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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-08/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  18.01.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 43. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
43. sjednica VMO Draga održana je 18.01.2010. 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 
• Mira Rakip, član VMO 
 

Ostali nazočni  
• - 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• - 

Usvajanje zapisnika sa 42 sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO za proteklu godinu 
2. Usklañivanje programa rada Vijeća MO za 2010. prema odobrenim fin. sredstvima 
3. K.D. "Autotrolej" – gradska linija za Dragu 
4. Analiza i očitovanje gradskih četvrti na području Grada Rijeke 
5. Razmatranje potrebnih investicija, održavanja i opremanje u Hrvatskom domu Draga za 

2010. godinu 
6. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva grañana 
7. Razno 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
• Predsjednica VMO podsjetila je članove Vijeća da je člankom 86. Statuta Grada Rijeke 
utvrñeno da Vijeće MO donosi izvješće o svom radu. Izvješće o radu vijeća za proteklu godinu, 
dostavlja se Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
Izvještaj sadrži ostvarene aktivnosti vijeća mjesnog odbora iz usvojenog programa i plana rada 
vijeća mjesnog odbora za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. Izvješće sačinjava i osnovne 
financijske podatke o utrošenim sredstvima za pojedine aktivnosti, s prikazom izvora sredstava 
kao i za koje aktivnosti i programe i u kojem iznosu su pojedina sredstva korištena, te je 
temeljem navedenog donesen sljedeći 
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Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojio pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Draga 
Kuzam za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. 
 
AD 2 
 
Mjesnom odboru Draga je prema prezentiranim programskim aktivnostima za njihovu realizaciju 
za ovu godinu Odjel gradske uprave za kulturu odobrio sufinanciranje kulturnog programa u 
iznosu od 7.400,00 kuna, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu odobrio je 
sufinanciranje sportskog programa u iznosu od 2.600,00 kuna, Odjel gradske uprave za 
poduzetništvo odobrio je sufinanciranje programa pod nazivom "Biramo najljepšu okućnicu i 
balkon" u iznosu od 1.500,00 kuna. 
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo odgovorili su da nisu u mogućnosti odobriti tražena 
financijska sredstva za realizaciju planiranih programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora. 
Prema dobivenom odgovoru od pojedinih Odjela o sufinanciranju planiranih programskih 
aktivnosti potrebno je korigirati predviñene programske aktivnosti i uskladiti ih s odobrenim fin. 
sredstvima.  
VMO Draga je usvojilo prijedloge plana programskih aktivnost koje bi se financirala od Odjela 
za gradsku samoupravu i upravu, meñutim kako Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo neće 
sufinancirati planirani program pod nazivom "održavanje likovno kreativne radionice za 
najmlañe" ista će se uvrstiti u programsku aktivnosti koje se financiraju iz sredstva Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu. 
Temeljem provedenog usklañivanja planiranih programa Mjesnog odbora konačno potraživanje 
financijskih sredstava od Odjela za gradsku samoupravu i upravu će glasiti: 

- B - 
XI 

PRIJAVA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA 
FINANCIRANIH ILI SUFINANCIRANIH IZ SREDSTAVA ODJELA ZA GRADSKU 

SAMOUPRAVU I UPRAVU ZA 2010. GODINU 
   

 
MJESNI ODBOR: 

 
DRAGA 
 
11.1 –   Održavanje likovno kreativne radionice za 
najmlañe / veljača – lipanj i rujan – prosinac 2010. 
11.2 –  Provoñenje edukativnog programa "Gljive našeg 
kraja" / travanj 2010. 
11.3. –  Predblagdansko druženje mještana kroz 
radionice /ožujak – travanj i studeni – prosinac 2010. 
11.4. – – Dan Mjesnog odbora  
/od 23.svibnja do 25. svibnja 2010. 

 
 
NAZIVI PROGRAMA ZA KOJE SE 
TRAŽE SREDSTVA I OKVIRNO 
VRIJEME PROVOðENJA: 
 

11.5 –  Doček Sv. Nikole / prosinac 2010. 

 
TRAŽENI IZNOS ZA PROGRAME 
SAMOUPRAVE: 
 

 
10.650,00 

 
kn 

 
TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA KULTURE: 
 

 
5.000,00 

 
kn 

 
TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA SPORTA: 
 

 
2.500,00 

 
kn 

 
TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA ŠKOLSTVA: 
 

 
0 

 
kn 

 
TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
PROGRAMA PODUZETNIŠTVA: 

 
1.500,00 

 
kn 
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TRAŽENI IZNOS ZA SUFINANCIRANJE 
OSTALIH NESPOMENUTIH  PROGRAMA: 
 

 
350,00 

 
       
kn   

 
UKUPNO TRAŽENO OD 
SAMOUPRAVE: 
 

 
20.000,00 

 

 
       
kn   

 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojio ispravak - usklañivanje planiranih programskih aktivnosti 
Vijeća MO Draga za 2010. prema odobrenim sredstvima, te programske aktivnosti koje će 
Vijeće provesti u 2010. godini glase: 
-Održavanje likovno kreativne radionice za najmlañe 
- Gljive našeg kraja 
- Predblagdansko druženje mještana 
- Dan Mjesnog odbora 
- Draško proliće 
- Draška jesen 
- Sportski turniri 
- Akcija "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" 
- Mala škola glagoljice 
- Doček Svetog Nikole 
 
Financijski plan VMO Draga za 2010. godinu temelji se i sukladan je usvojenim programskim 
aktivnostima VMO Draga za 2010. 
 
