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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-18 
Rijeka,  23.10.2020. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 21. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
21. sjednica VMO Draga održana je 23.10.2020. s početkom u 17,00 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  
 

Ostali nazočni  

 Domagoj Sironić 

 Dino Damjanović 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Ivica Mandekić, član VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VMO Draga: 

1. Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Informacija o dobivanju u zakup prostora bivše područne škola Draga za obavljanje 

djelatnost hostela 
2. Zahtjev mještana  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1  
Sjednicu otvara predsjednik VMO i upoznaje članove vijeća kako je prisutni Dino Damjanović 
obratio se vijeću kako bi se upoznao sa članovima te predstavio svoj projekt. Naime tvrtka 
Master ugostiteljstvo jdoo javila se ne objavljeni javni natječaj Grada Rijeke za zakup prostora  
bivše područne škola Draga u kojoj planira obavljati djelatnost hostela. 
Predstavnik tvrtke  Dino Damjanović navodi kako s radom hostela planira započeti u proljeće 
2021.g. nakon što se izvrše svi potrebni radovi preuređenja prostora, navodi kako ne 
namjerava u istome obavljati ugostiteljsku djelatnost niti se baviti organizacijom "partya i sl" 
već da će usluge hostela koristiti isključivo studenti te radnici kojima će na usluzi biti i električni 
skuteri. 
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Također eco električne skutere/romobile/bicikle navodi kako će osim gostiju moći i koristiti 
drugi zainteresirani. 
 
Mještanin Domagoj Sironić navodi kako ne želi da mu se ugrozi dosadašnji mir s obzirom da je 
"prvi susjed" te u slučaju da ukoliko se bude remetio javni red i mir od strane gostiju hostela i 
hostela da će morati obavijestiti o istome policiju te MO. 
 
Članovi MO podržali su nakanu da se mjesto razvija i da su projekti koji ne ugrožavaju 
mještane i njihov mir više nego dobrodošli no navode kako ukoliko se primIjeti bilo kakav 
sumnjivi pothvat (dolazak migranata u hostel, bavljenje ugostiteljskom djelatnosti, 
uznemiravanje mještana i kršenje javnog reda i mira) koji bi mogao uznemiriti i oštetiti 
mještane biti primorani reagirati i poduzeti sve mjere kojima će se spriječiti nastavljanje istih. 
 
Dino Damjanović navodi kako bi mu za djelatnost hostela bilo potrebno osigurati nekoliko 
parkirnih mjesta te predlaže da se maknu otpadnici za reciklažu koji se nalaze na ugibalištu s 
obzirom da isti ne služe ničemu. 
Mještanin Domagoj Sironić obrazlaže kako nije istina da ničemu ne služe jer da i on osobno 
reciklira u navedene otpadnike smeće. 
Predsjednik vijeća utvrđuje kako je parking iovako već problem te se poziva kako je 
problematika parkirnih mjesta bila upravo navedena i u peticiji mještana protiv hostela/ ug. 
objekta. 
Članovi vijeća suglasni su da nisu kompetentni odučiti dali se otpadnici mogu / ne mogu 
maknuti, realnost je da otpadnike mještani doista koriste kao i to da iovako postoji problem 
parkirnih mjesta prisutan te da prilagođavanje i ocrtavanje parkirnih mjesta za hostel ne bi bio 
korektan prema drugim mještanima. 
Zaključak: 
Vijeće VMO upoznato je sa budućim radom hostela te predlaže da se kontaktira g. Neven 
Jeličić (koji je već u kontaktu sa Dinom Damjanovićem) iz Odjela za prostorno uređenje  da se 
napravi studija gdje je i ako je uopće  moguće obezbijediti parkirno mjesto za hostel. 
 
 
AD 2.  
Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je gosp. Slaven Sudulić u svezi potrebe asfaltiranje 
nogostupa i / ili donošenjem drugog sigurnijeg prometnog rješenja na dijelu ceste od Brig 
kbr.104 do autobusne stanice u blizini kbr.86 (pravac Rijeka) kako bi se zaštitila djeca koja idu 
u školu kao i ostali pješaci koji se kreću po navedenoj dionici uz bankinu do autobusne 
stanice. 
Zaključak: 
Uvažava se zamolba mještanina za izradu nogostupa u Tijanima, te VMO zaključuje da se 
izrada nogostupa i pješačkog prijelaza uvrsti u prioritete za narednu godinu. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

               Predsjednik VMO „Draga“:  
                        Ivica Širola 

  
 

 


