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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-08/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  13.05.2016. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 20. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
20. sjednica VMO Draga održana je 13.05.2016. 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 19. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Pripreme za provođenje planiranog programa Dan MO 
2. Razno 
 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Gđa. Vesna Pogorilić nakon obavljenih svih kontakta s mogućim izvođačima i njihovim 
slobodnim terminima za sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Mjesnog odbora, te 
nakon što je isto i potvrđeno, definiran je programa obilježavanja Dana Mjesnog odbora koji 
će započeti 16. svibnja 2016., pa su sve pripremne radnje za održavanje programa obavljene, 
pripremljene su pozivnice i dostavljene mještanima Drage i gostima.  
Dani Mjesnog odbora obilježiti će se nizom manifestacija sportskog, kulturnog i zabavnog 
karaktera.  
- Dana 16.05.2016. (ponedjeljak) u 18:00 sati u maloj dvorani Hrvatskog doma Draga održati 
će se šahovski turnir "Dani MO Draga 2016." 
- Dana 18.05.2016. (srijeda) od 09:00 sati do11:00 sati u maloj dvorani u Hrvatskom domu 
Draga održati će se besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi, a u 17:00 sati provesti će se 
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predavanje na temu: Alergija i zdrava prehrana - predavač: epidemiolog dr. Dobrica Rončević,. 
U velikoj dvorani u Hrvatskom domu Draga u 18:00 sati održati će se Kickboxing turnir za 
kadete "Dani MO Draga 2016." 
- Dana 19.05.2016. (četvrtak) u 18:30 sati u galeriji u Hrvatskom domu Draga održati će se 
otvaranje izložbe radova Udruge penzionera Drage, a u 19:30 sati u dvorani u Hrvatskog 
doma Draga izvesti  će se predstava  Kazališne grupe Viktora Cara Emina pod nazivom 
„Govori mi o Augusti“ 
- Dana 20.05.2016. (petak) u 16:00 sati na jogu održati će se boćarski turnir "Dani MO Draga 
2016". 
- Dana 21.05. (subota) u 17:30 sati na sportskom igralištu u Dragi održati će se 
malonogometni turnir "Dani MO Draga 2016.", te u 18:00 sati u galeriji Hrvatskog doma Draga 
biti će otvaranje izložbe slika draških slikarica: Danice Marušić Zorović i Mirne Paškvan, a u 
19:00 sati pod nazivom „Tanac i kanat našega kraja – bilo vavik veselo“ – nastupati će KUD-a 
Zvir iz Jelenja. 
Nakon što su upoznati s cjelokupnim programom članovi Vijeća dogovorili su se prema svom 
slobodnom vremenu za angažman i pomoći pri realizaciji navedenog. Nadalje članovi Vijeća 
dogovarali su se i oko potrebnih priprema i detalja koje je potrebno odraditi za provođenje 
navedenog programa.  
Zaključak:  
VMO Draga se je usuglasilo s svim navedenim.  
 
 
AD 2 
Vijeće Mjesnog odbora "Draga" u svom je Programu rada za 2016. godinu predvidjelo 
provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor". Akcija će započeti na način da 
će Odjel za gradsku samoupravu i upravu za sve mjesne odbore objaviti u Novom listu 
obavijest i poziv za sve zainteresirane mještanke da prijave svoje okućnice, balkone i prozore 
od 16. do 27. svibnja 2016. Informacija i poziv o istom postavljena je i na web stranicama 
Drage. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje.  
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO „Draga“:  
Hrvoje Slavić 
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