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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-08/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  31.08.2011. 
 

   
 

ZAPISNIK 
SA 17. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
17. sjednica VMO Draga održana je 31.08.2011. 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  
• Kristian Koso, član VMO 
• Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Priprema programa rada Vijeća MO Draga za 2012. godinu 
2. Razno  
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednik informira sve prisutne da je Odjel gradske uprave za kulturu otvorio natječaj 
prijave za predlaganje programa za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 
2012. godinu.  
Gospođa Vesna Pogirilić, voditeljica pododbora za kulturu s istim je upoznata, te će pripremiti 
na zatraženim obrascima prijedlog programa iz kulture za 2012. s kojim bi se Vijeće prijavilo 
na natječaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke – djelatnost 
Mjesnog odbora, te će isti biti prezentiran članovima Vijeća. 
Predsjednik moli da voditelji pododbora za sljedeću sjednicu Vijeća analiziraju realizaciju 
Programa rada pododbora za koji su zaduženi u 2011. godini i na osnovu toga, predlože 
Program rada svog pododbora za 2012. godinu. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
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AD 2 
K.D. "Autotrolej" dostavio je Vijeću Mjesnog odbora Draga i Sv. Kuzam pozitivan odgovor na 
zahtjev o uvrštenju linije 9 za Tower centar te obaviještavaju da su od 18. srpnja unutar voznih 
redova linije 9 te linije 1B napravljene manje korekcije, a iz razloga kako bi obje linije 
korisnicima usluge javnog gradskog prijevoza bile što dostupnije i prilagođenije. Pomaknuta je 
linija 9 iz Sv. Kuzam sa 8,15 na 8,24 sati dok je veza na stajalištu Martina Kontuša u 8,41 sati 
gdje putnici sa linije 9 mogu koristiti minibus linije 1B. U povratku iz Tower centra minibus linije 
1B kreće u 11,10 sati, dolazi na stajalište Podvežica centar u 11,15 sati gdje daje vezu liniji 1B 
za Sveti Kuzam. Iz tog razloga pomiče se polazak liniji 1B koji kako je već navedeno kreće sa 
Strmice u 8,35 sati umjesto kao do sada u 8,40 kao i polazak sa Trsata u 8,02 sati na 7,57 sati. 
Zaključak:  
VMO Draga se je primilo na znanje, te kako bi što više mještana dobilo informaciju i pročitalo 
korekcije voznog reda i spajanje linija do Tower centra, iste će biti dostupne na oglasnim 
pločama autobusnih stajališta, te će biti postavljena u oglasnu ploču MO. 
 
 
 
 
 
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»:  

Boško Slavić 
 
 
 
 
 
 


