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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-08/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  15.10.2015. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 11. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
11. sjednica VMO Draga održana je 15.10.2015. s početkom u 19,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Hrvoje Slavić, predsjednik VMO 

 Bojan Mikuličić, zamjenik predsjednika VMO 

 Boško Slavić, član VMO 

 Vesna Pogorilić, član VMO  

 Ivica Širola, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Dogovor oko prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2016. 
2. Razno 
 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da na temelju Odluke o načinu financiranja 
djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke vijeća mjesnih odbora za realizaciju 
svojih programa rada koriste financijska sredstva sa pozicija Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu (u iznosu do 20.000,00 kn po mjesnom odboru), sredstva donacija, poticajnih 
donacija, ali mogu ostvariti i sredstva s pozicija proračuna ostalih odjela gradske uprave 
Grada Rijeke. 
Predsjednik dosadašnje programe rada iz svakog pododbora čita i zajedno se s članovima 
rade manje korekcije i izmjene te je donesen sljedeći: 
Zaključak:  
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Prema uputama, rokovima i dostavljenim obrascima Vijeće je usvojilo program rada za 2016. 
godinu, iz područja:  
- Potrebe građana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja zdravstva i socijalne  
- Potrebe građana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja poduzetništva i održivog razvoja 
- Potrebe građana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja sporta i tehničke kulture 
- Potrebe građana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja ekologije 
Nadalje predsjednik upoznaje da je udruga penzionera izrazila želju da se u suradnji s 
Vijećem provedu dvije programske aktivnosti: Maškare u Dragi i Draška jesen, te je pročitan 
prijedlog pripremljenih programa s čime se je Vijeće MO složilo.  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo prijedloge koji će se planirati kao programska aktivnost 
Mjesnog odbora Draga, a koja bi se financirala od Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
do iznosa od 20.000,00 kuna . 
Temeljem zaključka VMO Draga i pripremljenih obrazaca za prijavu programa Mjesnih 
odbora priprema prijava i potraživanje financijskih sredstava koji će glasiti: 
Naziv programske aktivnosti: 
1. Maškare u Dragi – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 800,00 kn / siječanj -
veljača 2016.) 
2. Dan Mjesnog odbora Draga - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 7.500,00 kn / 
svibanj 2016.). 
3. Provođenje edukativnog programa "Gljive našeg kraja" - (prijedlog potraživanja fin. 
sredstva u  iznosu od 1.800,00kn / listopad 2016.) 
4. Draške jeseni, – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 800,00 kn / listopad 
2016.)  
5. Doček Sv. Nikole (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 7.600,00 kn / prosinac 
2016.) 
6. Sufinanciranje programa OGU za poduzetništvo - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u 
iznosu od 1.000,00 kn / travanj – srpanj 2016.). 
7. Sufinanciranje programa OGU za sport i tehničku – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u 
iznosu od 1.000,00 kn (svibanj – u sklopu Dana mjesnog odbora / svibanj 2016.) 
8.  Bankarske usluge - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 500,00 kn). 
 
 
 
AD 2 
Gđa. Vesna Pogorilić podsjeća sve članove da je danas u suradnji s Gradskim društvom 
Crvenog križa Rijeka uspješno održana akcija „Solidarnost na djelu 2015.“, te je uz još dvije 
aktivistice - mještanke provedeno dežurstvo u prostoriji Hrvatskog doma Draga od 12 do 17 
sati gdje su se uspjeli prodati svi zaduženi bonovi – bookmark u vrijednosti 5,00 kuna, a 
prikupljena je i roba koju su mještani donosili, te je obaviješten Crveni križ kako bi isto i 
preuzeo. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21,00 sati. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO „Draga“:  
Hrvoje Slavić 
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