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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-22 
Rijeka,  02.12.2020. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 23. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
23. sjednica VMO Draga održana je 02.12.2020. 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 22. sjednice VMO Draga: 

1. Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje programa rada i Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Draga za 

2021. 
2. Dogovor oko podjele poklon paketa roditeljima povodom obilježavanja Sv. Nikole 
3. Priprema dopisa s upitom prema županu PGŽ 
4. Zahtjev mještana  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća da je Povjerenstvo za ocjenu programskih aktivnosti 
mjesnih odbora na području Grada Rijeke održao 05. listopada 2020. sastanak u cilju 
razmatranja i ocjenjivanja prijedloga programa rada Vijeća za 2021. godinu, a koja se 
financiraju sa pozicije Proračuna Grada Rijeke, Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 
sukladno odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
Mjesnom odboru Draga prema prijavljenim i prezentiranim programskim aktivnostima za 
njihovu realizaciju za ovu godinu odobreno je onoliko sredstava koliko je i traženo. Vijeće 
mjesnog odbora izradilo je tekstualne korekcije programa sukladno dobivenim primjedbama i 
komentarima Povjerenstva, te je donesen sljedeći: 
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Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo Program rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2021. 
godinu. 
Temeljem usvojenog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2021. pripremljen je 
prijedlog Financijskog plana VMO Draga za 2020. 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 jednoglasno je usvojilo pripremljeni Financijski plan MO Draga za 2021. godinu. 
 
 
AD 2 
Temeljem Odluke o izmjenama odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se 
ograničavaju okupljanja i druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja 
prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 20. studenog 2020. godine, dostavljamo Vam 
sljedeću obavijest:Vijeće Mjesnog odbora Draga planira provesti program pod nazivom „Doček 
Sv. Nikole“ na način da se neće održati predstava niti će biti prisutna djeca već će se pozvati 
roditelji koji su obavili prijavu putem telefona ili mail-a da bez djece preuzmu poklon paket. 
Danas su se pakirali pokloni i pripremljeno je svukupno 34 poklona. 
Zaključak 
Pokloni će se podijelili roditeljima (očekuje se i manji broj roditelja radi djece koja su iz iste 
obitelji - brat i sestra) uz pridržavanje svih epidemijološih mjera (držanje propisane udaljenosti 
u dvorani Hrvatskog doma Draga ukupne površine 169 m2 gdje će biti organizirano ulaženje 
jedan po jedan uz korištenje maske za lice) a prema sljedećem rasporedu: 
Roditelji 17 djece: preuzeli bi poklon paket u četvrtak 03.12.2020. u Hrvatskom domu Draga u 
vremenu od 17 sati do 18 sati.  
Roditelji 17 djece: preuzeli bi  poklon paket u petak 04.12.2020. u Hrvatskom domu Draga u 
vremenu od 17 sati do 18 sati. 
 
 
AD 3 
Članovi Vijeća Mjesnog odbora Draga donijeli su zaključak da se uputi dopis prema 
županu gosp. Zlatku Komadini u kojemu se traži očitovanje nastavno na njegove izjave 
u medijima kako se planira tj. razmatra mogućnost  izgradnje termoelektrane pogonjene na 
gorivo iz otpada (RDF) sa Marišćine - ili ti ga elektrane/energane ili bilo kakvog sličnog objekta 
odnosno postrojenja na području nekadašnje vojarne Draga te zahtjev da  službenim putem 
iznese:  
-  što planira i u kojoj fazi planiranje je navedeno 
-  tko je sve angažiran za provođenje analiza i planiranja 
-  s kojim sredstvima se planira eventualna izgradnja 
-  kada misli obavijestiti i prezentirati projekt mještanima Drage i okolnih naselja i navedeno 
dati na javnu raspravu. 
Također navodeći kako je  nedopustivo da se na navedenom području sagradi bilo kakav oblik 
spalionice smeća, odlagalište otpada ili energane/ termoelektrane pogonjene na  otpad s 
obzirom da se prije svega radi o vodozaštitnom području (u kotlini). Sukladno Zakonu i 
propisima na toj se lokaciji zabranjuje skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta 
otpada, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući i spalionice otpada i postrojenja za 
obradu, uporabu i zbrinjavanje otpada napominjajući kako mještani Drage i okolnih naselja 
ukoliko se takva ideja ne opozove spremni su pokrenuti peticiju i javno medijski istupiti protiv 
navedenog projekta. 
 
Članovi Vijeća suglasni su da se mještani obavještavaju javno ( putem oglasne ploče i 
društvenih mreža o svim dobivenim odgovorima. 
 
 
AD 4 

 Vijeće Mjesnog odbora Draga dobilo je dopis od mještana iz ulice Tijani u kojem je 
navedeno da imaju vodovod star preko četrdeset godina te da gotovo svaki tjedan pucaju 
cijevi nakon čega slijedi zatvaranje vode, kopanje, krpanje. Traži se zamjena starih 
vodovodnih cijevi u kompletnoj dužini novim cijevima.  
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Zaključak 
Između ostalog u dopisu je navedeno i da usmeni apeli na mjesni odbor nisu dali nikakve 
rezultate s čime se Vijeće Mjesnog odbora ne slaže jer u zadnjih šest godina Vijeće nije dobilo 
nikakvu usmenu primjedbu o navedenom problemu što će se prilikom dostave povratnog 
odgovora na zahtjev o poduzetom i navesti. 
Nadalje Vijeće Mjesnog odbora Draga jednoglasno se složilo da se zahtjev mještana dostavi 
Vodovodu i kanalizaciji i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i zatraži upit da li je 
možda isto planirano kroz projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području 
aglomeracije Rijeka“ koji će biti sufinanciran sredstvima Europske unije, te ako nije da se 
sagleda zahtjev i mogućnost uvrštenja u Plana gradnje vodno komunalnih građevina za 2021. 
godinu. 
 
 

 Ivan Pribanić, zamjenik predsjednika predlaže da bi prije zajedničkog sastanka s II 
Policijskom postajom Rijeka, članovi Vijeća trebali organizirati i obaviti izvid na terenu u svezi 
razrade plana i prijedloga vezano za prometnu signalizaciju a koja je potrebna u Dragi. 
Zaključak  
Sačekati će se da se II Policijska postaja Rijeka izjasni o terminu kada oni planiraju zajednički 
izlazak na teren. 
 
 
 
 
 
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“:  
                        Ivica Širola 

  
 

 


