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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA: 026-05/14-01/7 
URBROJ: 2170/01-09-10-16-16 
Rijeka, 10.02.2016. 
 
 
 
 
 

GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija za mjesnu samoupravu 
Tripimirova 2/IV,  
51000 Rijeka 

   
 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

Vijeće je tijekom 2015 godine provodilo slijedeće aktivnosti: 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 
građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora, (pojedinačnim zahtjevima građana, procjenom članova vijeća), 

 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora, 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana putem (pojedinačnim zahtjevima građana, 
procjenom članova vijeća) djelom ih uvažilo i uneslo u prijedloge programa aktivnosti – 
rada vijeća mjesnog odbora, 

 izradilo program rada vijeća mjesnog odbora, 

 izradilo financijski plan i rebalans financijskog plana Vijeća 
 
 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

 Vijeće je održalo 11 sjednica s ukupno 30 točaka dnevnog reda.  
Pored toga vijeće je održalo: 

 6 sastanka s predstavnicima "Rijeka prometa" prilikom kojih je obiđen i teren po pitanju 
rješavanja tekuće problematike u Dragi, te praćenja njihove realizacije. 

 5 sastanka s predstavnikom "Rijeka Prometa" prilikom kojih je obiđen i teren u cilju 
dogovora oko rješavanja i realizacije radova prema usvojenim prijedlozima prioriteta u 
održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području MO Draga, 

 6 sastanaka s predstavnikom Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije za 
komunalno redarstvo, komunalnim redarom u cilju rješavanja tekuće problematike u 
Dragi, te praćenja njihove realizacije, 

 10 sastanaka s pojedinim referentima Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 
prilikom kojih je obiđen i teren vezano za tekuću problematiku u Dragi (prijave 
komunalnih oštećenja), te praćenje njihove realizacije. 
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3. Pokrenute inicijative vijeća 

 Na inicijativu Vijeća, Odjel gradske uprave za komunalni sustav izvršio radove na 
sanaciji divljeg odlagališta u Ulici Draga Brig na pokosu južno od proširenja prometnice 
kod kućnog broja 24 

 Na inicijativu Vijeća, Odjel gradske uprave za komunalni sustav postavio rampu na 
početku puta kod mesnog groblja, kako bi se spriječilo nakon što je očišćeno nastanak 
novog deponija. 

 Na inicijativu Vijeća, "Rijeka Promet" d.d. izvršio radove na sanaciji kolnika u ulici 
Tomasići od kućnog broja 19 do kućnog broja 22 i od kućnog broja 6 do kućnog broja 
10. 

 Na inicijativu Vijeća, "Rijeka Promet" d.d. izvršio radove na sanaciji dijela kolnika u ulici 
Pod Ohrušvom od kućnog broja 9a do 12. 

 Na inicjativu Vijeća, "Rijeka Promet" d.d. izvršeni radovi na rješavanju odvodnje 
oborinskih voda na glavnoj draškoj prometnici u ulici Pod Ohrušvom. 

 Na inicijativu Vijeća Hrvatske željeznice, Sektor za održavanje pruga izveli su radove na 
uklanjanu nepoželjne vegetacije na pokosu pruge u naselju Pod Ohrušvom, u zaseoku 
Gušć poslije volte s desne strane uz prugu, na kamenom pokosu u blizini volte za 
naselje Pelinova Gora, te na kamenom pokosu uz glavnu drašku prometnicu u naselju 
Tijani od kbr.60 prema Sv. Kuzmu. 

 Nastavljena inicijativa Vijeća za postavom autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig 
– pravac grad 

 Pokrenuta inicijativa Vijeća za sanacijom dijela kolnika u ulici Brig od kućnog broja 71/6 
do kućnog broja 73/9 

 Pokrenuta inicijativa Vijeća za sanacijom dijela kolnika u ulici Brig od kućnog broja 79 do 
kućnog broja 79A 

 Pokrenuta inicijativa Vijeća za sanacijom dijela kolnika u ulici Tijani kod kućnog broja 49 

 Pokrenuta inicijativa Vijeća za sanacijom dijela potpornih i upornih kamenih suhozida na 
pješačkom putu koji vodi od naselja Gušć prema Orehovici. 

 
 
4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 

poboljšanju kvalitete stanovanja 

 Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog 
odbora Draga (obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenata za mjesnu 
samoupravu o stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i 
stanja rješavanja po istima). 

 Vijeće je putem odbora za komunalna pitanja ustrojilo dostavu podataka o stanju 
komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata. 
 

