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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-08/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  08.05.2014. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 50. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
50. sjednica VMO Draga održana je 08.05.2014. 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  
• Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Kristian Koso, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 49. sjednice VMO Draga: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Informacija i pripreme za realizaciju nadolazećih planiranih programskih aktivnosti: 
- Provoñenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2014." na području Drage,  
- Učestvovanje ekipe iz Drage u sportskim susretima vijeća mjesnog odbora na području 
grada Rijeke za vrijeme obilježavanja blagdana Svetog Vida 
- Obilježavanje Dana MO 

2. Razno 
 
 

  
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Vijeće Mjesnog odbora "Draga" u svom je Programu rada za 2014. godinu predvidjelo 
provoñenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon". Akcija je započela na način da je u 
Novom listu i na web stanici objavljena obavijest i poziv za sve zainteresirane mještanke da 
prijave svoje okućnice, balkone i prozore. Prijedlog je predsjednika da se zbog vremenskih 
uvjeta produži rok za prijavu zainteresiranih grañana do kraja mjeseca svibnja, kada će se 
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kontaktirati s dosadašnjim učesnicama i vidjeti koliki će biti broj zainteresiranih mještanki za 
sudjelovanje u akciji. 
Predsjednik VMO upoznaje članove da će prema planiranom tajnica tijekom mjeseca lipnja 
obići i slikati sve prijavljene okućnice, balkone i prozore.  
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno suglasno s svim navedenim. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s navedenim prijedlozima. 
 
• I ove godine blagdan zaštitnika Grada Rijeke Svetog Vida obilježit će se sportskim 
susretima mjesnih odbora u disciplinama: briškula i trešeta, potezanje konopa i boćanje i to na 
terenu Športskog društva Zamet, na adresi Obitelji Sušanj 2. Predviñeni termin odvijanja 
sportskih igra je 31. svibnja 2014. u trajanju od 9 do 21 sat. Predsjednik nadalje upoznaje 
nazočne da se je za sudjelovanje u sportskim susretima mjesnih odbora povodom dana Svetog 
Vida Direkciji za mjesnu samoupravu dostavljen popis članova boćarske ekipe i ekipe za briškuli 
i trešetu s područja Mjesnog odbora Draga koja se je prijavila za sudjelovanje u sportskim 
susretima mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida. 
• Tijekom tri dana (30.,31 svibnja i 01. lipnja 2014.) na sportskom igralištu "Delta" u suradnji s 
Mjesnim odborom Luka i Centar Sušak održati će se drugi dio Dana Svetog Vida – 4. KUP 
Delta, turniri u malom nogometu. Tajnica je obavijestila Malonogometni klub "Draga" o 
održavanju istog koji su prihvatili učestvovanje, te je dostavljena prijava i popis nogometne 
ekipe Draga. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
• Gña. Vesna Pogorilić podsjeća da je prema planu Vijeća predviñeno da se obilježavanje 
dana Mjesnog odbora provede krajem mjeseca svibnja, meñutim zbog obveza pojedinih 
članova Vijeća planirana programska aktivnost provesti će se početkom mjeseca lipnja.  
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s prijedlogom. 
 
 
 
AD 2 
• Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za komunalne 
prioritete na području Mjesnog odbora Draga u 2014. godini, u tijeku je izvoñenje radova koji se 
odnose na grañevinsko i hortikulturno ureñenje zelene površine sjeverno od Hrvatskog doma 
Draga. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
• Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da su telefonski bili upoznati s zaprimljenim 
sljedećim zahtjevima: 
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Ordinacija za fizikalnu Medicinu i rehabilitaciju Mile 
Batinić, dr. med s zahtjevom da se za zainteresirane mještanke srednje i starije životne dobi i 
nadalje održavaju bez naknade vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja kod osoba srednje i 
starije životne dobi i to od 01.05.2014. do 01.06.2014. ponedjeljkom od 16,45 sati do 17,30 sati 
u Hrvatskom domu Draga. 
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je Kickboxing klub "Draga" s zahtjevom da se za 
potrebe održavanja treninga odobri korištenje velike dvorane u Hrvatskom domu Draga bez 
naknade i to od 01.05.2014. do 01.06.2014. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 sati do 21 
sat.  
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Karnevalska grupa "Draške maškare" s zahtjevom 
da se za potrebe održavanja sastanka karnevalske grupe i izradu kostima odobri korištenje 
podruma u Hrvatskom domu Draga bez naknade i to od 01.05.014. do 01.06.2014., 
ponedjeljkom od 18 sati do 19 sati. 
Zaključak:  
VMO Draga je putem telefona dalo suglasnost da se koristi prostor prema dostavljenim 
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zahtjevima, te je dana suglasnost dostavljena Odjelu za gradsku samoupravu. 
 
 
Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


