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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-08/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  13.05.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 34. SJEDNICE VMO DRAGA 
 

34. sjednica VMO Draga održana je 13.05.2009. 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 33 sjednice VMO Draga: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Program iz kulture pod nazivom poslava Dana Mjesnog odbora 
2. Provoñenje akcije «Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2009.» 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Obilježavanje Dana MO Draga organizira se već nekoliko godina s ciljem veće integracije 
grañana u mjesnom odboru, nastavku uspješne suradnje izmeñu mjesnog odbora i sportskih 
udruga koje djeluju na području Drage, Područne škole Draga, Crvenog križa uz upoznavanje 
stanovnika s aktivnostima i radom Mjesnog odbora, te animaciju grañana za uključivanje u 
volonterski rad. 
 
Predsjednica informira sve nazočne da bi ove godine program obilježavanja Dana MO Draga 
započeo 26. svibnja i trajao sve do 30. svibnja 2009. 
- Program obilježavanja Dana Mjesnog odbora započeti će dana 26. svibnja 2009. u 20,00 sati 
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u Hrvatskom domu Draga nastupom KUD-a "Primorka" iz Krasice s predstavom pod nazivom 
"BUTIGA OD KAFA" prema djelu Carla Goldonia. 
Troškovi izvoñača iznose 3.000,00 kuna. Prema planiranoj programskoj aktivnosti Vijeća i 
temeljem odobrenih financijskih sredstava i usvojenom financijskom planu za 2009. troškovi će 
biti plaćeni s pozicije 1135 u iznosu od 2.500,00 kuna, te s pozicije 687 u iznosu od 500,00 kuna  
 
- Dana 27. svibnja 2009. u 17 sati održati će se boćarski turnir u kojem će sudjelovati četiri 
ekipe: Boćarski klub Kostrena, Boćarski klub Vežica, Boćarski klub Trsat i Boćarski klub Draga. 
Prema planiranoj programskoj aktivnosti Vijeća i temeljem odobrenih financijskih sredstava i 
usvojenom financijskom planu za 2009. troškovi nabavke pehara biti će plaćeni s pozicije 957 u 
iznosu od 1.200,00 kuna, te za počašćivanje sudionika u turniru sredstva će biti osigurana s 
pozicije 1136 u iznosu od 800,00 kuna. 
 
- Dana 28. svibnja 2009. u Hrvatskom domu Draga u 18,30 sati biti će upriličena proslava 185. 
obljetnice škole Draga uz prigodni program koje su pripremile učiteljice i učenici matične škole 
Vladimir Gortan i Područne škole Draga. 
Boćarski klub Draga osigurati će počašćivanje sudionika u pripremi programa (članove Vijeća, 
učiteljice i ravnatelja škole).  
 
- Dana 29. svibnja 2009. u suradnji sa Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i 
"Gradskim društvom Crvenog križa", održati će se za sve zainteresirane mještane besplatno 
mjerenja tlaka i šećera u krvi.  
 
- Dana 30. svibnja 2009. U sklopu manifestacija vezanih uz obilježavanje dana Mjesnog odbora 
Draga, Vijeće Mjesnog odbora Draga i Malonogometni klub Draga organizirati će 
malonogometni turnir, koji će biti odigran na školskom igralištu u Dragi 30. svibnja 2009. Turnir 
je pozivnog karaktera, a sudjelovati će četiri ekipe – veterani MNK Draga, seniori MNK Draga, 
Luka Rijeka i MNK Vitez 1929. 
Prema planiranoj programskoj aktivnosti Vijeća i temeljem odobrenih financijskih sredstava i 
usvojenom financijskom planu za 2009. troškovi nabavke pehara biti će osigurano od strane 
malonogometnog kluba Draga, a za počašćivanje sudionika u turniru sredstva će biti osigurana 
s pozicije 1136 u iznosu od 500,00 kuna. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojio pripremljeni program obilježavanja Dana Mjesnog odbora  
 
 
AD 2 
 
Vijeće Mjesnog odbora “Draga” u svom je Programu rada za 2009. godinu predvidjelo 
provoñenje akcije “Biramo najljepšu okućnicu i balkon”. Akcija je započela na način da su 
postavljene obavijesti i pozivi u kojima je navedeno da se svi zainteresirani grañani mogu 
prijaviti u tajništvo Mjesnog odbora Draga, Brig 24., ponedjeljkom, utorkom i petkom od 08:00 
sati do 12:00 sati, te srijedom od 15:00 sati do 19:00 sati, telefon 458-270, ili u u tajništvo 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19, četvrtkom od 08:00 sati do 12:00 sati, telefon 251-
498. Rok prijave je do 22. svibnja 2009.  Dosadašnjim učesnicima u akciji poslati će se 
obavijesti i prijave na kućne adrese. Akcija će se provesti ako bude prijavljeno najmanje 10 
zainteresiranih mještana.Tajnica će obići i slikati sve prijavljene okućnice i balkone, koje će na 
jednom od sljedećih sastanaka biti predočene članovima Vijeća. 
Zaključak:  
Komisija u sastavu: Draženka Šikić, Ivan Stipković, Lorena Buić, Doris Dešić i Mira Rakip 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 
 
• Predsjednica VMO informirala je Vijeće da će Županijska uprava za ceste obavijestiti 
sudionike u prometu da zbog izvoñenja radova na ugradnji završnog sloja asfalta u Dragi Tijani 
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dionica od crkve Sv. Jakova do Sv. Kuzma u utorak 19. svibnja i 20. svibnja 2009. u vremenu 
od 9 do 17 sati biti će privremeno zatvorena za sav promet. Autobus javnog gradskog prijevoza 
linije broj 25 i 26 u navedenom vremenu prometovat će privremenom trasom: Sv. Ana – ulica F. 
Belulovića – Draški potok- Sv. Kuzam u polasku i u povratku: Sv. Kuzam – Draški potok – Ulica 
Z. Kučića – Sv. Ana. U vremenu od 9 do 17 sati uvodi se privremena linija koja će privremeno 
prometovati na dionici Rijeka- Draga – Sv. Jakov i nazad. 
Nakon što Županijska uprava za ceste dostavi Vijeću pisanu obavijest, s istim će se upoznati 
mještani putem plakata koje će se postaviti u Dragi i Sv. Kuzmu. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 

• Prilikom izvida na terenu uočeno je da stambeni objekt u naselju Tomasići kbr.2 zbog 
mogućeg urušavanja predstavlja opasnost za život zdravlje ljudi, promet i okolne grañevine. 
Potrebno je obratiti se nadležnim službama kako bi se poduzele odgovarajuće mjere.  
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo zaključak da se grañevina fotografira i dopis uputi 
Ministarstvu zaštite okoliša prostornog ureñenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove, 
Odjelu inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Rijeci. 
 
 
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 

 