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 Provedena akcija solidarnost na djelu (15. listopada 2015.) 
Aktivnost provedena u suradnji volontera Drage i Gradske organizacije Crvenog križa. 

 
 

6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

 Vijeće je organiziralo akciju “Najljepša okućnica, balkon i prozor”, te je 18. lipnja 2015. 
održana svečanost proglašenja najljepše okućnice, balkona i prozora. Akciji se odazvalo 
21 učesnik. Vlasnicama najljepše proglašene okućnice i balkona uručena su priznanja i 
poklon bon uz prigodni poklon, te svim ostalim učesnicama u akciji uručena su priznanja 
kao i prigodni poklon, figure od neobrađenog kamena.  

 za realizaciju je utrošeno 
 
      Odjel gradske uprave za poduzetništvo : 1.000,00 kn  
      poklon bonovi: 1.000,00 kn 
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      Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 1.000,00 kn 
      prigodna poklon ručna izrada kućica od neobrađenog kamena za učesnice: 1.000,00 kn 
 

      UKUPNO: 2.000,00 kn 
 
 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

      U području kulture VMO je organiziralo slijedeće aktivnosti: 
 

1. 1 Izložba (Izložba radova Udruge penzionera Drage u sklopu obilježavanja Dan MO) 
2. 1 Pjesnička večer (čakavska povedalnica - pjesnikinje Cvetane Miletić, Vlaste Juretić 

Kapićeve i Mihalja Ivkovića na harmonici u sklopu obilježavanja Dan MO 
3. 1 cjelovečernji koncert – (glazbeni koncert Vivien Galletta i Voljen Grbac u sklopu 

obilježavanja Dan MO) 
 

 U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je cca. 200 korisnika programa, a 
realizacija programske aktivnosti ostvarena u suradnji s: 

1. Udrugom penzionera Draga -- postava izložbe radova 
2. Predsjednikom Hrvatske čitaonice Draga – vođenje progama 
3. Cvetana Miletić, Vlasta Juretić Kapićeva - provođenje kulturnog programa – čakavska 

povedalnica 
4.  Mihalj Ivković – provođenje kulturnog programa –glazbeni nastup - harmonika 
5. Vivien Galletta i Voljen Grbac - provođenje kulturnog programa – glazbeni nastup 

 
 
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

      U području sportskih aktivnosti održane su slijedeće aktivnosti: 
 

1. Kickboxing turnir održan 19. lipnja 2015.(u sklopu obilježavanja Dana MO) 
- 15 kadeta i kadetkinja 

2. Malonogometni turnir 20. lipnja 2015. (u sklopu obilježavanja Dana MO) 
- 15 natjecatelja 

3. Boćarski turnir održan 27. lipnja 2015. (u sklopu obilježavanja Dana MO) 
- 16 natjecatelja  

 
Broj korisnika ostvarenog programa: natjecalo se je ukupno 46 natjecatelja (korisnika ovog 
programa / kickboxing turnir – 15 kadeta i kadetkinja / malonogometni turnir – 15 
natjecatelja / boćarski turnir – 16 natjecatelja), i cca. 50 posjetitelja (roditelji kadeta i ostali 
posjetitelji sportskih aktivnosti). 
Realizacija programske aktivnosti ostvarena u suradnji s Kickboxing klubom „Draga“, 
Malonogometnim klubom "Draga" i Boćarskim klubom "Draga" i sucima turnira. 

 

 Dana 30. svibnja 2015. povodom obilježavanja blagdana zaštitnika Grada Rijeke Svetog 
Vida održan je sportski susret mjesnih odbora na terenu Športskog društva Zamet, u 
kojem je sudjelovala ekipa za briškulu i trešetu s područja Mjesnog odbora Draga. 

 Dana 30. svibnja 2015. održan je turnir u malom nogometu "4 Kup Delta" na kojem je  
učestvovao  Malonogometni klub Draga. 

 

9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

 Vijeće je iz područja brige o djeci provelo slijedeću aktivnost: 
 
Doček sv. Nikole (05. prosinca 2015.) 
 

