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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-08/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  18.06.2012. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 28. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
28. sjednica VMO Draga održana je 18.06.2012. s početkom u 16,30 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Boško Slavić, predsjednik VMO 
• Vesna Pogorilić, zamjenica predsjednika VMO 
• Ada Večerina, članica VMO  
• Kristian Koso, član VMO 
• Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Osvrt na provedenu programsku aktivnost pod nazivom obilježavanje Dana Mjesnog 
odbora 

2. Informacija i dogovor za realizaciju planirane programske aktivnosti pod nazivom: "Biramo 
najljepšu okućnicu i balkon u 2012" na području Drage 

3. Razno 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik daje kratki osvrt na uspješno realiziranu programsku aktivnosti pod nazivom 
obilježavanje dana Mjesnog odbora i to: 
- U suradnji s Udrugom za promicanje zdravlja "ZDRAVNICA" provedena je dana 11. lipnja 
2012. u 17,45 sati u Hrvatskom domu Draga za sve zainteresirane mještane predavanje na 
temu: OSTEOPOROZA. Predavanje je besplatno održao gospodin Jadranko Jelić prim. dr.sc. 
- U suradnji s Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i "Gradskim društvom 
Crvenog križa" provedena je za sve zainteresirane mještane besplatna akciju mjerenja tlaka i 
šećera u krvi. Akcija je održana 12. lipnja od 9,00 do 11,00 sati u Hrvatskom domu Draga. 
- Dana 12. lipnja u 18 sati u Hrvatskom domu Draga organizirano je otvaranje izložbe 
keramičkih radova autorice Dušice Jovanović, uz  nastup klape Kvarner iz Bakra. 
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- Dana 14. lipnja u Hrvatskom domu Draga održan je šahovski turnir. 
- Dana 15. lipnja u 18,00 sati u dvorani Hrvatskog doma Draga održan je kickboxing turnir za 
kadete. 
- U subotu poslijepodne odigran je malonogometni turnir na sportskom igralištu i boćarski turnir 
na jogu uz dom, a program je nastavljen i u Hrvatskom domu Draga u 20 sati nastupom KUD-a 
"Primorka" iz Krasice s predstavom pod nazivom "BRMBELJAČA" autora A.B. Ruzantea u režiji 
Denisa Brižića. 
Zaključak:  
VMO Draga je zadovoljno jer je planirani program uspješno realziran. 
 
 
AD 2 
Ove godine u u akciji "Biramo najljepšu okućnicu i balkon" prijavilo se je ukupno 31 vlasnik 
okućnica i balkona. U tijeku je obilazak i slikanje svih prijavljenih okućnica i balkona koje će na 
sljedećem sastanku predočiti članovima Vijeća. 
Nadalje je prijedlog predsjednika da članovi Vijeća čine komisiju za odabir najljepše okućnice i 
balkona. Prijedlog je prihvaćen. 
Zaključak:  
Komisija u sastavu: Boško Slavić, Vesna Pogorilić, Ada Večerina, Hrvoje Slavić i Kristian Koso 
nakon uvida i pregleda slika svih prijavljenih okućnica i balkona donijeti će ocjenu, proglasiti i 
dodijeliti nagrade vlasnicima najljepše ureñene okućnice i balkona.  
 
 
AD 3 
Predsjednik pododbora za komunalna pitanja informirao je članove Vijeća o sljedećem: 
- Na inicijativu mještana i Vijeća mjesnog odbora Draga, "Rijeka promet" d.d. je odobrio i 
postavio ogledalo za vidljivost za pregledan izlaz na glavnu drašku prometnicu s ceste koja vodi 
iz naselja Orlići od kućnog broja 43 do kućnog broja 19. 
- Na inicijativu mještana i Vijeća mjesnog odbora Draga, "Rijeka promet" d.d. je odobrio i 
postavio tabele kod Sv. Jakova s natpisom - MJESNO GROBLJE, te tabelu ispod Hrvatskog 
doma Draga s natpisom - HRVATSKI DOM DRAGA.  
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 
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