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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-08/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  29.04.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 33. SJEDNICE VMO DRAGA 
 

33. sjednica VMO Draga održana je 29.04.2009. s početkom u 18 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 32 sjednice VMO Draga: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području mjesnog odbora Draga za 2010. godinu 

2. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednica upoznaje članove Vijeća da kod donošenja prijedloga prioriteta u održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastukture na području MO Draga za 2010. godinu potrebno 
osvrnuti se na usvojene prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području MO Draga za 2009. godine imajući u vidu da se navede sljed koji je 
potreban da se prijedlozi prioriteta nastave u kontinuitetu kako bi se došlo do njihove realizacije. 
Iz tog razloga predsjednica VMO i gđa. Lorena Buić, predsjednica pododbora za komunalna 
pitanja održali su sastanak s gospodinom Stasiom Scarpa iz Rijeka Prometa kako bi se dobile 
relavantne informacije o dosadašnje realiziranim radovima na prikupljanju dokumentacije i 
utrošku sredstava prema usvojenim komunalnim prioritetima za 2009. godinu.  
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Budući da je gospodin Stasio Scarpa objasnio postupak koji je potreban za izradu i dobivanje 
tehničke dokumentacije za pojedini prijedlog prioriteta, vodeći računa da se planiraju sredstva 
za daljnje radnje koje su potrebne da se realizira uređenje i izgradnja nekih od prioriteta 
pripremljen je materijal s prijedlozima prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2010. godinu 
 
Nakon kraće rasprave Vijeće Mjesnog odbora Draga usvojilo je prijedloge prioriteta u 
održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Draga za 
2010. godinu, kako slijedi: 
 
Redni Prijedloga prioriteta sa lokacijom Napomene / prilozi 

broj     
1. Izgradnja parkirališta u naselju Tomasići preko puta 

kbr.25 
Prilog: Uris na Planu  

2. Izgradnja okretišta u Tomasićima  Prilog: Uris na Planu  
3. Izgradnja okretišta u Gušću Prilog: Uris na Planu  
4. Izgradnja parkirališta u naselju Tijani kod kbr.4., 

iznad kbr.56., te preko puta kbr.52 
Prilog: Uris na Planu  

5. Izgradnja parkirališta u naselju Brig tj. proširenje 
lokalne prometnice koja vodi od dućana 
Brodokomerca prema volti za Pelinovu Goru 

Prilog: Uris na Planu  

6. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju 
parkirališta u Orlićima 

Preslika zahtjeva 
građana (prihvatilo 
VMO)  

7. Izgradnja parkirališta u Tijanima kod kbr.14 Prilog: Uris na Planu  
8. Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih 

površina u dogovoru s Vijećem Mjesnog odbora 
  

   
 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojio prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2010. godinu. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednica VMO upoznala je Vijeće sa sljedećim: 
• Temeljem Ugovora br.03/08. sklopljen s Odjel gradske uprave za kulturu dostavljeno je 
izvješće o ostvarenom programu i financijskom poslovanju u 2008. za razdoblje od 01.01.08. do 
31.12.08. Odobrena sredstva prikazana su i utrošena za realizaciju plana iz kulturnih djelatnosti 
na području MO Draga. 
 
I. DRAŠKO PROLIĆE  
1. /27.05.2008./  

 U sklopu obilježavanja Dana Mjesnog odbora Vijeće Mjesnog odbora organiziralo je 
dana 27.05.08. u Hrvatskom domu Draga nastup učenika Područne škole Draga i Prvih 
Riječkih mažoretkinja 

 - tiskanje pozivnica (u tajništvu MO)                 0 kn 
 - nastup – honorar izvođačima                 0 kn  

- počašćivanje izvođača – (VMO)         474,47 kn  
Sveukupno:           474,47 kn 

Utrošeno iz odobrenih sredstva 
Odjela gradske uprave za kulturu 

UKUPNO                           0 kn 

 
 
 



