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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-08/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  04.02.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 31. SJEDNICE VMO DRAGA 
 

31. sjednica VMO Draga održana je 04.02.2009. s početkom u 19 sati u prostorijama 
MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Draženka Šikić, predsjednica VMO 
• Doris Dešić, član VMO  
• Lorena Buić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
• Mladen Grbac, mještanin Drage 
• Miljenko Baričević, mještanin Drage 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Ivan Stipković, zamjenik predsjednice VMO  
• Mira Rakip, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 30 sjednice VMO Draga: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zahtjev grupe građana iz naselja Orlići 
2. Uvrštenje autobusne linije u zoni I za Dragu i Sv. Kuzam 
3. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Budući da se je Vijeću obratila grupa građana iz naselja Orlići sa zahtjevom za izgradnju 
parkirališta i uvođenja gradske linije br.9, pozvani su na ovaj sastanak gospodin Mladen Grbac i 
Miljenko Baričević kao predstavnici građana Orlića.  
Predsjednica je najprije informirala mještane da je po pitanju mogućnosti uvođenja gradske linije 
br.9 u međuvremenu održan jedan sastanak kod direktora K.D. «Autotroleja» na kojem su bili 
prisutni i članovi VMO Sv. Kuzam, a u svezi mogućnosti uvođenja gradske autobusne linije u 
zoni I za Dragu i Sv. Kuzam, na kojem se zaključilo da je to zajednički problem i Drage i Sv. 
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Kuzma. Predstavnici Autroleja izašli su na teren i snimili stanje te definirali adekvatnu lokaciju 
okretišta autobusa na Sv. Kuzmu ( razmatraju se dvije lokacije za okretište – Ketina i Baraći), 
kao i pravci linije ( jedan prijedlog je Sv. Kuzam –Draga-  Delta, a druga je Sv. Kuzam – Draga - 
Doljnja Vežica – Sv. Ana) Na zadnjem sastanku predstavnici K.D. Autotroleja predstavili du dva 
projekta uvođenja autobusne linije u zoni I za Dragu i Sv. Kuzam, koji su predstavljeni kao 
"plavi" i "crveni" na koje se Vijeće treba očitovati. 
Što se parkirališta u Orlićima tiče predsjednica smatra da je to poprilično veliki problem jer su 
sva zemljišta u privatnom vlasništvu. Zamoljen je gospodin Mladen Grbac da u razgovoru s 
mještanima izvidi mogućnost otkupa ili ustupanja određenih zemljišta na kojima bi se mogao 
izgraditi parkiralište. Predsjednica je predložila dogovor sastanka između gospodina Grbca i 
gospodina Stasia Scarpe iz Rijeka Prometa na kojem bi se razmotrila mogućnost rješenja tog 
problema. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno se složilo s iznesenim prijedlozima. Vijeće će ovaj zahtjev mještana 
uvrstiti u pripremu materijala predloga za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture 
za 2010. godinu. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednica VMO je informirala članove Vijeća da je dana 29.01.2009. održan sastanak u 
prostorijama K.D. «Autotroleja" d.o.o. u svezi predstavljanja projekta uvođenja autobusne linije 
u zoni I za Dragu i Sv. Kuzam od strane predstavnika K.D. "Autotroleja" d.o.o., na kojem su bili 
prisutni članovi VMO Sv. Kuzam, predsjednica VMO Draga, te član Gradske organizacije SDP-a 
odgovorni djelatnici za projekt K.D. "Autotroleja". 
Predstavnici K.D. Autotroleja su predstavili dva projekta izvođenja gore navedenog. Projekti su 
predstavljeni kao "plavi" i "crveni", te je nakon konzultacija odlučeno da će Vijeća Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam i Draga usuglasiti stavove i očitovati se na iste. Nakon predstavljanja 
članovima VMO Draga gore navedene projekte donesen je sljedeći 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo predstavljeni "crveni" projekt., te će s istim upoznati Vijeće 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam i usuglasiti sa njihovim zaključkom kako bi se očitovali prema K.D. 
"Autotroleju"d.o.o. 
 
 
AD 3 
 
• Predsjednica VMO predlaže da se Županijskoj upravi za ceste uputi dopis s upitom kada će 
se pristupiti asfaltiranju prometnice na dionici u naselju Tijani, za koju je plan realizacije bio u 
2008. Budući da je na spomenutoj dionici Rijeka Promet završio radove na izgradnji nogostupa, 
potrebno je da Županijska uprava za ceste što hitnije pristupi planiranim radovima iz razloga što 
je navedena dionica sada vrlo opasna (otvoreni kanali i postavljeni rubnjaci koji su još više suzili 
kolnik, zadržavanje oborinskih voda na kolniku). 
Zaključak:  
VMO je jednoglasno podržalo prijedlog predsjednice, te će se uputiti dopis Županijskoj upravi za 
ceste s upitom kada će se započeti s planiranim radovima iz 2008. godine, te što je uvršteno za 
daljnji nastavak nanošenja novog asfalta na preostaloj dionici glavne prometnice kroz Dragu, a 
planirano sredstvima kroz 2009. 
 
• Predsjednica VMO podsjeća članove Vijeća da se je u više navrata kontaktiralo i 
obavještavalo Odjel gradske uprave za komunalni sustav da su razbijena vrata elektro ormarića 
na sportskom igralištu u Dragi od strane Vijeću nepoznatog počinitelja. 
Gospodin Vladimir Jauk iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav izvršio je izvid u mjesecu 
studenom, te je dao informaciju da će kontaktirati s D.P. "Elektroprimorje" Rijeka, u svezi 
njegovog zapažanja da je ormarić na kojem su razbijena vrata još uvijek pod naponom, te da će 
se sanirati što prije. 
Budući da i dalje elektro ormarić na sportskom igralištu stoji širom otvoren bez vrata s jedne i 
druge strane prijedlog je predsjednice da se ponovo dostaviti dopis Odjelu gradske uprave za 
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komunalni sustav za što hitnijom intervencijom kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, te je 
potrebno što hitnije pristupiti saniranju istog ali i dati pobliže informacije Vijeću u poduzetim 
mjerama kako bi imali službenu informaciju na upite mještana. 
 
Zaključak:  
VMO je jednoglasno podržalo prijedlog, te da se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav 
dostavi dopis u kojem će se i navesti isto što je po ovoj točki konstatirano. 
 
• Predsjednica VMO je dala informaciju da se na temelju pokrenute inicijative od strane Vijeća 
MO, a u okviru projekta Rijeka Zdravi Grad za sve zainteresirane mještanke srednje i starije 
životne dobi s područja Mjesnog odbora Draga svaki utorak od 17 sati do 17,45 sati u 
Hrvatskom domu Draga održavaju besplatne vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja koje 
provodi Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Mile Batinić dr.med. 
Prva tjelovježba održana je 03. veljače u prostorijama Hrvatskog doma Draga na koju se je 
odazvalo 25 zainteresiranih polaznika.  
Zaključak:  
VMO Draga primilo je na znanje. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednica VMO «Draga»:  
Draženka Šikić 

 


