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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-08/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  25.03.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 45. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
45. sjednica VMO Draga održana je 25.03.2010. 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 44 sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje prijedloga prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na 
području Mjesnog odbora Draga za 2011. godinu 

2. K.D. "Autotrolej" – gradska linija za Dragu 
3. Razno 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednica upoznaje članove Vijeća da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu dana 
01.ožujka objavio u «Novom listu» poziv svim grañanima Grada Rijeke i udrugama grañana 
da se u sjedištima mjesnih odbora zaprimaju prijedlozi za ureñenje i održavanje objekata 
komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao 
što su: izgradnja dječjih igrališta, ureñenje zelenih površina, parkirališta, postava autobusnih 
čekaonica, postave tijela javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, ureñenje kolnika, 
izrada nogostupa, odvodnja oborinskih voda, ureñenje prometne signalizacije i tehničkih 
elemenata cesta, sanacija divljih deponija i sl. Rok prijave bio je do 15.03.2010. 
U materijalima za ovu sjednicu članovi Vijeća upoznati su da je Vijeće Mjesnog odbora Draga 
zaprimilo putem e-maila dva zahtjeva – prijedloga za ureñenje i održavanje objekata 
komunalne infrastrukture u MO Draga i to: 
1. Gña. Marina Javor, Brig 30 dostavila je Vijeću Mjesnog odbora Draga zahtjev – prijedlog za 
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ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture u MO Draga – autobusne stanice 
kod doma, te je predsjednica pročitala dopis u kojem stoji sljedeće: 
Poštovani, 
Stanujem na području Briga, MO Draga te kao i većina sugrañana koristim gradski prijevoz. 
Autobusna stanica na kojoj čekam autobus je ona kod Područne škole V. Gortan tj. kod 
Hrvatskog Doma. Stanica je improviziranog tipa, slabo je označena, nije natkriven, 
osvijetljenost je slaba. Za vrijeme kiša niste u mogućnosti stajati uz cestu jer vas automobili 
prskaju zbog količine vode koja se slijeva a zna se dogoditi da autobus projuri kraj vas i ne 
stane ako doslovno ne stojite na cesti. Molim Vas da se nañe nekakvo riješenje da ta 
autobusna stanica sliči na pravu autobusnu stanicu (eventualno ukopa u zidove susjednog 
parka). 
 
Temeljem zaprimljenog zahtjeva predsjednica podsjeća članove Vijeća da je 2006. godine 
Vijeće Mjesnog uvrstilo u prijedlog prioriteta ureñenje autobusne čekaonice kod Područne 
škole Draga  - smjer grad, te je isto dostavljeno nadležnim službama Grada Rijeke, meñutim 
odgovor je bio da zahvat nije moguće realizirati, pa se stoga kontaktiralo s gñom. Adrijanom 
Šneler iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav kako bi se dobila točna informacija o 
tijeku postupanja i razloga zbog čega zahvat nije bilo moguće realizirati kako bi se mogao 
uputiti odgovor na zahtjev mještanke. Predsjednica je pročitala odgovor koji je dostavila gña 
Adrijana Šneler, a u kojem stoji sljedeće: 
Informacija o izgradnji autobusne čekaonice kod Područne škole Draga - smjer grad: 
Iz sredstava Mjesnog odbora Draga 24.04.2006. godine ugovorena je izrada projekata i 
ishoñenje dozvola za izgradnju predmetne autobusne čekaonice. Prethodno je zatražena i 
dobivena suglasnost OŠ Vladimir Gortan da se čekaonica postavi na dijelu okućnice - okoliša 
njihove Područne škole Draga izvedbom niše u kamenom potpornom zidu. Takoñer je u tijeku 
izrade dokumentacije dobiveno i pozitivno očitovanje Mjesnog odbora na predloženo idejno 
rješenje. Dana 06.09.2006. godine predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u 
ondašnji Ured državne uprave. Dana 06.09.2007. godine izdano je Rješenje kojim se odbija 
zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole iz razloga: Županijska uprava za ceste nakon 
zatraženih uvjeta nije suglasna sa namjeravanim zahvatom uz obrazloženje "… da 
uvažavajući postojeće geometrijske elemente prometnice u horizontalnom i vertikalnom 
pogledu, nedostatan je prostor koji ju omeñuje za eventualno ureñenje pješačkog puta koji se 
ne može formirati na štetu širine kolnika, kao i postojeća ulica neposredno uz predmetni zid 
koja nema potrebnu dužinu preglednosti za sigurno uključivanje na javnu cestu što bi još više 
onemogućavala postava čekaonice neposredno uz priključnu ulicu i ljudi na prostoru 
čekaonice, nepovoljni su čimbenici u nizu potrebnih uvjeta.". Slijedi da namjeravani zahvat nije 
bilo moguće realizirati, a ukupno je utrošeno 7.320,00 kn iz sredstava Mjesnog odbora u 
2006. i 2007. godini. 
Odgovor koji je dostavila gña Adrijana Šneler iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti dostaviti će se gñi. Marini Javor. 
 