 3/5 

2. /29.05. 2008./  
 U sklopu obilježavanja Dana Mjesnog odbora, Vijeće Mjesnog odbora Draga organiziralo 

je dana 29.05.08. u Hrvatskom domu Draga nastup KUD-a "Ive Jurjević" iz Omišlja 
 - tiskanje pozivnica (u tajništvu MO)       0 kn 
 - nastup – honorar izvođačima      0 kn  

 - prijevoz izvođača (VMO)         975,01 kn 
 - počašćivanje izvođača – (VMO)        500,00 kn 

 Sveukupno:        1.475,01 kn 
Utrošeno iz odobrenih sredstva 
Odjela gradske uprave za kulturu 

UKUPNO                           0 kn 

 
3. /21. lipnja 2008./ NASTUP KANTAUTORICE TAMARE OBROVAC 

U sklopu obilježavanja «Prolića Va Dragi» Vijeće Mjesnog odbora Draga organiziralo je 
21.06.2008. u 20 sati u Hrvatskom domu Draga nastup ugledne hrvatske etno 
kantautorice Tamare Obrovac. 

 - tiskanje pozivnica  (iz donacija)         658,80 kn 
 - nastup Tamare Obrovac – honorar                                               6.631,92 kn 

- najam ozvučenja i rasvjete – (iz donacija)    3.050,00 kn 
- cvijeće za kantautoricu – (iz donacija)                                             180,00 kn 

 Sveukupno:                 10.520,72 kn 
Utrošeno iz odobrenih sredstva 
Odjela gradske uprave za kulturu 

UKUPNO                6.631,92 kn 

 
I. “DRAŠKO PROLIĆE” - odobrena fin. sredstva Odjela gradske uprave za kulturu 

TROŠKOVI 1.+2.+3. UKUPNO               6. 631,92 kn 
 
II. “DRAŠKA JESEN” 
 

MALA ŠKOLA GLAGOLJICE 
1. /04.11.2008./ POSJET ŠKOLSKE DJECE ALEJI GLAGOLJAŠA 

Vijeće Mjesnog odbora Draga već treću godinu za redom provodi projekt pod nazivom 
"Mala škola glagoljice". Cilj projekta je upoznati učenike osnovne škole sa velikom 
vrijednosti te naše baštine. Dana 04. studenog o.g. organiziran je tematski izlet za 
učenike Područne škole Draga i obišli su crkvu Sv. Lucije u Jurandvoru kako bi vidjeli 
najstariji tekst pisan hrvaskim književnim jezikom  na Bašćanskoj ploči, upoznali i obišli 
Bašćansku stazu glagoljice u Baškoj, posjetili Gabonjin i Glavotok.  
usluge prijevoza školske djece      2.470,00 kn 
relacija : Draga – Baška – Jurandvor – Krk – Draga  
Sveukupno:        2.470,00 kn 

Utrošeno iz odobrenih sredstva 
Odjela gradske uprave za kulturu 

UKUPNO                2.470,00 kn 

 
2. /15.11.2008./ IZLOŽBA UDRUGE ZA KREATIVNO STVARALAŠTVO "VALI" 

U sklopu obilježavanja «Draške jeseni» Vijeće Mjesnog odbora organiziralo je 
15.11.2008. u Hrvatskom domu Draga otvaranje izložbe udruge za kreativno 
stvaralaštvo "Vali " iz Kostrene uz čitanje stihova Marine Tijan Hajdinić i nastup mladih 
pijanistica Sandre Crnko i Martine Bičanić. 

 - tiskanje pozivnica i kataloga        427,00 kn 
 - postava izložbe                   0 kn 

- nastup izvođača                   0 kn 
 - počašćivanje izvođača programa        709,72 kn 

- cvijeće za aranžiranje – (iz donacija)       140,00 kn 
 Sveukupno:        1.276,72 kn 

Utrošeno iz odobrenih sredstva 
Odjela gradske uprave za kulturu 

UKUPNO                1.136,72 kn 
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MALA ŠKOLA GLAGOLJICE 
 

3. /09.12.2008./ IZLOŽBA RADOVA  
 GLAGOLJSKA SLOVA IZRAĐENA U RAZNIM TEHNIKAMA – učenici Područne 

škole Draga 
Nakon realiziranog edukativnog izleta učenici Područne škole Draga u Hrvatskom 
domu Draga upriličeno je otvaranje izložbe radova učenika na temu "Mala škola 
glagoljice" koji su stečeno znanje prezentirali kroz izradu slova glagoljice u raznim 
tehnikama. 
Za izložbu će učenici uz pomoć učiteljica Područne škole Draga pripremiti prigodan 
program pjesama i recitacija na čakavštini, tematski vezano uz održani izlet. 

