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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-08/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  28.10.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 40. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
40. sjednica VMO Draga održana je 28.10.2009. s početkom u 18,00 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 
 

Ostali nazočni  
• - 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Mira Rakip, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 39 sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijava prijedloga programa – programske aktivnosti Mjesnog odbora Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu 

2. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Draga za 2010. – očitovanje na odgovor odjela gradske uprave za 
komunalni sustav 

3. Razno 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednica VMO upoznaje članove Vijeća da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav na 
temelju dostavljenih materijala Vijeća, dao tabelu u kojoj su prikazani svi prijedlozi VMO istim 
redoslijedom kako su navedeni od strane VMO Draga. Uz svaku stavku od strane Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav upisana je procjena iznosa sredstava potrebnih za 
realizaciju ili razlog zbog kojeg prijedlog VMO ne može biti uvršten. Tabelica je izrañena u 
suradnji s TD Rijeka Prometom d.o.o. i Energom d.o.o. 
Od VMO se traži da utvrdi ostaje li kod ranije danog rasporeda prioriteta, odnosno da li prihvaća 
redoslijed iz tabele u privitku ili da se izradi tabelica s izmijenjenim redoslijedom prioriteta. 
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Nakon kraće konzultacije Vijeće je donijelo sljedeći 

Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo odluku o redoslijedu prioriteta u održavanju objekata i 
ureñaja komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Draga za 2010. godinu, koja 
glasi: 
7.1. Izgradnja parkirališta u naselju Tomasići preko puta kbr.25 
Prema odluci VMO ostaje kao prijedlog prioriteta za 2010. godinu pod točkom 2. 
7.2. Izgradnja okretišta u Tomasićima 
Prema odluci VMO ostaje kao prijedlog prioriteta za 2010. godinu pod točkom 5 
7.3. Izgradnja okretišta u Gušću 
Prema odluci VMO ostaje kao prijedlog prioriteta za 2010. godinu pod točkom 6. 
7.4. Izgradnja parkirališta u naselju Tijani kod kbr.4., iznad kbr.56., te preko puta kbr.52 
Prema odluci VMO ostaje kao prijedlog prioriteta za 2010. godinu pod točkom 3. 
7.5. Izgradnja parkirališta u naselju Brig tj. proširenje lokalne prometnice koja vodi od 
dućana Brodokomerca prema volti za Pelinovu Goru 
Prema odluci VMO ostaje kao prijedlog prioriteta za 2010. godinu pod točkom 8. 
7.6. Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju parkirališta u Orlićima 
Prema odluci VMO ostaje kao prijedlog prioriteta za 2010. godinu pod točkom 7. 
7.7. Izgradnja parkirališta u Tijanima kod kbr.14 
Prema odluci VMO ostaje kao prijedlog prioriteta za 2010. godinu pod točkom 4. 
7.8. Sanacija neodgovarajuće ureñenih javno prometnih površina u dogovoru s Vijećem 
Mjesnog odbora Draga 
Prema odluci VMO ostaje kao prijedlog prioriteta za 2010. godinu pod točkom 1. 
 
AD 2 
 
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 predviñen 
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 2010. GODINU 

MJESNI ODBOR: DRAGA 

11.1 –  Provoñenje edukativnog programa "Gljive našeg 
kraja" / travanj 2010. 
11.2. –  Predblagdansko druženje mještana kroz radionice 
/ožujak – travanj i studeni – prosinac 2010. 
11.3. – – Dan Mjesnog odbora  
/od 23.svibnja do 25. svibnja 2010. 

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

11.4 –  Doček Sv. Nikole / prosinac 2010. 