2. Gña. Nina Viškanić, Uspon Irene Tomme 4, dostavila je Vijeću Mjesnog odbora Draga 
dopis, te je predsjednica pročitala dopis u kojem stoji sljedeće: 
Pokrenuli smo postupak za sticanje dozvole za izgradnju prilazne ceste do naše obiteljske 
kuće na adresi Pelinova Gora br. 54 u Dragi. 
Obrazloženje: 
Izgradnjom navedene ceste poboljšali bi se osnovni životni uvijeti za desetak domaćinstava 
čije se kuće nalaze iznad postojeće pruge.  
Točnije rečeno, time bi se omogućilo navedenim stanovnicima da konačno dobiju prilaz 
vozilima do svojih kuća. 
Ovaj problem je od vitalnog značaja, jer za slučaj ugroženosti života ili imovine, prema 
sadašnjem stanju, onemogućen je prilaz vatrogascima i vozilima hitne službe. Postojeća 
pješačka staza je neprimjerena čak i za pješake, jer je djelomično urušena i zarasla. 
Prema GUPu (Generalnom urbanističkom planu), Službene novine br. 7/2007., cijelo 
navedeno područje se nalazi u urbaniziranoj grañevinskoj zoni i prilazna cesta se može 
izvesti. 
Gore navedeni već postojeći pješački prilazni put je ucrtan i evidentiran u katastru i gruntovnici 
kao društveno vlasništvo i čine ga parcele 3436/1, 36/1 i 3437/3. 
Uvidom na terenu s kompetentnim osobama, ustanovljeno je da postoje grañevinski uvijeti za 
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izgradnju navedenog prilaznog puta. 
Za sada, prvu prepreku za početak realizacije čini PRUŽNI PRIJELAZ koji je pješački, pa time 
i nedovoljno širok za vozila.  
U razgovoru s gñom Dubravkom Supičić u Odjeku za održavanje HŽa Rijeka i u telefonskom 
razgovoru s gospodinom Hozjanom iz HŽa Zagreb (Infrastruktura, razvoj i grañenje, Služba za 
razvoj i studije), naišli smo na odobravanje u smislu podnošenja prijedloga/ zamolbe Željeznici 
za prenamjenu pješačkog pružnog prijelaza u kolni prijelaz. 
Slijedom navedenog, slobodni smo zamoliti Vas da izdate dokument u vidu prijedloga/ 
zamolbe/ upita Hrvatskim Željeznicama iz kojeg će biti vidljivo da podržavate pokretanje 
postupaka za odobravanje izgradnje i prenamijenu pješačkog pružnog prijelaza u kolni 
prijelaz, budući da je isti od vitalnog značaja za taj dio stanovnika Drage. 
 

Predsjednica podsjeća članove Vijeća da je u 2008. i 2009. godini Vijeće Mjesnog odbora 
uvrstilo u prijedlog prioriteta gradnju parkirališta u naselju Draga Brig, a kojim bi se služili 
mještani Pelinove Gore, meñutim "Rijeka Promet" d.d. je obavijestio Vijeće da namjeravani 
zahvat nije bilo moguće realizirati, te je dostavio odgovor Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav, Direkcije plana i razvoja koji glasi: temeljem članka 109. Zakona o prostornom 
ureñenju i gradnji (Narodne novine br.76/07) te članka 31. Odluke o nerazvrstanim cestama 
na području Grada Rijeke ("Službene novine " PGŽ br.06/05) sudjelujući u postupku izdavanja 
lokacijske dozvole za gradnju prkirališta u naselju Draga Brig po uvidu u korigirani idejni 
projekt dostavilo je sljedeće očitovanje: idejni projekt za grañenje parkirališta dopunjen na 
traženje ovog Odjela (projekt izrañen od TEH- PROJEKT d.o.o. Rijeka) u dijelu koji se odnosi 
na tehničke elemente uzdužnog profila, nije izrañen sukladno važećim propisima.  
 