AD 3 
 
Predsjednica podsjeća da je 17. prosinca 2009. Vijeće Mjesnog odbora Draga i Vijeće Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam ponovo uputilo dopis prema Autotroleju u svezi uvoñenja gradske autobusne 
linije za Dragu i Sv. Kuzam. U dopisu je navedeno sljedeće  
 Na sastanku održanom 29.siječnja 2009. u prostorijama K.D. "Autotroleja" predložen je 
projekt uvoñenja gradske linije za Dragu i Sv. Kuzam u dvije varijante "plava" i "crvena" i to 
razrañena u pisanom obliku koje smo dobili na razmatranje 29. veljače 2009. Na sastancima 
Vijeća Sv. Kuzam i Draga dana 04. veljače 2009. godine odlučili smo se za projekt pod nazivom 
"crveni" (Sv. Ana –Draga-Sv. Kuzam (Baraći) –Sv. Ana (mini bus)) 
 Na upite prema "RJ Poslovi prometa" nismo mogli doći do odgovora da li se prema gore 
navedenom prihvaća i kada će se krenuti u realizaciju. Nažalost, informacije koje smo trebali 
dobiti od Vas pročitali smo u medijima u mjesecu studeni / prosinac iz kojih opet ne vidimo na 
koji način je riješeno pitanje gradskog prijevoza prema Dragi i Sv. Kuzmu iz razloga što je pod 
upitnikom predložena linija 7a.  

Stoga Vas molimo da nam odgovorite na koji način će prometovati autobus javnog 
gradskog prijevoza, na liniji za koju smo se kao Mjesni odbori odlučili (i na kojoj inzistiramo) u 
usporedbi u medijima predloženoj novoj ruti prometovanja pod nazivom 7a, a koja je upitna s 
obzirom da Bezjaki nemaju autobusnog okretišta, dok su na Sv. Kuzmu osigurana čak dva. 

Ponavljamo, iz medija od 17. prosinca nejasno je kako bi linija 7a prometovala. Pa 
tražimo vaše objašnjenje, vozni red i koje ste autobusno okretište izabrali u mjestu Sv. Kuzam 
kako bi mještanima Drage i Sv. Kuzma mogli dati objašnjenje na njihove upite. 
 
Predsjednica nadalje upoznaje Vijeće da je K.D. "Autotrolej" d.o.o. dostavio Mjesnom odboru 
Draga i Mjesnom odboru Sv. Kuzam odgovor sljedećeg sadržaja: 
U prijedlogu reorganizacijske mreže linije, za područje Sušačke Drage nije predviñeno uvoñenje 
dodatne gradske linije. Izvršenim brojanjem putnika u rujnu i listopadu ustanovljeno je da 
prometovanjem linija 25 i 26 su zadovoljene potrebe stanovnika kako brojem polaznika talo i 
voznim redom. Za uvoñenje dodatne linije postoje prometno tehnološki problemi kao što su 
kapacitet prometnice i okretište. Na mrežu linija koja počinje prometovati 11.01.2010- godine 
tijekom 2 mjeseca zaprimat ćemo primjedbe i prijedloge te u opravdanim slučajevima vršiti 
korekcije na mreži linija i voznim redovima. 
Prijedlog predsjednice je da se kontaktira s Vijećem mjesnog odbora Sv. Kuzam, te da se 
zajednički dostavi poziv direktoru Autotroleja i njegovim suradnicima da se odazovu sastanku 
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koji bi se zajednički organizirao u Dragi, za Dragu i Sv. Kuzam.  

Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno složilo da se nakon dogovora s Vijećem Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
uputi zajednički pozove direktoru Autotroleja na sastanak na kojem bi dao pobliže informacije o 
daljnjem rješavanju problema   
 