TRAŽENI IZNOS ZA PROGRAME 
SAMOUPRAVE: 

9.350,00 kn 

TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA KULTURE: 

5.000,00 kn 

TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA SPORTA: 

2.500,00 kn 

TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA ŠKOLSTVA: 

800,00 kn 

TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA PODUZETNIŠTVA: 

2.000,00 kn 

TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
OSTALIH NESPOMENUTIH  PROGRAMA: 

350,00        kn   
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UKUPNO TRAŽENO OD SAMOUPRAVE: 
 

20.000,00
 

       kn   

 
 
AD 3 
 
• Predsjednica je članove Vijeća informirala o sljedećem: 
- U sklopu provoñenja planiranog programa Vijeća MO Draga pod nazivom "Gljive našeg kraja" 
te u želji da se organizira za mještane Drage zajedničko druženje i edukacija u prirodi, dana 16. 
listopada 2009. okupilo se je 10 sakupljača gljiva mještana Drage i izašlo na teren s nadom da 
pronañe što više uzoraka (vrsta gljiva) na području Drage, Klane, Gorskog Kotara i otoka Krka. 
Kasno popodne sakupljači su se vratili sa ubranim uzorcima, a sortiranje i determiniranje gljiva 
potrajalo je do kasno u noć. Determinirano je 137 vrsta, a bilo je još 30-tak vrsta iz roda 
cortinarius, russula, lactarius te drvenaste gljive koje nisu determinirane, pa su neke od njih 
upotrijebljene kao ukras na izložbi.  
Izložba je otvorena u subotu 17. listopada u 14 sati u Hrvatskom domu Draga i bila je otvorena 
do 19 sati, te u nedjelju od 9 do 13 sati. Izložbu je posjetilo dvjestotinjak grañana sa područja 
Sušačke Drage, Sv. Kuzma, Škrljeva, Kukuljanova, Grobnika, Pećina, Vežice i drugih mjesta. 
Primijećeni su posjetioci sa otoka Krka (Krk, Dobrinj) iz Gorskog Kotara (Lokve, Ravna Gora) te 
iz Rupe.  
 
-Nadalje u pripremi je provedba programa Vijeća pod nazivom "Mala škola glagoljice", te 
realizacija II dijela sportskog programa kroz održavanje turnira u kickboxingu za kadete u Dragi 
koji se planiraju održati 05. studenog o.g. 
 
- U svezi planiranja programa dočeka Sv. Nikole predsjednica je članove Vijeća informirala o 
sljedećem: 
-Kulturni centar "Ri teatar" dostavio je Vijeću ponudu za izvoñenje predstave za djecu "Zubić 
vila " u prosincu povodom obilježavanja Sv. Nikole. Vrijeme trajanja predstave je cca 35 minuta, 
te bi na kraju predstave glumac u liku Svetog Nikole podjelio darove. Troškovi predstave iznose 
3.075,00 kuna, te ukoliko je Vijeće zainteresirano potrebno je što hitnije ih kontaktirati kako bi se 
ponudio jedan od preostalih slobodnih termina. 
Zaključak:  
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ponudu Ri tealtra i troškovi predstave biti će plaćeni iz 
planiranih i osiguranih sredstava Vijeća za ovu namjenu. 
Plakatima i obavijestima u Novom listu i Radio Rijeci obavijestiti će se roditelje djece 
predškolskog uzrasta da izvrše prijavu djece radi pripreme poklon paketa za Sv. Nikolu. Prijave 
će se vršiti u tajništvu MO Draga, Brig 24., od 04.11.2009. do 20.11.2009., ponedjeljkom, 
utorkom i petkom od 08 do 11,30 sati i od 14 do 16 sati, te srijedom od 14,30 sati do 19 sati.  
Doček Sv. Nikole planira se održati 05.12.2009. gdje će djeca predškolskog uzrasta iz Drage i 
školska djeca Područne škole Draga pogledati predstavu u izvoñenju Ri teatra, susresti se s Sv. 
Nikolom i dobiti prigodan poklon paket. 
 

• Ured Grada dostavio je obavijest Mjesnom odboru da će povodom blagdana Svih Svetih, 
31. listopada 2009. u 09,20 sati izaslanstvo Grada Rijeke položiti vijenac i zapali svijeću na 
centralnom križu mjesnog groblja Draga.  
Predsjednica zamoljava članove Vijeća da ukoliko budu u mogućnosti prisustvuju polaganju 
vjenca na mjesnom groblju. 
Zaključak:  
VMO Draga je 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 
 


