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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-08/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  17.09.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 38. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
38. sjednica VMO Draga održana je 17.09.2009. s početkom u 19,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Draženka Šikić, predsjednica VMO 
• Ivan Stipković, zamjenik predsjednice VMO 
• Doris Dešić, član VMO  
• Lorena Buić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
• - 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Mira Rakip, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 37 sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izgradnja parkirališta ispod crkve Sv. Antona  
2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe 

mjesne samouprave - očitovanje, traži se 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Temeljem zahtjeva Mjesnog odbora Draga da se izgradnja parkirališta ispod crkve Sv. Antona 
uvrsti u prioritetnu izgradnju kroz velike razvojne zahvate, Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav, Direkcija plana, razvoja i izgradnje dostavio je izrañen elaborat "Studije mogućnosti 
izgradnje prioritetne infrastrukture – izgradnje parkirališta ispod crkve Sv. Antona u MO Dragi".  
Izrañeni elaborat je preduvjet da se uopće može govoriti o mogućoj realizaciji tih zahvata i da se 
dobiju osnovne informacije o prostorno planskim mogućnostima, potrebnim financijama za 
realizaciju i o potrebno tehničkom vremenu realizacije tih projekata. Nadalje se navodi da je iz 
elaborata vidljivo da se projekt izgradnja prakirališta ispod crkve Sv. Antona ne može realizirati 
sukladno željama mjesnog odbora i prema njima predloženim rješenjima, a što je obrazloženo u 
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elaboratu. 

Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojio da se na sljedeću sjednicu Vijeća pozove gospodin Mladen 
Grbac predstavnik mještana iz naselja Orlići, koji su prema Vijeću i uputili zahtjev za izgradnju 
parkirališta u Orlićima kako bi im se dala povratna informacija koja je dobivena od Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i izgradnje. 
 
AD 2 
 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu dostavio je Vijeću prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave, te je zatraženo da isti Vijeće 
razmotri i dostavi svoje očitovanje. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo mišljenje da smatraju da je broj stanovnika Drage relativno 
mali, a u postotku vrlo mali broj koristi dvoranu u Hrvatskom domu Draga (pretežno djeca i 
penzioneri) mišljenje je da se Draga ne može stavljati u kategoriju drugih dvorana i prostora u 
Gradu koju koristi veća populacija, pa bi možda trebalo cijene kategorizirati prema mjesnim 
područjima. Vijeće je mišljenja da ukoliko se dogodi da su korisnici nezadovoljni visinom plaćanja 
da će svi koji su uključeni u sportske aktivnosti izabrati neke druge dvorane (bolje opremljene i 
pozicionirane - Kostrena, Vežica, Cernik) gdje infrastruktura zadovoljava sve potrebe sportaša i 
roditelja djece sportaša. 
 
AD 3 
 
• Vijeće je upoznato da je gña. Marica Margan, Brig 8 uputila e-mail 13. svibnja 2009. na K.D. 
"Čistoća" s zahtjevom da se izvidi mogućnosti za razmještaj kontejnera za smeće na lokaciji Brig 
kod kbr.8. Gña. Margan obratila se je telefonskim putem Vijeću i upoznala da nije dobila nikakvu 
povratnu informaciju od K.D. "Čistoće", pa traži pomoć Vijeća.  
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo mišljenje da se K.D." Čistoći", Tehničkoj službi, uputi dopis 
požurnice, te zatražiti da Vijeće pismeno obavijeste o daljnjem rješavanju zahtjeva gñe. Marice 
Margan. 
 

• Predsjednica informira sve prisutne da je Odjel gradske uprave za kulturu 30. lipnja otvorio 
natječaj prijave za predlaganje programa za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 
za 2010. godinu. Rok za predaju prijava je bio do 15. rujna 2009. 
Gña. Franka Lutz pripremila je prijedlog programa iz kulture za 2010. godinu, a prema zatraženim 
obrascima prijave na natječaj za predlaganje programa javih potreba u kulturi Grada Rijeke – 
djelatnost Mjesnog odbora, te je isti prezentiran i podržan od strane Vijeća MO. Prijedlog 
programa Vijeća predan je na natječaj za predlaganje programa javih potreba u kulturi Grada 
Rijeke – djelatnost Mjesnog odbora u zadanom roku, dana 15.09.2010. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo je na znanje. 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednica VMO «Draga»:  
Draženka Šikić 

 


