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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-16 
Rijeka,  15.05.2019. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
8. sjednica VMO Draga održana je 26.08.2019. 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  

 Ivica Mandekić, član VMO 
Ostali nazočni  

  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

  

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Draga: 
1. Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izvještaj o provedenoj akciji "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2019." na 
području Drage  
2. Usvojen prijedlog programa rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2020.  
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD1 
U Hrvatskom domu Draga, 08. srpnja 2019. godine održana je svečanost proglašenja 
najljepše okućnice, balkona i prozora. Ove godine se je prijavilo ukupno 30 natjecatelja.  
Gosp. Ivica Širola, predsjednik, Ivan Pribanić, zamjenik predsjednika, Viktorija Vlahov, 
članica Vijeća MO Draga i Rašid Jašarević, član Vijeća MO Draga pozdravili su sve prisutne 
mještane i zahvalili se na njihovom sudjelovanju u akciji, te su pročitani prvi 5 učesnika čije 
su prema ocjeni komisije proglašene najljepšom okućnicom, balkonom i prozorom, te im se 
uz priznanje uručila i nagrada u obliku poklon bona.  
Svim ostalim učesnicama zajedno uz priznanja za sudjelovanje u akciji uručen je poklon bon 
u iznosu od 50,00 kuna koji su mogli iskoristiti do 30. srpnja 2019. godine u MBM, Škurinjska 
cesta 1., za nabavku sadnica cvijeća, zemlje i sl.  
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Zaključak 
VMO Draga je uspješno realiziralo planirani program. 
 
 
AD 2 
Sukladno uputama za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel 
za gradsku samoupravu i upravu za 2020. godinu, Vijeće je izradilo prijedlog Programa rada 
za 2020. i dostavilo ih u Odjel za gradsku samoupravu i upravu prema zadanom roku do 20. 
srpnja 2019.  
Nakon zajedničkog analiziranja uspješno realiziranih dosadašnje planiranih programa 
rada donesen je sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo prijedloge koji će se planirati kao programska aktivnost 
Mjesnog odbora Draga. 
Naziv programske aktivnosti 
1. Maškare u Dragi – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 1.200,00 kn) 
2. Dan žena – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 2.000,00 kn) 
3. Dan MO - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 7.900,00 kn + sufinancirana iz 
sportskog dijela programa -1.200,00 kn) ) 
4. Provođenje akcije „Biramo najljepšu okućnicu i balkon“ – (prijedlog potraživanja fin. 
sredstva u iznosu od 1.300,00 kn + potraživanja iz dijela programa poduzetništva 1.500,00 kn) 
5. Draške jeseni – eko izložba – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 1.100,00 kn) 
6. Gljive našeg kraja - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 1.200,00 kn) 
7. Obilježavanje Sv. Nikole - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 5.300 kn - 
planirane donacije 1.000,00 kn 
8. Programska aktivnost iz područja zdravstva (U okviru projekta Rijeka Zdravi Grad za 
sve zainteresirane mještanke srednje i starije životne dobi s područja Mjesnog odbora Draga 
svaki ponedjeljak i petak od 16,45 do 17,45 sati u Hrvatskom domu Draga održavanje 
besplatnih vježbi za poboljšanje psihofizičkog zdravlja koje provodi Ordinacija za fizikalnu 
medicinu i rehabilitaciju – Mile Batinić dr.med./ Organiziranje mjerenja tlaka i šećera u krvi 
(dva puta godišnje) / Organiziranje predavanja tema – po dogovoru s Mjesnim odborom koje 
provodi dr. Jelić 
Zaključak: 
Vijeće MO Draga je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora 
Draga za 2020. godinu. 
 
Vijeće MO Draga usvajanjem prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 
2020., ujedno usvaja i prijedlog Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2020. 
kojim će se realizirati predloženi programi po pozicijama proračuna Grada Rijeke. 
 
 
AD 3 
Vijeće je informirano o sljedećem: 
- Komunalnom redarstvu početkom sedmog mjeseca dostavljena je prijava da u Dragi na 
glavnoj prometnici postoje 3 prekopa koja nisu sanirana, a predstavljaju opasnost pri odvijanju 
prometa jer cesta je i ovako uska, vozači prelaze na drugu stranu kolnika kako bi izbjegli rupe 
(nikakvi znakovi upozorenja nisu postavljeni). Na Brigu kod kbr.70 zbog površine kojom su 
radovi obuhvaćeni doslovno vozači prelaze na drugi dio kolnika, u Tijanima kod kbr.21 zbog 
dubine površine, a i zadnji čas kad istu vozači uoče dovode u opasnost sebe i ostale vozače u 
prometu. Uočen je još jedan prekop draške prometnice u Tijanima kod kbr.14.  
Zatražena je povratna informacija kada se može očekivati sanacija navedenog. 
 
Komunalno redarstvo dostavilo je povratnu informaciju u kojoj navode da je predmetne radove 
izvodio Vodovod. Budući je riječ o puknućima cijevi, što se smatra hitnim radovima, Rješenje 
za izvođenje radova je zatraženo naknadno. Nakon što se ishoduje Rješenje, Rijeka promet 
preuzeti će predmetne prekope te izvršiti asfaltiranje. U međuvremenu će djelatnici Vodovoda 
obići lokacije te poduzeti potrebne mjere kako bi prometnica bila sigurna za prometovanje. 
Zaključak: 
Vijeće MO Draga je primilo na znanje da su u međuvremenu izvedeni radovi na sanaciji i 
asfaltiranju prijavljenog. 
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- Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza bilo je niz intervencija i popravaka reflektora na 
sportskom igralištu u Dragi. Referenti iz Odjela gradske uprave za komunalni sustave pri 
dojavi izašli bi svaki put na teren i popravili, ali su dali informaciju da ne znaju uzrok kvara.  

 
- Vijeću mjesnog odbora Draga obratio se je gosp. Tomislav Dundović s pitanjem kada će se  
očistiti put koji vodi od Briga 1., prema Orlićima jer je toliko zarastao i nemoguće je proći njime. 
Rijeka Prometu je dostavljena upit mještana, te se je navelo da je Vijeće MO dobilo već brojna 
obecanja od Rijeka Prometa o pocetku izvodenja radova na orezivanju i uklanjanju nepoželjne 
vegetacije kroz Dragu kao i na navedenoj lokaciji koja je prijavljena. Zatraženo je da se dostavi 
odgovor na dobiven upit. 
 
- Mještanin iz Gušća postavio je upit da kod volte s desne strane prema prugi nije pokošeno, 
pa se boji da nisu zmije u nutra. 
Rijeka Prometu je dostavljen upit mještana, a kako je već dobiveno obećanje o o izvršenju 
radova na uklanjanju nepozeljne vegetacije na navedenoj lokaciji, zatraženo je pismeni 
odgovor na postavljeni upit u svezi nadležnosti i planu realizacije istog. 
Iz Rijeka Prometa dobiven je odgovor da se nepoželjna vegetacija nalazi u zaštitnom koridoru 
željezničke pruge, te uklanjanje nepoželjne vegatacije nije u nadležnosti tvrtke Rijeka promet, 
nego Hrvatskih željeznica koji upravljaju prugom. 
Vijeće mjesnog odbora Draga dostavilo je Hrvatskim željeznicama zahtjev za izvršenje 
navedenih radova. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Draga je primilo na znanje. 
 

 

 

 

 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

               Predsjednik VMO „Draga“:  
                        Ivica Širola 

  
 

 