Dana 05. prosinca 2015. u Hrvatskom domu Draga okupili su se u velikom broju djeca i 
roditelji, te uživali u predstavi koju su izveli glumci Ri Teatra pod nazivom "Toni i Boni". 
Nakon predstave Sveti Nikola je darivao svu djecu predškolskog i školskog uzrasta iz 
Drage prigodnim poklon paketima (igračkama i slatkim paketima). 
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10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave 

 
1. Dan MO (sportska, kulturna i zabavna događanja od 18. do 27. lipnja 2015.) 

 
 Izložba radova Udruge penzionera Drage (18. lipnja 2015.) 
 Pjesnička večer - "Čakavska povedalnica" – sudjelovale pjesnikinje Cvetana Miletić, 

Vlasta Juretić Kapićeva i Mihalj Ivković na harmonici (18. lipnja 2015.) 
 Svečana podjela nagrada i priznanja u akciji „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 

u 2015.“ (18. lipnja 2015.) 
 Glazbena večer „Zapjevajmo…“ s Vivien Galletta i Voljanom Grbcem (20. lipnja 2015.) 
 Sportski turniri: Kickboxing turnir (19. lipnja 2015.) / Malonogometni turnir (20. lipnja 

2015.) / Boćarski turnir (27. lipnja 2015.)  
 
Broj korisnika ostvarenog programa: cca. 300 korisnika i posjetitelja.  
Realizacija programske aktivnosti ostvarena u suradnji s Udrugom penzionera Drage, 
predsjednikom Hrvatske čitaonice Draga, pjesnikinjama Cvetanom Miletić i Vlastom 
Juretić Kapićevom, harmonikašem Mihaljem Ivkovićem, glazbenicima Vivien Galletta i 
Voljenom Grbcem, Kickboxing klubom „Draga“, Boćarskim klubom "Draga", 
Malonogometnim klubom "Draga" i sudcima turnira. 

 
            Za realizaciju programa Dan MO utrošeno je: 

 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 6.709,32 kn  
nastup Vivien Galletta i Voljena Grbca  (ugov. o glaz. nastupu):3.563,48 kn 
troškovi organizacije pjesničke večeri ,nastup pjesnikinja: 1.400,00 kn  
počašćivanje gostiju i izvođača programa:1.284,59 kn     
pehari i medalje (sportski program): 250,00 kn 
reprezentacija (sportski program): 211,25 kn  

 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu:980,83 kn 
pehari i medalje: 499,33 kn 
reprezentacija: 481,50 kn     

 
Ukupno: 7.690,15 kn 
 

 
2. Doček Sv. Nikole (5. prosinca 2015.)  
 

Broj korisnika ostvarenog programa: cca. 130 korisnika i posjetitelja (61 djece 
predškolskog uzrasta, 5 školske djece i 60 roditelja predškolske djece) 
Realizacija programske aktivnosti ostvarena u suradnji s glumcima Ri Teatra i 
poduzećem „EB“ d.o.o. 

 
           Za realizaciju programa Doček Sv. Nikole utrošeno je: 
 

    Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 7.399,30 kn    
    Troškovi Ri Teatra za izvedbu predstave:3.000,00 kn 
    igračke za djecu: 3.200,00 kn 
    reprezentacija – slatkiši za djecu: 1.999,30 kn 
 

           Ukupno: 7.399,30 kn 
 
Programska aktivnost Gljive našeg kraja nije realizirana – izložba nije postavljena jer se na 
terenu nije našao dovoljan broj vrsta za postavu izložbe 
Programska aktivnost  Dječje likovne radionice nije realizirana –voditeljica radionica koja 
već niz godina vodi dječje radionice u Dragi zbog zdravstvenih problema bila je spriječena da ih 
održi.  
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Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiroračunu  mjesnog odbora iznose: 415,12 kn 
 
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora:  

 reprezentacija 1.497,89 kn 
 

Rashodi po programskim aktivnostima: 
Dan MO                                                           7.  690,15 kn 
Birajmo naj okućnicu balkon prozor                2.  000,00 kn 
Doček Svetog Nikole                                       7.  399,30 kn 
Bankarske usluge                                                 415,12 kn 
Redovna programska aktivnost VMO             1.  497,89 kn 
Ukupno:                                                        19. 002,46 kn 

 
 
11. Za realizaciju Programskih aktivnosti Vijeća MO Draga u 2015. godini u Proračunu Grada 

bila su osigurana sredstva kako slijedi: 
 
PRIHODI: 
 

1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3.    Odjel gradske uprave za poduzetništvo 
4.    Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
  

                UKUPNO PRIHODI 

 
 

20.000,00 
1.500,00 
1.000,00 
1.000,00 

 
23.500,00 

 
 
 
RASHODI  

1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 
4. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu  

 
UKUPNO RASHODI  

  
 

 
 
15.523,74 
  1.497,89 
  1.000,00 
     980,83 
 
19.002,46 
 

         

 
 
              
 
 
 
                                     
 
 

                                                                                 
Zamjenik predsjednika Vijeća MO  
 
                                     
               Bojan Mikuličić                                                   


