
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-08/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  07.03.2011. 
 

   
 

ZAPISNIK 
SA 11. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
11. sjednica VMO Draga održana je 07.03.2011. 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  
- Stasio Scarpa, "Rijeka Promet" d.d. 
- Ivan Lisac, prijašnji predsjednik VMO 
- Boris Večerina, mještanin Tomasića 
- Iva Večerina, mještanka Tomasića 
 

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. Informacija i uvid u dokumentaciju pripremljenu od strane Rijeka Prometa o izgradnji 
parkirališta u naselju Tomasići – dosadašnji prijedlog prioriteta Vijeća MO Draga, te 
upoznavanje obitelj Večerinu s istim koja je uložila prigovor na prijedlog izgradnje 
parkinga 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO je podsjetio sve nazočne da je na 7. sjednici Vijeća Mjesnog odbora "Draga" 
od 05.11.2010. donesena odluka o redoslijedu prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Draga za 2011. godinu gdje je pod 
točkom 7.1. predviđena izrada izvedbenog projekta za izgradnju parkirališta u naselju Tomasići 
preko puta kućnog broja 25 u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna. 
Međutim, gospodin Boris Večerina uputio je Vijeću dopis s prigovorom na odluku o izgradnji 
parkirališta ispred kbr. 26 u ulici Tomasići, te je Vijeće zamolilo gosp. Stasia Scarpu iz Rijeka 
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Prometa da pripremi svu dosadašnju pribavljenu dokumentaciju za koju je prijašnje Vijeće 
izdvojilo određena fin. sredstva kroz komunalne prioritete u prijašnjim godinama, a ovo Vijeće u 
dobroj namjeri također nastavilo s tim istim prijedlogom prioriteta.  
Prijedlog Vijeća je bio da se održi ovaj zajednički sastanak na kojem će biti prisutni i gospodin 
Boris Večerina, predsjednici prijašnjeg Vijeća od kada je prijedlog i krenuo, te gospodin Stasio 
Scarpa iz Rijeka Prometa kako bi uz uvid u dosadašnju pribavljenu dokumentaciju pokušali se 
zajednički dogovorili o daljnjem postupanju kako se sredstva ne bi uzaludno trošila. 
 
 
Ivan Lisac u čijem je mandatu parkiralište u Tomasićima ušlo u prioritete Mjesnog odbora, je 
navedeno da je potreba parkirališnim mjestima u naselju Tomasići zatražena od samih 
stanovnika Tomasića na Zboru mještana tog zaseoka održanog dana 12.07.2002. 
Na tom zboru bila je prisutna i gđa. Nadežda Večerina supruga nazočnog Borisa Večerine. U 
daljnjoj razradi tog problema traženja lokacije parkirališta utvrdilo se da je predmetna 
katastarska čestica u vlasništvu Grada Rijeke i da se na toj čestici može planirati izgradnja 
parkirališta, te daljnji postupak je preuzeo Rijeka Promet. 
 
Stasio Scarpa je detaljno pojasnio elaborat o predmetnom parkiralištu uz navođenje određenih 
pogodnosti koje može dobiti obitelj Večerina kao suvlasnici katastarske čestice u idealnom 
dijelu 1/4, nakon izgradnje parkirališta (određen broj parkirnih mjesta, mogućnost korištenja 
prostora ispod parkirališta i sl.). 
 
Na samom sastanku obitelj Večerina nije iznjela svoj stav o rečenom, već je radi dodatnog 
pojašnjenja projektne dokumentacije o parkiralištu dogovoreno da se idući dan predstavnik 
obitelji Večerina sastane s Stasiom Scarpom u prostorijama Rijeka Prometa. 
Zaključak:  
Po izvješću sa razgovora s predstavnikom obitelji Večerina Vijeće Mjesnog odbora donijeti će 
odluku o daljnjem postupanju po tom predmetu. 
 
 
 
Sjednica je završila u 18:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Jasna Rendulić 
Predsjednik VMO «Draga»:  

Boško Slavić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


