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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-08/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  30.01.2012. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 23. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
23. sjednica VMO Draga održana je 30.01.2012. 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 22. sjednice VMO Draga: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO Draga za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011.  
2. Razno 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
• Predsjednik VMO podsjetio je članove Vijeća da je člankom 86. Statuta Grada Rijeke 
utvrñeno da Vijeće MO donosi izvješće o svom radu. Izvješće o radu vijeća za proteklu godinu, 
dostavlja se Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
Izvještaj sadrži ostvarene aktivnosti Vijeća mjesnog odbora iz usvojenog programa i plana rada 
Vijeća mjesnog odbora za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. Izvješće sačinjava; 
financijske podatke o utrošenim sredstvima za pojedine aktivnosti s prikazom izvora sredstava 
kao i za koje aktivnosti i programe i u kojem iznosu su pojedina sredstva korištena, te je 
temeljem navedenog pripremljen Izvještaj o radu Vijeća MO Draga za 2011. godinu, koji je 
prezentiran članovima Vijeća, pa je donesen sljedeći 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Draga 
za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. 
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• Tajnica je pročitala pripremljeno Izvješće o utvrñenom stanju i poduzetim mjerama na 
otklanjanju komunalnih oštećenja i komunalnog nereda na području MO Draga za razdoblje od 
1. siječnja do 31. prosinca 2011. i pregled korisnika i korištenje prostora u Hrvatskom domu 
Draga u 2011. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
• Predsjednik pododbora za sport informirao je članove Vijeća da je zaprimljen dopis od 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za mjesnu samoupravu u kojem je 
informacija s odgovorom na dane prijedloge Vijeća o programskoj aktivnosti mjesnih odbora iz 
područja sportsko rekreativnih aktivnosti grañana za 2012. u kojem se navodi da nakon 
sagledavanja svih pristiglih programa, Povjerenstvo je donijelo zaključak kojim se načelno 
prihvaćaju sportsko rekreacijski programi svih 32 vijeća mjesnih odbora uz opasku da će se 
konačna odluka o mogućnosti prijedloga programskih aktivnosti donijeti nakon utvrñivanja 
konačnog prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu. Po utvrñivanju prijedloga 
Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, svi Odjeli gradske uprave pa tako i Odjel gradske 
uprave za sport i tehničku kulturu bio je prisiljen smanjiti proračunska sredstva koja izmeñu 
ostalog obuhvaćaju i sportsko rekreacijske programe vijeća mjesnih odbora. Unatoč 
prepoznatim vrijednostima programskih aktivnosti mjesnih odbora iz područja sporta, kao i 
velikom broju grañana koji u njima sudjeluju predloženo je da se u ovoj godini ne sufinanciraju 
navedeni programi. 
Meñutim, iako neće biti na raspolaganju sredstva Odjela gradske uprave za sport i tehničku 
kulturu, dio programa će se svakako moći realizirati iz djela sredstava koje osigurava Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu kao i iz sredstva donacija. 
 
Vijeće Mjesnog odbora Draga planiralo je u 2012. godini u mjesecu listopadu provesti sportsko 
rekreacijske aktivnosti za svoje grañane i to: turnir u boćanju, šahovski turnir, malonogometni 
turni, kickboxing turnir, pa predsjednik informira da se je prema navedenom u dopisu napravila 
odreñena korekcija, te će se planirana sportsko rekreacijska aktivnost provesti u sklopu 
programske aktivnosti pod nazivom Dana Mjesnog odbora, u iznosu koja su već planirana i 
zatražena za sufinanciranje iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
 
Predsjednica pododbora za kulturu gña. Vesna Pogorilić informirala je Vijeće da Odjel gradske 
uprave za kulturu nije odobrio sredstva za realizaciju predložene programske aktivnosti Vijeća 
Mjesnog odbora Draga iz područja kulture, a s obzirom da je ralizacija planiranih programskih 
aktivnosti djelomično trebala biti i sufinancirana sredstvima Odjela gradsku samoupravu i 
upravu, koja su već definirana, planirana i zatražena za sufinanciranje iz sredstava Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu, napravljena je odreñena korekcija i dopuna unutar programske 
aktivnosti pod nazivom obilježavanje "Dana Mjesnog odbora ". 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje i suglasno je s navedenim. 
 

• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja informirao je članove Vijeća o sljedećem: 
Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnog odbora Draga u 2011. "Rijeka Promet" je u mjesecu siječnju 2012. pristupio 
radovima na ureñenju nogostupa u ulici Pod Ohrušvom uz glavnu drašku prometnicu kao i 
radovima na ureñenju ceste u ulici Brig od kbr. 71/5 tkz. Novo naselje do crkve Sv. Jakova. 
 
Mještani su zatražili da se tabelama obilježi Mjesno groblje, te je prijedlog da se "Rijeka 
Prometu" uputi zahtjev da se postave kod Sv. Jakova tabele – Mjesnog groblje, te da se postavi 
ispod Hrvatskog doma Draga s obje strane tabela – Hrvatski dom Draga. 
Zaključak 
VMO Draga primilo na znanje informaciju o početku radova, te jednoglasno se složilo s 
prijedlogom da se od Rijeka Prometa zatraži postava navedenih tabela. 
 

• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je Kickboxing klub "Draga" s zahtjevom da se za 
potrebe održavanja treninga odobri korištenje velike dvorane u Hrvatskom domu Draga i to 
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ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 do 21 sat. 
S članovima Vijeća kontaktirano je telefonskim putem, te je donesen sljedeći  
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno dalo suglasnost da se koristi prostor prema dostavljenom zahtjevu, 
te je dana suglasnost dostavljena Odjelu za gradsku samoupravu i upravu i Kickboxing klub 
koristi prostor prema sklopljenom Ugovoru. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 
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