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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-14 
Rijeka,  03.07.2019. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 7. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
7. sjednica VMO Draga održana je 03.07.2019. s početkom u 17,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Ivica Širola, predsjednik VMO 

 Ivan Pribanić, zamjenik predsjednika VMO 

 Rašid Jašarević, član VMO 

 Viktorija Vlahov, član VMO  

 Ivica Mandekić, član VMO 
Ostali nazočni  

  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

  

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Draga: 
1. Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2019." u Dragi 
2. Upute za prijavu programske aktivnosti Vijeća MO za 2020. godinu 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
U akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2019" na području MO Draga se je 
uključilo ukupno 30 vlasnika okućnica, balkona i prozora, te je tajnica izradila i pripremila foto 
dokumentaciju kako bi komisija mogla ocijeniti iste.  
Komisija za odabir najljepše okućnice, balkona i prozora u sastavu članova Vijeća Mjesnog 
Draga nakon uvida i pregleda svih fotografija, donijeli su jednoglasnu ocjenu da se ove godine 
nagradi cjelokupno uloženi trud u njihovo uređenje, te je donijelo odluku da će se ove godine 
dodijeliti novčane nagrade za prva tri mjesta najljepše okućnice, za prvo mjesto najljepšeg 
balkona i prvo mjesto za najljepši prozor. Svim ostalim učesnicama zajedno uz priznanja za 
sudjelovanje u akciji uručiti će se poklon bon u iznosu od 50,00 kuna koji mogu iskoristiti do 
30. srpnja 2019. godine u MBM, Škurinjska cesta 1., za nabavku sadnica cvijeća, zemlje i sl. 
donio slijedeće ocjene: 
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1. Mjesto u natjecanju „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2019“ (kategorija 
okućnica) dodijeljeno je : Gospođi Silvani Kurilić, Brig 81A (poklon bon u iznosu od 250,00 kn) 
2. Mjesto u natjecanju „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2019“ (kategorija 
okućnica) dodijeljeno je : Gospođi Vesni Štokić, Brig 71/9 (poklon bon u iznosu od 200,00 kn) 
3. Mjesto u natjecanju „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2019“ (kategorija 
okućnica) dodijeljeno je : Gospođi Loredani Večerina, Pod Ohrušvom 2 (poklon bon u iznosu 
od 100,00 kn) 
1. Mjesto u natjecanju „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2019“ (kategorija balkon) 
dodijeljeno je : Gosp. Almiru Mazlami, Tijani 33 (poklon bon u iznosu od 100,00 kn) 
1. Mjesto u natjecanju „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2019“ (kategorija prozor) 
dodijeljeno je : Gospođi Slađani Butković, Tomasići 35A (poklon bon u iznosu od 100,00 kn) 
 
Dana 08. srpnja 2019. u Hrvatskom domu Draga, održati će se svečanost proglašenja 
najljepše okućnice, balkona i prozora.  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se akcija "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" 
realizira prema predviđenom planu, te trošak za realizaciju ove akcije biti će prema odobrenim 
financijskim sredstvima koji su navedeni kroz planirani program. 
 
 
 
AD2 
- Predsjednik je informirao članove Vijeća da je od Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
pristigla uputa za Izradu prijedloga Programa rada za 2020. godinu. Uputama je definiran rok, 
obrasci i način izrade prijedloga Programa rada, te s tim u vezi i prijedlog Financijskih planova 
vijeća mjesnih odbora za 2020. godinu. 
Postupak pisanja prijedloga programa rada ocjenjivanje istih od strane Povjerenstva za ocjenu 
programa kao i izrada financijskih planova kojima se definiraju sredstva za realizaciju 
predloženih programa, proces je koji zahtjeva duže vremensko razdoblje, stoga je potrebno u 
cilju daljnjeg kontinuiranog poslovanja i djelovanja vijeća mjesnih odbora, a u skladu sa 
poslovnim procesima donošenja prijedloga izrade Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu 
kao i projekcija za 2001. i 2022. godinu započeti na vrijeme sa izradom prijedloga programa 
rada i financijskih planova za 2020. Godinu. 
S obzirom na navedeno sukladno uputama za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih 
odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2020. godinu Vijeća izrade 
prijedloge Programa rada za 2020. i dostave ih u Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
zaključno do 20. srpnja 2019. Vijeća MO usvajanjem prijedloga programa rada ujedno 
usvajaju i prijedlog financijskog plana kojim će se realizirati predloženi programi po pozicijama 
proračuna Grada Rijeke. 
Zaključak 
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

               Predsjednik VMO „Draga“:  
                        Ivica Širola 

  
 

 


