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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-24 
Rijeka,  05.12.2019. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 12. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
12. sjednica VMO Draga održana je 05.12.2019. s početkom u 16,00 sati u 

prostorijama MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Ivica Širola, predsjednik VMO 

 Ivan Pribanić, zamjenik predsjednika VMO 

 Rašid Jašarević, član VMO 

 Viktorija Vlahov, član VMO  

 Ivica Mandekić, član VMO 
Ostali nazočni  

  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

  

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Draga: 
1. Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje programa rada i Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2020. 
2. Izvještaj o realiziranom programu - Doček Sv. Nikole 
3. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD1 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća da je Povjerenstvo za ocjenu programskih aktivnosti 
mjesnih odbora na području Grada Rijeke održao 04. listopada 2019. sastanak u cilju 
razmatranja i ocjenjivanja prijedloga programa rada Vijeća za 2020. godinu, a koja se financiraju 
sa pozicije Proračuna Grada Rijeke, Odjela za gradsku samoupravu i upravu, sukladno odluci o 
načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Mjesnom odboru 
Draga prema prijavljenim i prezentiranim programskim aktivnostima za njihovu realizaciju za 
ovu godinu odobreno je onoliko sredstava koliko je i traženo. Vijeće mjesnog odbora izradilo je 
tekstualne korekcije programa sukladno dobivenim primjedbama i komentarima Povjerenstva, te 
je donesen sljedeći: 
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Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno usvojilo Program rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2020. 
godinu. 
Temeljem usvojenog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Draga za 2020. pripremljen je 
prijedlog Financijskog plana VMO Draga za 2020. u kojem je prikazano kroz svaki pojedinačni 
program odobrena fin. sredstva po pozicijama, a s kojim su se upoznali svi članovi Vijeća, te je 
donesen sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo pripremljeni Financijski plan MO Draga za 2020. godinu. 
 
 
AD 2 
Dana 01. prosinca 2019. u Hrvatskom domu Draga okupili su se u velikom broju djeca i roditelji, 
te uživali u predstavi koju su izveli glumci Ri Teatra pod nazivom "Vrtuljak želja”. 
Nakon predstave Sveti Nikola je darivao svu djecu predškolskog uzrasta iz Drage prigodnim 
poklon paketima (igračkama i slatkim paketima). 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da je programska aktivnosti uspješno realizirana prema 
predviđenom planu, te trošak za realizaciju ove akcije bio je prema odobrenim financijskim 
sredstvima koji su navedeni kroz planirani program. 
 
 
AD 3 
Pod točkom razno nije bilo zahtjeva za raspravu.  
 
 
 
 
Po završetku sjednice predsjednik je svima zaželio ugodne Božićne i Novogodišnje blagdane, te 
ih pozvao na zajedničko druženje u konobu „Brig“. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranica. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

               Predsjednik VMO „Draga“:  
                        Ivica Širola 

  
 

 


