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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-08/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  02.12.2014. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 2. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
2. sjednica VMO Draga održana je 02.12.2014. s početkom u 16,30 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 1. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Informacije i pripreme oko realizacije planiranog programa pod nazivom "Doček Sv. Nikole 
2. Usvajanje prijedloga programa rada Vijeća MO Draga za 2015. godinu 
3. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 

 
AD 1 
Pripremljeni plakati s pozivom da u nedjelju 07. studenog 2014. u 15 sati u Hrvatski dom Draga 
dolazi Sv. Nikola poljepiti će se na vidljiva mjesta u Dragi, uputiti će se obavijest u Novi List i 
Radio Rijeku kao i objaviti na web stranici Mjesnog odbora. Zamjenik predsjednika Vijeća Bojan 
Mikuličić i dva člana Vijeća Vesna Pogorilić i Ivica Širola posjetili su gđu. Tanju Bajramović u 
EB, te prema odobrenim i planiranim financijskim sredstvima za realizaciju i prijavljenom broju i 
uzrastu djeteta izabrali su i naručili igračke. 
Kako je dobivena informacija da je u Područnoj školi "Draga" 4 učenika, članovi Vijeće su 
jednoglasno donijeli odluku da će se i za njih pripremiti poklon paketi, te će se kontaktirati s 
učiteljicom kako bi se dobila informacija o imenima učenika te ih se pozvalo na predstavu i 
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preuzimanju poklona. Dogovor je da se članovi Vijeća sastanu u subotu 06. studenog u 10 sati 
kako bi se posložili poklon paketi, spakirale igračke i slatkiši za djecu, pripremila, uredila i okitila 
dvorana, posložile stolice kao i daljnjem dogovoru oko realizacije programa. 
Zaključak:  
VMO Draga složilo se s navedenim. 
 
AD 2 
Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da na osnovu članka 2. i 12. Odluke o načinu 
financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke Vijeća mjesnih odbora za 
realizaciju svojih programa koriste financijska sredstva Proračuna Grada Rijeke sa pozicija 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu (u iznosu od 20.000,00 kuna po mjesnom odboru) 
sredstva donacija, poticajnih donacija (u visini ostvarenih donacija odnosno maksimalno do 
5.000,00 kn godišnje) ali mogu ostvariti i sredstva s pozicija proračuna ostalih Odjela gradske 
uprave Grada Rijeke. Prijedloge programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje se 
financiraju sa pozicija Odjela za gradsku samoupravu i upravu ocjenjuje Povjerenstvo koje čine 
predstavnik civilnog društva, predstavnik medija i predstavnik Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu. Prijedloge programskih aktivnosti koje se financiraju sa poziciji ostalih Odjela gradske 
uprave ocjenjuju Povjerenstva tih odjela. Realizacija prihvaćenih programa regulira se 
Ugovorom koji odjeli gradske uprave sklapaju s vijećima MO.  
Nakon zajedničkih konzultacija članova Vijeća i dogovora donesen sljedeći 
Zaključak:  
Prema uputama, rokovima i dostavljenim obrascima Vijeće je usvojilo pripremljene programe 
rada za 2015. godinu, iz područja:  
- Sportsko rekreacijskih aktivnosti građana MO Draga (za vrijeme obilježavanja Dana 
Mjesnog odbora (svibanj 2015.) održati će se sportsko rekreativna aktivnost za građane: Turnir 
u boćanju, šahovski turnir za kadete, malogometni turnir, kickboxing turnir 

- Ekoloških aktivnosti građana MO Draga – provesti će se akcija čišćenja (travanj – 
svibanj 2015.) 
- Program iz poduzetništva - Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u MO Draga 
(travanj – srpanj 2015.) 
- Program iz područja zdravstva i socijalne skrbi na području MO Draga 
1. U okviru projekta Rijeka Zdravi Grad za sve zainteresirane mještanke srednje i starije životne 
dobi s područja Mjesnog odbora Draga svaki ponedjeljak i petak od 16,45 do 17,45 sati u 
Hrvatskom domu Draga održavanje besplatnih vježbi za poboljšanje psihofizičkog zdravlja koje 
provodi Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Mile Batinić dr.med. 
2. Organiziranje mjerenja tlaka i šećera u krvi (dva puta godišnje) 
3. Organiziranje predavanja tema – po dogovoru s Mjesnim odborom koje provodi dr. Jelić 
 

 
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 
potraživanje financijskih sredstava će glasiti: 
Naziv programske aktivnosti 
1. Dan Mjesnog odbora Draga - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 7.500,00 kn / 
svibanj 2015.). 
2. Provođenje edukativnog programa "Gljive našeg kraja" - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u  
iznosu od 1.800,00kn / listopad 2015.) 
3. Održavanje likovno kreativne radionice – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 
1.600,00 kn / listopad – studeni - prosinac 2015.). 
4. Doček Sv. Nikole (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 7.600,00 kn / prosinac 
2015.) 
5. Sufinanciranje programa OGU za poduzetništvo - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u 
iznosu od 1.000,00 kn / travanj – srpanj 2015.). 
6. 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 2015.) 
7.  Bankarske usluge - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 500,00 kn). 
 



 3/3 

AD 3 
Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Udruga umirovljenika Podružnica Draga s 
zahtjevom da se odobri korištenje velike dvorane i galerije u Hrvatskom domu Draga i to 
13.12.2014. subota od 16,00 sati do 20,00 sati (ukupno 4 sata) bez naknade za sljedeću 
namjenu: održavanje godišnje skupštine ogranka penzionera Drage. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno suglasno da se koristi prostor prema dostavljenom zahtjevu, te će 
se dana suglasnost dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu u svezi sklapanja ugovora 
o korištenju prostora. 
 
 

 

Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Hrvoje Slavić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