AD 4 
 
Predsjednica je informirala članove Vijeća da je gradonačelnik Grada Rijeke zadužio Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu da se temeljem podnesenog amandmana PGS-a, u suradnji s 
predstavnicima vijeća mjesnih odbora i Odborom za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća, 
sačini analiza o potrebi formiranja gradskih četvrti i njihovom teritorijalnom ustrojstvu, te ukoliko 
se utvrdi da postoji potreba za osnivanjem gradskih četvrti da se predloži njihovo ustrojstvo, 
područja, nazivi i djelokrug njihova rada. 
Sukladno podnesenom amandmanu PGS-a i Liste za Rijeku na Statut Grada Rijeke i naloga 
gradonačelnika Odjel za gradsku samoupravu i upravu izvršio je analizu potrebe osnivanja 
gradskih četvrti na području grada Rijeke, te je isti dostavljen Vijećima MO, kako bi poslužila za 
raspravu i zauzimanje stavova Vijeća Mjesnih odbora.  
Razmatrajući analizu potrebe osnivanja Gradskih četvrti koju je izradio Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu, donijet je sljedeći 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo mišljenje da je mjesni odbor kao oblik ostvarivanja mjesne 
samouprave u Gradu Rijeci jedino zadovoljavajuće rješenje koje omogućuje grañanima 
najkvalitetnije sagledavanje problema i potreba na svom području,te se smatra nepotrebnim 
osnivanje gradskih četvrti na području Grada Rijeke. 
 
AD 5 
 
Predsjednica VMO informira da je od Odjela za gradsku samoupravu i upravu zatraženo da se 
dostavi spisak potreba u investicijama i tekućem održavanju u Hrvatskom domu Draga za 2010. 
godinu. Analizirajući popis potrebnih investicija i tekućih održavanja dostavljenih u 2009. 
konstatirano je da nije realizirano ništa od navedenog, te je prijedlog da se ponovi popis iz 
2009. godine. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo mišljenje da će se Odjelu za gradsku samoupravu i upravu 
dostaviti dopis s spiskom potreba u investicijama i tekućem održavanju u Hrvatskom domu 
Draga za 2010. godinu a koji će se pripremiti prema spisku koji je Vijeće MO dostavio za 2009. 
godinu. 
 
AD 6 
 
• Vijeću Mjesnog odbora obratila se je dopisom gña. Neda Milinović, Grobnička cesta 18 u 
svezi potrebe saniranja i popravka obiteljskog grobnog mjesta u Dragi. Predsjednica je pročitala 
dopis u kojem stoji sljedeće: 
Svoju obiteljsku gorbnicu u Dragi posjedujemo od 1939 god.. Unazad tri godine grobnica je 
počela pucati na tri mjesta da bi se zatim potpuno urušila i sravnala sa zemljom. Smatram da je 
do ovakvog oštećenja došlo usljed miniranja i gradnje nove ceste, a dokaz tome su oštećenja i 
drugih grobnih mjesta.Uz dužno poštovanje mojih pokojnika nadam se da ćete mi izaći u susret 
i zauzeti se kod odgovornih da se ovaj moj problem što prije riješi. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo mišljenje da se gñi. Nadi Milinović uputi dopis u kojem će 
se navesti da s obzirom da Vijeće Mjesnog odbora nema nadležnost nad upravljanjem i 
održavanjem groblja Draga, za rješavanje navedenog problema obrati Komunalnom društvu 
Kozala d.o.o.,Petra Kobeka 13, Rijeka i poduzeću Hrvatske ceste d.o.o.,Vončinina 3, Zagreb. 
 

• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je gosp. Zlatko Trope s zamolbom da se objekt koji 
se nalazi u naselju Tomasići kod kbr.13 u ruševnom stanju potrebno isti ukloniti. Vijeće je 
zahtjev mještana uputio Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direcije 
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zajedničke komunalne djelatnost, te je od iste Direkcije dostavljen odgovor u kojem je navedeno 
sljedeće: 
Temeljem zahtjeva i pribavljene vlasničke dokumentacije izvješćujemo Vas da se objekt u 
Tomasićima kod kbr.13 koji je nekada služio za opskrbu vode, ne nalazi u našim niti u 
evidencijama tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sagrañen je na privatnom zemljištu trenutno 
na prijeti njegovo urušavanje, te nemamo saznanja o njegovoj povijesnoj vrijednosti. Obzirom 
na rečeno nismo u mogućnosti intervenirati bez vaše odluke i suglasnosti vlasnika. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo mišljenje da se gospodinu Trope dostavi dopis u kojem će 
se navesti da Vijeće nije kompetentno donijeti bilo kakvu odluku o navedenom objektu, te 
smatra da se za sve nejasnoće obrati Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti, koji je i dostavio odgovor na njegov zahtjev, a koji će mu se u 
prilogu dopisa Vijeća i dostaviti. 
 
AD 7 
 
Predsjednica VMO podsjeća sve nazočne da je bio obavljen natječaj za Vijeća mjesnih odbora 
koji žele konkurirati u natječaju za "Najbolji Dan mjesnog odbora" i za "naj on–line mjesni 
odbor". Prijaviti su se mogli svi mjesni odbori koji to žele i zadovoljavaju odreñene kriterije. 
Vijeće Mjesnog odbora Draga je ove godine odlučilo da se neće prijaviti ni na jedan od dva 
objavljena natječaja. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno složilo s istim. 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednica VMO «Draga»:  
Draženka Šikić 

 
 
 
 


