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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-08/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  16.10.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 27. SJEDNICE VMO DRAGA 
 

27. sjednica VMO Draga održana je 16.10.2008. s početkom u 18 sati u prostorijama 
MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Draženka Šikić, predsjednica VMO 
• Ivan Stipković, zamjenik predsjednice VMO  
• Lorena Buić, član VMO 
• Mira Rakip, član VMO 
 

Ostali nazočni  
• -  

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• - Doris Dešić, član VMO 
 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice VMO "Draga" 
2. Usvajanje Rebalansa Financijskog plana Mjesnog odbora Draga za 2008. godinu 
3. Prijava prijedloga programa – programske aktivnosti Mjesnog odbora Odjelu za gradsku 

samoupravu i upravu 
4. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Mjesnog odbora Draga za 2009. – očitovanje na odgovor odjela gradske uprave za 
komunalni sustav 

5. Izvješće o realiziranom prvom dijelu programa pododbora za sport 
6. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica VMO daje zapisnik s 26. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Draga na glasanje. 
Zaključak:  
Članovi VMO Draga jednoglasno su i u cijelosti usvojili zapisnik sa 26. sjednica Vijeća Mjesnog 
odbora Draga. 
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AD 2 
 
Predsjednica VMO podsjetila je sve nazočne da je usvojen Financijski plan za 2008. godinu, 
međutim na temelju dosad utrošenih sredstava potrebno je izvršiti Rebalans Financijskog plana 
za 2008. a prema planu programa Vijeća koji će se realizirati do kraja godine. 
Predsjednica je pročitala prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2008. godinu. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojio predloženi Rebalans Financijskog plana za 2008. godinu, te 
se nalazi u prilogu ovog zapisnika. 
 
 
AD 3 
 
Predsjednica VMO upoznao je članove Vijeća da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
dostavio materijal koji je upućen prema Poglavarstvu Grada Rijeke u svezi novog prijedloga 
Odluke o načinu financiranja djelatnosti Mjesnih odbora na području Grada Rijeke u kojem je 
navedeno da se novi sustav financiranja Mjesnih odbora bazira na programskom financiranju 
što znači da bi oni Mjesni odbori koji predlože kvalitetnije programe trebali dobiti više sredstva 
od onih koji imaju manji broj programa ili ih uopće nemaju. Prijedlogom odluke utvrđeni su 
kriteriji koje bi trebalo zadovoljiti u predloženim programima Mjesnih odbora. Predloženi novi 
iznos koji se može odobriti pojedinom Mjesnom odboru za programe koji se financiraju s 
razdjela odjela za Gradsku samoupravu i upravu je iznos od najviše 20.000,00 kuna. U 
prijedlogu nove odluke sredstva za neposrednu reprezentaciju Vijeća mjesnog odbora 
ograničavaju se na 300,00 kuna godišnje po članu Vijeća. 
Od Odjela za gradsku samoupravu i upravu dostavljene su i upute za prijavu programskih 
aktivnosti Mjesnog odbora koje financira isti odjel. 
Predsjednica je pripremila prijedlog programa Mjesnog odbora Draga u kojem je predviđen 
utrošak sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo prijedloge koji će se planirati kao programska aktivnost 
Mjesnog odbora Draga, koja bi se financirala od Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
Temeljem zaključka VMO Draga i pripremljenih obrazaca za prijavu programa Mjesnih odbora 
konačna prijava i potraživanje financijskih sredstava će glasiti: 

XI 
PRIJAVA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA 

FINANCIRANIH ILI SUFINANCIRANIH IZ SREDSTAVA ODJELA ZA 
GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU ZA 2009. GODINU 

   
 

MJESNI ODBOR: 
 
DRAGA 
11.1 – Održavanje likovno kreativne radionice za najmlađe 
/ veljača – lipanj i rujan – prosinac 2009. 
11.2. – Provođenje edukativnog programa "Gljive našeg 
kraja" / travanj 2009. 
11.3. – Predblagdansko druženje mještana kroz radionice 
/ožujak – travanj i studeni – prosinac 2009.  
11.4 – Dan Mjesnog odbora  
/od 23.svibnja do 25. svibnja 2009. 

 
 
NAZIVI PROGRAMA ZA KOJE SE 
TRAŽE SREDSTVA I OKVIRNO 
VRIJEME PROVOĐENJA: 
 

11.5 – Doček Sv. Nikole / prosinac 2009. 
 

 
TRAŽENI IZNOS ZA PROGRAME 
SAMOUPRAVE: 
 

 
16.000,00 

 
kn 

 
TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA KULTURE: 
 

  
kn 

 
TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 

 
1.800,00 

 
kn 
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PROGRAMA SPORTA: 
 
 
TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA ŠKOLSTVA: 
 

 
500,00 

 
kn 

 
TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA PODUZETNIŠTVA: 
 

 
1.400,00 

 
kn 

 
TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
OSTALIH NESPOMENUTIH  PROGRAMA: 
 

 
300,00 

 
       kn  

 
UKUPNO TRAŽENO OD 
SAMOUPRAVE: 
 

 
20.000,00

 

 
       kn  

 
 
