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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-08/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  24.02.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 44. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
44. sjednica VMO Draga održana je 24.02.2010. s početkom u 18,30 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  
• - Zdravko Kostić, mještanin Drage 
• - Jasna Žeželić, mještanka Drage 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• - 

Usvajanje zapisnika sa 43 sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. K.D. "Autotrolej" – gradska linija za Dragu 
2. Razno 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednica se zahvalila gospoñi Jasni Žeželić i gospodinu Zdravku Kostiću što su se odazvali 
ovom pozivu da prisustvuju i pomognu sa svojim prijelozima i sugestijama o daljnjem 
poduzimanju radnji za dobivanje draškog autobusa. 
 
Predsjednica ih je upoznala s dokumentacijom koju Vijeće posjeduje o traženju gradske 
autobusne linije kroz Dragu, te o svim dosadašnjim sastancima i kontaktima koji su obavljeni ali 
nisu donijeli nikakve rezultate, što je vidljivo iz zadnjeg odgovora K.D. Autotroleja u mjesecu 
siječnju kada u odgovoru prema Vijeću od strane K.D., Autotroleja stoji da u prijedlogu 
reorganizacijske mreže linija za područje Sušačke Drage nije predviñeno uvoñenje dodatne 
gradske linije. Meñutim, predsjednica konstatira da je u tom dopisu navedeno da će K.D. 
Autotrolej tijekom 2. mjeseca zaprimati primjedbe i prijedloge, te u opravdanim slučajevima 
vršiti korekcije na mreži linija, pa je stoga njeno mišljenje da je potrebno zatražiti pomoć 
mještana i u zatraženom roku očitovati se.  
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Mišljenje gospodina Zdravka Kostića je da se bez peticije grañana neće ništa riješiti. 
Gospodin Zdravko Kostić ponudio je svoju pomoć pri provoñenju peticije i pronalaska načina 
kako bi Draga mogla dobiti svoju autobusnu liniju. 
Nakon kraće konzultacije članovi Vijeća složili su se, da se pripremi tabelica peticija koja će 
sadržavati (ime i prezime / adresu/ broj osobne iskaznice / potpis) te dostavi mještanima Drage 
koji će prema svojoj želji peticiju potpisati. Vijeće Mjesnog odbora Draga poslati će primjer 
pripremljene peticije, Vijeću Mjesnog odbora Sv. Kuzam kako bi je i oni mogli sprovesti na svom 
području. 
Zaključak:  
VMO Draga se jednoglasno složilo da se provede peticija MO Draga kojom se traži od K.D. 
"Autotrolej" osiguranje bolje autobusne povezanosti naša dva mjesna odbora sa ostalim 
dijelovima grada uvoñenjem dodatnih autobusa prema tzv. "crvenom voznom redu" koju je K.D. 
"Autotrolej" sam predložio kao jeftiniju od dviju varijanti, a mjesni odbori Draga i Sv. Kuzam 
prihvatili. Vijeće takoñer smatra da bi se kod autobusne linije 25 i 26 trebalo ponovo aktivirati 
autobusno stajalište “Teta Roža”. 
Nakon što se prikupe potpisi mještana Drage i Sv. Kuzam i to do 11.03.2010. iste treba dostaviti 
K.D. "Autotroleju", a na znaje gradonačeniku mr. sc. Vojku Obersnelu i pročelnici Ireni Miličević 
iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav. 
 
 
AD 2 
 
• Vijeće Mjesnog odbora se obraćalo Odjelu gradske uprave za komunalni sustav kroz 
mjesečne prijave komunalnog oštećenja o stanju prostora na području bivše vojarne koji je u 
potpunosti zapušten i predstavlja mjesto na kojem se odlažu različite vrste otpada, te je u više 
navrata u prošloj godini Odjel gradske uprave za komunalni sustav putem K.D. "Čistoće" otpad 
koji se nalazio na cesti i uklonio. U sklopu akcije Novog lista "šćeto neto" mještani su postavili 
isto pitanje, te su predložili postavljanje rampe na ulazu, vjerujući da bi onda smeća bilo manje. 
Iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav pročelnica Irena Miličević uputila je Vijeću dopis 
u kojem se navodi da je navedeno područje u vlasništvu Republike Hrvatske, Grad bi uz 
odobrenje Vlade republike Hrvatske, odnosno Središnjeg državnog ureda za upravljanje 
državnom imovinom, postavio rampu kako bi se spriječilo daljnje odlaganje otpada. Prijedlog je 
da se ključ lokota nalazi u MO Draga i bio bi dostupan vlasnicima i korisnicima zemljišta na 
navedenom području. Traži se usmeno očitovanje Vijeća u svezi prijedloga da se rampa postavi 
na početku ceste koja vodi od glavne draške ceste prema bivšim vojarnama. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo mišljenje da je postava rampe na početku ceste koja vodi 
prema bivšim vojarnama neophodna, te će se na taj način spriječiti da neodgovorni grañani i 
nadalje odlažu veće količine svake vrste otpada koje dovoze svojim automobilima, pa čak i 
kamionima. 
 

• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se Boćarski klub Draga sa zamolbom za podršku 
njihovog projekta o proširenju boćarskog joga uz Hrvatski dom Draga, s nakanom da se uključi 
što veći broj mještana, nadasve mladih ljudi, te da se još više poboljša sportska aktivnosti i da 
mogućnosti održavanja sportskih turnira na višem nivou tj. omogući Boćarskom klubu Draga 
dosizanje nivoa traženog propozicijama županijskog boćarskog saveza radi natjecanja u drugoj 
Županijskoj ligi. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo mišljenje da je važno ovaj zahtjev podržati i pružiti potporu 
u svakom pogledu Boćarskom klubu Draga. Očitovanje Vijeća dostaviti će se Boćarskom klubu 
Draga i Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu. 
 
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 

 