 - tiskanje pozivnica                   0 kn 
 - postava izložbe                   0 kn 
 - počašćivanje učenika i roditelja        295,97 kn 
   Sveukupno:           295,97 kn 

Utrošeno iz odobrenih sredstva 
Odjela gradske uprave za kulturu 

UKUPNO                   295,97 kn 

 
4. /28.12. 2008./ BOŽIĆNI KONCERT I IZLOŽBA STARIH FOTOGRAFIJA DRAGE 

Vijeće Mjesnog odbora organiziralo je 28.12.2008. u Hrvatskom domu Draga 
održavanje Božićnog koncerta uz nastup dječjeg crkvenog zbora iz Župe "Sv. 
Antona", te otvaranje izložbe starih fotografija Drage. 
 

 - tiskanje pozivnica        1.471,08 kn 
 - postava izložbe        0 kn 

- nastup dječjeg crkvenog zbora      0 kn 
 Sveukupno:        1.471,08 kn 

Utrošeno iz odobrenih sredstva Odjela 
gradske uprave za kulturu 

UKUPNO          1.471,08 kn 

 
 

“DRAŠKA JESEN”-  odobrena fin. sredstva Odjela gradske uprave za kulturu 
TROŠKOVI 1.+2.+3.+4. UKUPNO          5.373,77 kn 

 
 

“DRAŠKO PROLIĆE” + «DRAŠKA JESEN» - odobrena fin. sredstva Odjela 
gradske uprave za kulturu 

TROŠKOVI I. + II. UKUPNO   12. 005,69 kn  
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 

• Predsjednica VMO upoznala je Vijeće da će se i ove godine blagdan zaštitnika Grada 
Rijeke – Svetog Vida obilježit sportskim susretima mjesnih odbora u disciplinama: mali 
nogomet, boće, briškula i trešeta, te potezanje konopa. Osim sportskog terena na području MO 
Grbci gdje su se susreti do sada odvijali, u slučaju lošeg vremena, odnosno kiše, osigurana je 
sportska dvorana u okviru SRC "3 maj" U dopisu koji je dostavio Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu navedeno je da Vijeće MO može do 28. travnja 2009. potvrditi prijavu ekipa u pojedinoj 
sportskoj disciplini. Takmičenjima mogu sudjelovati i registrirani sportaši, neovisno o razini lige 
unutar koje nastupaju, ali s time da za pojedini mjesni odbor mogu nastupiti jedino igrači koji 
imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora. Momčad za koju se utvrdi da u svom 
sastavu ima igrača koji ne živi na području tog MO-a organizator će o istome na adekvatan 
način ( na Web portalu Grada Rijeke) izvijestiti javnost i ukoliko je ta ekipa osvojila jedno od 
prva tri mjesta oduzimaju joj se priznanja i pehari. 
Predsjednica nadalje upoznaje nazočne da nakon što je tajnica o istom informirala predsjednike 
boćarskog kluba Draga, malonogometnog kluba Draga i kickoxing kluba Draga, za sudjelovanje 
u sportskim susretima mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida prijavio se je malonogometni 
kluba Draga, a članovi boćarskog kluba ove godine su odustali od prijave. Direkciji za mjesnu 



 5/5 

samoupravu dostavljen je dopis u kojem se je obavijestilo da se za sudjelovanje u 
malonogometnom turniru prijavljuje ekipa ( popis od 10 članova) s područja Mjesnog odbora 
Draga. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednica VMO «Draga»:  
Draženka Šikić 

 


