcija za komunalno redarstvo. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno suglasno s predloženim. 
 

 Predsjednik je informirao da je dobiven početkom siječnja mjeseca dopis od mještana 
Drage s upitom o spomen ploči Augustina Jankovića koja se je nalazila na pročelju kuće 
Tomasići kbr.22, a koja je prilikom obnove fasade uklonjena i nije vraćena. Vijeće je reagiralo i 
dostavilo upit Odjelu gradske uprave za komunalni sustav u kojem se je navelo da je Vijeće 
MO zaprimilo odgovor Klasa: 363-01/18-02/268, URBROJ:2170/01-02-20-18-1  DB od 
08.11.2018. u kojem je informirano da je Odjel od vlasnika zatražio da se učituje gdje se 
spomen ploča trenutno nalazi, međutim kako je Vijeće Mjesnog odbora Draga zaprimilo dopis 
mještana s istim upitom, a ploča nije vraćena, zatražila se je ponovna informacija o daljnjem 
rješavanju istog. Sada je gradonačelnik zatražio očitovanje u svezi postavljenog upita 
mještana i Vijeće se je očitovalo o svemu poduzetom. 
U tijeku dobivanja ovih informacija od strane predsjednika, članica Vijeća Viktorija Vlahov daje 
informaciju i fotografiju s terena da je danas spomen ploča vraćena na pročelje kuće u 
Tomasićima kbr.22. 
Zaključak:  
VMO Draga će dostaviti nadležnim službama Grada Rijeke sliku s terena i informaciju da je 
spomen ploča postavljena na pročelje kuće Tomasići kbr.22. 
 

 Odjel gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dostavilo je 
Vijeću MO dana 09. siječnja o.g. mail u kojem obavještavaju da je u tijeku javna rasprava za 
Studiju utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije 
pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani, čije je provođenje objavljeno u javnim glasilima. 
Javno izlaganje Studije i projekta u sklopu javne rasprave bit će održano u vijećnici Grada 
Rijeke na adresi Korzo 16 u srijedu 16. siječnja 2019. g. u 17 sati (cjelovita informaciju o javnoj 
raspravi može se vidjeti i na portalu Grada Rijeke: https://www.rijeka.hr/ukljucite-se-u-javnu-
raspravu/ ). 
Na javnom izlaganju projekt će biti prezentiran od strane Hrvatskih željeznica (HŽ 
Infrastrukture - koja je nadležna za zahvat) i izrađivača Studije utjecaja na okoliš, i ujedno će 
to biti prilika za dobivanje dodatnih informacija o elementima projektnog rješenja, zaštiti 
okoliša i provođenju zahvata. 
Vijeće MO informiralo je mještane Drage o provođenju javne rasprave te o održavanju javnog 
izlaganja. 
Predsjednik informira da će na današnjem javnom izlaganju biti prisutni i mještani Gušća koji 
su najavili da će dostaviti očitovanje s prijedlogom da se u plan uvrsti izgradnja pristupne ceste 
uz dionicu pruge od točke 646.000 koje se odnosi na projekt izgradnje drugog kolosijeka 
željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, kako bi se poboljšala funkcionalnost i 
kvaliteta života mještana Drage. Mještani će dostaviti dopis Vijeću MO. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje i jednoglasno se složilo da podržavaju prijedlog mještana, te 
će se nakon što se zaprimi dopis mještana, pismeno dostaviti u zadanom roku očitovanje 
PGŽ, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 
 

 Karnevalska grupa „Draške maškare“ zatražila je korištenje prostora u Hrvatskom domu 
Draga i to subotu – nedjelju 12.01.2019. od 17,00 sati do 04,00 sati za obilježavanje proslave 
20-te obljetnice postojanja i djelovanja Karnevalske grupe „Draške maškare“. 
Zaključak: 
Članovi VMO Draga telefonski su obaviješteni i dana je suglasnost da Karnevalska grupa 
„Draške maškare“ koriste prostor prema zahtjevu za obilježavanje 20-te obljetnice postojanja i 
djelovanja grupe. 

 Prema zatraženom da se koriste prostori u Hrvatskom domu Draga, a sukladno članku 8. 
Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima 
mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14) 
dana 08. siječnja 2019. gradonačelnik je donio zaključak da se odobrava korištenje poslovnog 
prostora u trajanju dužem od četiri sata mjesečno sljedećim korisnicima: 
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• Karnevalskoj grupi „Draške maškare“ / za izradu karnevalskih kostima i održavanje 
sastanaka / temeljem dobivenog pozitivnog mišljenja Turističke zajednice Grada Rijeke, 
• Kickboxing klub Draga / za održavanje treninga / temeljem dobivenog pozitivnog mišljenja 
Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, 
• Udruga umirovljenika Draga / za aktivnost kluba / temeljem dobivenog pozitivnog mišljenja 
Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. 
Zaključak:  
VMO Draga je isto tako suglasno da se koristi prostor prema dostavljenim zahtjevima, te će 
se dana suglasnost dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu u svezi sklapanja 
ugovora o korištenju prostora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

               Predsjednik VMO „Draga“:  
                        Ivica Širola 

  
 

 