 
AD 4 
 
Predsjednica VMO upoznaje članove Vijeća da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav na 
temelju dostavljenih materijala Vijeća, dao tabelicu u kojoj su prikazani svi prijedlozi MO istim 
redoslijedom kako su navedeni od strane MO Draga. Uz svaku stavku upisana je procjena 
iznosa sredstava potrebnih za realizaciju ili razlog zbog kojeg prijedlog MO ne može biti uvršten. 
Tabelica je izrađena u suradnji s TD Rijeka Prometom d.o.o. i Energom d.o.o. 
Od MO se traži da utvrdi ostaje li kod ranije danog rasporeda prioriteta, odnosno da li prihvaća 
redoslijed iz tabelice u privitku ili da se izradi tabelica s izmijenjenim redoslijedom prioriteta. 
Nakon kraće konzultacije Vijeće je donijelo sljedeći 
Zaključak:  
VMO Draga razmotrilo je dostavljeni Prijedlog prioriteta, te s obzirom na navedeno tabela 
redoslijeda prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području MO 
Draga za 2009. godinu bi imala sljedeći sadržaj:  

7 MO DRAGA MO Mohorovičić Tadić Stasio 287.000,00 

 
1. 

 
Izrada glavnog projekta i 
ishođenje  dozvole za 
izgradnju parkirališta u 
naselju Tomasići preko 
puta kućnog broja 25 
 

RP     Stasio 50.000,00 

 
2. 

 
Sanacija neodgovarajuće 
uređenih javno prometnih 
površina u dogovoru s 
Vijećem Mjesnog odbora 
 

RP     Stasio 87.000,00 

 
3. 

 
Izrada glavnog projekta i 
ishođenje dozvole za 
izgradnju parkirališta u 
naselju Tijani kod kbr.4., 
iznad kbr.56., te preko 
puta kbr.52 
 

RP     Stasio 50.000,00 

 
4. 

 
Izrada glavnog projekta i 
ishođenje dozvole za 
građenje parkirališta u 
naselju Brig, tj. proširenje 
lokalne prometnice koja 
vodi od dućana 

RP     Stasio 50.000,00 
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Brodokomerca prema 
volti za Pelinovu Goru 
 

 
5. 

 
Izrada glavnog projekta i 
ishođenje dozvole za 
proširenje parkirališta u 
Tijanima kod kbr.14 
 

RP     Stasio 50.000,00 

 
 

6. 
 

Izgradnja okretišta u 
Tomasićima. 
 
 

RP 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Stasio 
 
 
 
 

  

U tijeku je 
rješavanje 
imovinskih 
odnosa. Zahvat 
se može 
planirati nakon 
rješavanja. 
 

 
 
7. 

 
Izgradnja okretišta u 
Gušću. 
 
 

RP 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Stasio 
 
 
 
 

  

U tijeku je 
rješavanje 
imovinskih 
odnosa. Zahvat 
se može 
planirati nakon 
rješavanja. 
  

 
 
 
AD 5 
 
Predsjednik pododbora za sport upoznao je Vijeće da je Odjelu gradske uprave za sport 
dostavljen izvještaj o realizaciji sportsko rekreacijskih aktivnosti građana, a prema prvom dijelu 
programa pododbora za sport. U prilogu izvještaja dostavljene su preslike računa, kao i prikaz 
učešća volontera u programu, te slike s održanog boćarskog turnira, šahovskog turnira i 
Prezentacije borilačkih vještina i Kup-a Mjesnog odbora Draga u Kickboxingu za kadete.  
Od ukupno odobrenih sredstava u iznosu od 3.000,00 kn za navedene turnire utrošen je iznos 
od 1.993,32 kn. Ostatak sredstva namjenjen je za realizaciju drugog dijela programa pododbora 
za sport, te je prijedlog da to bude u prosincu mjesecu kada bi se održao malonogometni turnir. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo Izvještaj o realiziranom prvom dijelu programa pododbora za 
sport , te su suglasni da se preostala sredstva utroše za realizaciju drugog dijela programa tj. za 
održavanje malonogometnog turnira u Dragi. 
 
 
AD 6 
 
• Vijeću su upućeni zahtjevi za korištenje prostora u Hrvatskom domu Draga bez naknade: 
-Grupa mještanki Drage zastupane po Suzani Vidrih, zatražile su korištenje dvorane ukupne 
površine 117,82 m2 (bez naknade). Prostor bi se koristio utorkom i četvrtkom od 19 sati do 20 
sati za održavanje rekreacije za mještanke Drage. 
-Karnevalska grupa «Draške maškare» zastupane po Sandi Pribaniću, predsjedniku, zatražio je 
korištenje velike dvorane, ukupne površine 169,95 m2 (bez naknade). Prostor bi se koristio od 
10. studenog do 23. siječnja 2009. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 21 sat do 23,30 sati 
četvrtkom od 19 sati do 21 sat za uvježbavanje plesa za nastup pri izboru kraljice Riječkog 
karnevala. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno donijelo pozitivno mišljenje da se prostorije u Hrvatskom domu 
Draga koriste kako je u zahtjevu i prema rasporedu navedeno. S istim će se upoznati Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu. 
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• Predsjednica VMO podsjeća članove Vijeća da su u tijeku pripreme za realizaciju programa 
pododbora za kulturu koji se u sklopu obilježavanja "Draške jeseni" planira održati 15. studenog 
otvaranjem izložbe Udruge za kreativno stvaralaštvo "Vali" iz Kostrene. U prigodnom programu 
nastupati će pijanistice Sandra Crnko i Martina Bičanić, a stihove će čitati Marina Tijan Hajdinić. 
U kontaktu s izvođačima dobiven je pozitivan odgovor, te će nastupati u programu bez naknade. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo je na znanje, te je suglasno s planiranim programom. 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednica VMO «Draga»:  
Draženka Šikić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


