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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-08/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  20.04.2016. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 18. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
18. sjednica VMO Draga održana je 20.04.2016. s početkom u 16,30 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  

 Ivan Lisac, tajnik Kickboxing kluba „Draga“ 

 Josip Butković, predsjednik Boćarskog kluba „Draga“ 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 - 
 

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija i pripreme za realizaciju nadolazećih planiranih programskih aktivnosti: 
- Obilježavanje Dana MO 
- Učestvovanje ekipe iz Drage u sportskim susretima vijeća mjesnog odbora na 
području grada Rijeke za vrijeme obilježavanja blagdana Svetog Vida 

2. Razno 
 

 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 

 Predsjednik se zahvaljuje gospodinu Ivanu Liscu, tajniku Kickboxing kluba „Draga“ i Josipu 
Butkoviću, predsjedniku Boćarskog kluba „Draga“ što su se odazvali na poziv koji je Vijeće 
uputilo svim predstavnicima sportskih kubova u Dragi, kako bi se zajednički dogovorili oko 
mogućeg datuma provedbe sportskog dijela programa koji se planira održati u sklopu 
obilježavanja dana Mjesnog odbora. 
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Predsjednik nadalje upoznaje da su prema planiranom programu i usvojenom Financijskom 
planu Vijeća Mjesnog odbora Draga osigurana i planirana sredstava za provedbu sljedećih 
sportskih aktivnosti za građane: malonogometni turnir, šahovski turnir, boćarski turnir i 
kickboxing turnir, međutim da je upit prema prisutnim predstavnicima sportskih klubova da li će 
planirani iznos biti dostatan za održavanje istih. Prisutni predstavnici sportskih klubova sa 
zadovoljstvom su prihvatili da pomognu u organizaciji provedbe sportskog dijela programa, a 
planirana sredstva za nabavu pehara i medalja kao i počašćivanje gostiju i učesnika u turniru 
biti će dostatna za realizaciju istih. Nakon kraćeg dogovora i usklađivanja termina, te nakon što 
su se svi prisutni složili da bi se planirani program obilježavanja Dana MO mogao održati od 16. 
do 21. svibnja, gospodin Ivan Lisac daje primjedbu da bi termin održavanja kickboxing turnira 
bio 18. svibnja, a gospodin Ivan Butković nadovezuje se s informacijom da bi se boćarski turnir 
mogao održati 20. svibnja. Članovi Vijeća kontaktirati će s ostalim predstavnicima sportskih 
klubova u Dragi koji su bili spriječeni da danas budu prisutni na sastanku, te će se vidjeti da li su 
voljni i mogu li planirati održavanje turnira u definiranom tjednu održavanja Dana MO. 
Zaključak 
Program obilježavanja Dana Mjesnog odbora održati će se od 16. svibnja do 21 svibnja 2016. 
godine. Gđa. Vesna kontaktirati će s mogućim izvođačima i njihovim slobodnim terminima za 
sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Mjesnog odbora. Nadalje zamoljava članove 
Vijeća da razmisle o pojedinim izvođačima koji bi bili voljni sudjelovati u programu kako bi se s 
istim moglo kontaktirati tako da do sljedeće sjendice Vijeća bude pripremljen cjelokupan 
prijedlog programa obilježavanja Dana Mjesnog odbora. 
 

 I ove godine blagdan zaštitnika Grada Rijeke Svetog Vida obilježit će se sportskim susretima 
mjesnih odbora u disciplinama: briškula i trešeta, potezanje konopa i boćanje i to na terenu 
Športskog društva Zamet, na adresi Obitelji Sušanj 2. Predviđeni termin odvijanja sportskih igra 
je 04. lipnja (subota) 2016. godine u trajanju od 09.00 do 21.00 sat. (cca – ovisno o broju 
prijavljenih ekipa za pojedine discipline). Predsjednik nadalje upoznaje nazočne da je za 
sudjelovanje u sportskim susretima mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida, Direkciji za 
mjesnu samoupravu dostavljen popis članova boćarske ekipe i ekipe za briškulu i trešetu s 
područja Mjesnog odbora Draga koje su se prijavile za sudjelovanje u sportskim susretima 
mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida. 

 Tijekom tri dana (od 03. do 05. lipnja) na sportskom igralištu "Delta" u suradnji s MO Centar – 
Sušak, MO Luka, MO Školjić i Direkcije za mjesnu samoupravu održati će se 6. KUP Delta, 
turniri u malom nogometu. Tajnica je obavijestila Malonogometni klub "Draga" o održavanju 
istog koji su prihvatili učestvovanje, te je dostavljena prijava i popis nogometne ekipe Draga. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik informira članove Vijeća o sljedeće: 

 Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete 
na području mjesnog odbora Draga u 2015. početkom mjeseca travnja 2016. godine započeli su 
i realizirani radovi na sanaciji kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 69 do kućnog broj 59. 
Predmetne radove Rijeka Promet ugovorio je s tvrtkom Kvarner graditeljstvo d.o.o. iz Rijeke. 
Ugovorena vrijednost radova je 113.353,00 kn,odnosno 141.691,25 kn s PDV -om.  
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 

 Predsjednik je upoznao sve prisutne da je Grad Rijeka raspisao javni poziv namijenjen svim 
građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture za koje 
građani smatraju da ih je potrebno provesti na području Mjesnog odbora u kojem žive. Poziv će 
je otvoren od 01. do 22 travnja, a svoje prioritete komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u 
mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili 
na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem jednostavnog online obrasca.  
Predlagati se mogu projekti poput izgradnje dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, 
parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave javne rasvjete, asfaltiranja cesta, uređenja 
kolnika, izrade nogostupa, uređenja prometnih signalizacija, sanacija divljih deponija i sl. Svi 
prijedlozi bit će uzeti u obzir i obrađeni, u smislu analize mogućnosti realizacije. Naime, Grad 
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Rijeka ova uređenja može realizirati na javnim površinama i zemljištima koja su u vlasništvu 
Grada stoga obrada prijedloga obuhvaća i te provjere. Na temelju prijedloga građana koje je 
moguće realizirati, vijeća mjesnih odbora utvrdit će prioritetne projekte. Te će prioritete usvajati 
Gradsko Vijeće krajem godine u obliku dokumenta pod nazivom Plan raspodjele sredstava za 
prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 
2017. godini.  
Nakon predviđenog roka za predaju zahtjeva mještana, Vijeće će na svojoj sljedećoj sjednici 
donijeti prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Draga  za 2017. godinu uzeći u obzir dobivene zahtjeve i prijedloge mještana. 
Zaključak:  
VMO  Draga 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“:  
Hrvoje Slavić 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


