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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-08/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  30.01.2017. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 28. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
28. sjednica VMO Draga održana je 30.01.2017. s početkom u 15,30 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Bojan Mikuličić, zamjenik predsjednika VMO 

 Boško Slavić, član VMO 

 Vesna Pogorilić, član VMO  

 Ivica Širola, član VMO 
 

Ostali nazočni  

  

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Hrvoje Slavić, predsjednik VMO 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice VMO Draga: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Maškare u Dragi 
2. Izvješće o radu Vijeća MO Draga za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.  
3. Razno 

 
 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Zamjenik predsjednika podsjeća da je i u ovoj godini planirana provedba programa pod nazivom 
„Maškare u Dragi“. Kako je prošle godine navedeni program realiziran u suradnji s članovima 
Karnevalske grupe Draške maškare i članovima Podružnice umirovljenika Draga kontaktirati će 
se s gosp. Sandi Pribanićem, predsjednikom i gđom. Majom Dušak, članicom Karnevalske 
udruge „Draške maškare“ te s gđom, Đurđom Smokvina, predsjednicom Udruge umirovljenika 
Drage kako bi se sagledalo tko je i kada voljan pomoći u pripremama i koji dio od podijeljenih 
zadataka će tko preuzeti kako bi se kronološki složilo tijek aktivnosti. Kada se definira dan i 
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vrijeme održavanja dječjeg maškaranog plesa za najmlađe članove Drage, osigurati će se sve 
što je potrebno za ukrašavanje dvorane i za počašćivanje djece i njihovih roditelja.  
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno se složilo s svim predloženim. 
 
 
AD 2 
Zamjenik predsjednika upoznao je članove Vijeća s pripremljenim Izvješćem o radu Vijeća za 
proteklu godinu, koji se dostavlja 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 01.01.2016. do 31.12.2016. 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 i pripremljen Izvještaj o radu Vijeća MO Draga za 2016. godinu. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Draga 
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godinu 
 
 
AD 3 

 Nakon što su se Vijeću mjesnog odbora Draga obratili mještani s zahtjevom da postoji 
potreba da se učine korekcije voznog reda autobusne linije 9 (vozni red gradske autobusne 
linije) dobiven je odgovor od K.D. „Autotroleja“ gdje je navedeno da smatraju kako ova linija 
zadovoljava potrebe korisnika iz Drage te zbog slabe popunjenosti nemaju argumenata za 
uvođenje dodatnih polazaka na istoj. Dopis s odgovorom dostavljen je gđi Dubravki Čargonja 
mještaniki koja je navedeno i zatražila. Gđa. Dubravka Čargonja se ponovo obratila Vijeću 
mjesnog odbora s primjedbom da predsjedništvo MO Draga treba dogovoriti sastanak s 
odgovornom osobom iz Autotroleja i inzistirati na prometovanju linije 9 subotom i nedjeljom za 
potrebe mještana, te da je se izvjesti o dogovoru sastanka s predstavnicima Autotroleja. 
Nakon kraće konzultacije donesen je sljedeći  
Zaključak: 
VMO Draga jednoglasno se je složilo da se nakon ovakvog odgovora od strane Autotroleja neće 
inzistirati na sastanku, već će se gđu. Dubravku Čargonja zamoliti da ako stvarno postoji 
potreba i ostalih mještana da se njihovo mišljenje i prikupi, te dostavi Vijeću mjesnog odbora 
kako bi bili sigurni da se ovaj zahtjev odnosi na veći broj mještana u Dragi. 
 

 Prema zatraženom da se koriste prostori u Hrvatskom domu Draga, a sukladno članku 8. 
Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima 
mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14) dana 
24. siječnja 2017. Gradonačelnik je donio zaključak da se odobrava korištenje poslovnog 
prostora u trajanju dužem od četiri sata mjesečno sljedećim korisnicima: 
- Karnevalskoj grupi „Draške maškare“ / za izradu karnevalskih kostima i održavanje 
sastanaka / temeljem dobivenog pozitivnog mišljenja Turističke zajednice Grada Rijeke, 
- Kickboxing klub Draga / za održavanje treninga / temeljem dobivenog pozitivnog mišljenja 
Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, 
- Udruga umirovljenika Draga / za aktivnost kluba / temeljem dobivenog pozitivnog mišljenja 
Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. 
Zaključak:  
VMO Draga je isto tako suglasno da se koristi prostor prema dostavljenim zahtjevima, te će se 
dana suglasnost dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu u svezi sklapanja ugovora o 
korištenju prostora. 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Zamjenik predsjednika VMO „Draga“:  
Bojan Mikuličić 
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