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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-08/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  28.01.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 30. SJEDNICE VMO DRAGA 
 

30. sjednica VMO Draga održana je 28.01.2009. (srijeda) s početkom u 19 sati u 
prostorijama MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni  
• - 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• - 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 29 sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje izvještaja o radu VMO za 2008.,godišnjeg izvještaja o stanju kom. nereda,  
      oštećenja kom. objekata i korištenja prostora 
2. Usvajanje plana aktivnosti VMO i konačnog Financijskog plana VMO za 2009. 
3. Zahtjev grupe građana iz naselja Orlići 
4. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica VMO je podsjetila članove Vijeća da je člankom 86. Statuta Grada Rijeke utvrđeno 
da Vijeće MO donosi izvješće o svom radu. Izvješće o radu vijeća za proteklu godinu, dostavlja 
se Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
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Izvještaj sadrži ostvarene aktivnosti vijeća mjesnog odbora iz usvojenog programa i plana rada 
vijeća mjesnog odbora za razdoblje od 01.01.2008. do 31.12.2008. Izvješće sačinjava i osnovne 
financijske podatke o utrošenim sredstvima za pojedine aktivnosti, s prikazom izvora sredstava 
kao i za koje aktivnosti i programe i u kojem iznosu su pojedina sredstva korištena.  
Predsjednica je pročitala pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Draga za razdoblje 
od 01.01.2008. do 31.12.2008. te je donesen sljedeći: 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Draga jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća 
Mjesnog odbora Draga za razdoblje od 01.01.2008. do 31.12.2008. 
 
Tajnica je izvjestila članove Vijeća da je pripremljeno izvješće o pregledu stanja oštećenja kom. 
objekata uočenih na području Mjesnog odbora Draga, a koji su u periodu od 01.01.2008 do 
31.12.2008. prijavljeni Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Rijeka Prometu, Energu. U 
izvještaju je navedeno da je prema vrsti ugroženosti na području Drage prijavljeno ukupno: 105 
oštećenja kom. objekata, od toga su 91 riješeni, ostalo je 14 nerješeno (10 je u postupku, 1 
nenadležnost, 3 nije u planu) 
 
Isto tako pripremljeno je izvješće o pregledu stanja kom. nereda nastalih na području Drage od 
01.01.2008 do 31.12.2008. a koji su prijavljeni komunalnom redaru. 
U izvještaju je navedeno da je prema vrsti ugroženosti na području Drage prijavljeno ukupno:42 
kom. nereda, od toga 39 je rješeno, ostala su 3 nerješena (3 u postupku).  
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Draga jednoglasno prihvaća izvješće o pregledu stanja oštećenja 
objekata kom. infrastrukture i izvješće o pregledu stanju kom. nereda u 2008., te pregledu 
korištenja prostora Hrvatskog doma Draga u 2008. 
 
 
 
AD 2 
 
• Predsjednica VMO je iznijela prijedlog Financijskog plana MO Draga za 2009. koji se temelji 
na već ranije usvojenim programima rada za 2009. godinu i na prijedlogu o novom načinu 
finaciranja mjesnih odbora od 01. siječnja 2009.  
Mjesnom odboru Draga je prema prijavljenim i prezentiranim programskim aktivnostima za 
njihovu realizaciju odobreno 20.000,00 kuna od Odjela za gradsku samoupravu i upravu, od 
Odjela gradske uprave za kulturu odobreno je 14.000,00 kuina, Odjel gradske uporave za sport 
i tehničku kulturu financirati će predložene programe u iznopsu od 3.500,00 kuna, Odjel gradske 
uprave za odgoj i školstvo odobrio je 1.200,00 kuna, te su kroz programe planirane i donacije u 
iznosu od 11.800,00 kuna, te poticajna sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna. 
 
• Tajnica MO Draga pročitala je pripremljeni Plan aktivnosti MO Draga za 2009. 
Plan aktivnosti temelji se na usvojenim programskim aktivnostima VMO i sukladan je 
Financijskom planu. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojio Plan aktivnosti MO Draga za 2009. i Financijski plan MO 
Draga za 2009. g.  
 
 
AD 3 
 
Predsjednica VMO je upoznala sve nazočne da se je Vijeću obratila grupa građana iz naselja 
Orlići s zahtjevom za izgradnju parkirališta i uvođenja gradske linije br.9. 
Predsjednica je informirala da je u međuvremenu održan jedan sastanak kod direktora K.D. 
«Autotroleja» na kojem su bili prisutni članovi VMO Sv. Kuzam, a u svezi mogućnosti uvođenja 
gradske autobusne linije u zoni I za Dragu i Sv. Kuzam, na kojem su uz dobivenu suglasnost 
predsjednice osvrnuli se da je to zajednički problem Drage i Sv. Kuzma, te ga potkrijepili ovim 
zahtjevom. Na sastanku je dogovoreno da će predstavnici Autroleja izaći na teren i snimiti 
stanje te definirati adekvatnu lokaciju okreatišta autobusa na Sv. Kuzmu ( razmatraju se dvije 
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lokacije za okretište – Ketina i Baraći), kao i pravci linije ( jedan prijedlog je Sv. Kuzam –Draga-  
Delta, a druga je Sv. Kuzam – Draga - Doljnja Vežica – Sv. Ana) U četvrtak zakazan je ponovni 
sastanak u K.D. «Autotroleju» na kojem će biti uz članove VMO Sv. Kuzam nazočna i 
predsjednica VMO Draga. Autotrolej će do tada pripremiti prijedloge plana u kojem će se 
prikazati mogućnost uvođenja autobusne linije, njegove rute i voznog reda. Plan bi se dao na 
Poglavarstvo Grada te ako se usvoji tada bi se uvela planirana gradska linija.  
Glede parkirališta u Orlićima koje traže stanovnici toga naselja Vijeće smatra da je neophodno 
pozvati predstavnike građana koji bi iznijeli moguću lokaciju budućeg parkirališta.  
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je podržalo prijedlog predsjednice, te će se na sljedeću sjednicu 
pozvati mještani koji su u dopisu navedeni kao osobe za kontakt.  
 
 
AD 4 
 
Predsjednica VMO informira članove Vijeća da postoji mogućnost da se organizira rekreacija za 
mještane starije populacije nazvane 50+ koja se je do sada održavala u dvorani na Trsatu, a 
budući da jedan dosadašnji termin nije dovoljno posjećen ako se skupi dovoljan broj 
zainteresiranih mještanki Drage u dogovoru s Odjelom gradske uprave za zdravstvo te 
projektom Zdrav Grad mogao bio se održavati u dvorani Hrvatskog doma Draga. Kontaktiralo se 
je s mještankama u Dragi te je više od 25 mještanki zainteresirano za odlazak na rekreaciju u 
Dragi, pa je prijedlog predsjednice da se zatraži od navedenog Odjela da se omogući i osigura 
stručna osoba za zainteresirane mještanke Drage kako bi se održavala rekreacija u dvorani 
Hrvatskog doma Draga.  
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je podržalo prijedlog predsjednice, i Vijeće ga je prihvatilo i uvrstilo u 
jedan od programa koje je potrebno realizirati za dobrobit svih zainteresiranih mještana starije 
dobi na području MO Draga. 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednica VMO «Draga»:  
Draženka Šikić 

 
 
 
        
                                                  