Vijeće je mišljenja da iz razloga što gore navedeni prijedlog nije moguće realizirati, treba 
pokušati kako je i navedeno u dopisu gñe. Nine Viškanić i uvrstiti u prijedloge izgradnja ceste 
kroz drugi dio Pelinove Gore kojim bi se mogli služiti mještani i jednog i drugog dijela Pelinove 
Gore. 
 
 

Predsjednica upoznaje članove Vijeća da kod donošenja prijedloga prioriteta u održavanju 
objekata i ureñaja komunalne infrastukture na području MO Draga za 2011. godinu potrebno 
je osvrnuti se na usvojene prijedloge prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture na području MO Draga za 2010. godine imajući u vidu da se navede sljed koji je 
potreban da se prijedlozi prioriteta nastave kako bi se došlo do njihove realizacije. Iz tog 
razloga predsjednica je održala sastanak s gospodinom Stasiom Scarpa iz Rijeka Prometa 
kako bi se dobila relavantna informacija o radovima koji se mogu očekivati da će se realizirati 
u 2010. godini, te koji se od dosadašnje navedenih prioriteta mogu ponoviti u prioritetima za 
2011. 
 
 

 

MO DRAGA prijedlog prioriteta u 
održavanju objekata i ureñaja 
komunalne infrasturkture na 
području mjesnog odbora Draga 
za 2010. godine  

odgovor Rijeka Prometa 

1 
Izgradnja parkirališta u naselju 
Tomasići preko puta kbr.25 

U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole,nakon 
čega je potrebno izraditi glavni i izvedbeni 
projekt. Realizacija zahvata može se planirati 
nakon ishodovanja potvrde na glavni projekt. 

2 Izgradnja okretišta u Tomasićima  
Izgradnju nije moguće planirati zbog neriješenih 
imovinsko pravnih odnosa (otkup zemljišta). 

3 Izgradnja okretišta u Gušću 
Izgradnju nije moguće planirati zbog neriješenih 
imovinsko pravnih odnosa (otkup zemljišta). 

4 
Izgradnja parkirališta u naselju Tijani 
kod kbr.4., iznad kbr.56., te preko 
puta kbr.52 

U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole,nakon 
čega je potrebno izraditi glavni i izvedbeni 
projekt. Realizacija zahvata može se planirati 
nakon ishodovanja potvrde na glavni projekt. 

5 
Izgradnja parkirališta u naselju Brig tj. 
proširenje lokalne prometnice koja 

Za predmetni zahvat nije moguće ishodovati 
prometne uvjete, te se stoga ne može realizirati. 
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vodi od dućana Brodokomerca 
prema volti za Pelinovu Goru 

6 
Izrada tehničke dokumentacije za 
izgradnju parkirališta u Orlićima 

Za predmetni zahvat nije moguće ishodovati 
potrebne uvjete, te se stoga ne može realizirati. 

7 
Izgradnja parkirališta u Tijanima kod 
kbr.14 

U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole,nakon 
čega je potrebno izraditi glavni i izvedbeni 
projekt. Realizacija zahvata može se planirati 
nakon ishodovanja potvrde na glavni projekt. 

8 
Sanacija neodgovarajuće ureñenih 
javno prometnih površina u dogovoru 
s Vijećem Mjesnog odbora Draga 

  

 
 
Nakon kraće rasprave Vijeće Mjesnog odbora Draga usvojilo je prijedloge prioriteta u 
održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Draga za 
2011. godinu, kako slijedi: 
 

Redni Prijedloga prioriteta sa lokacijom 

broj   

1. Izgradnja parkirališta u naselju Tomasići preko puta 
kbr.25 

2. Proširenje parkirališta u Tijanima kod kbr.14 
3. Izgradnja prilazne ceste za kuće koje se nalaze 

iznad postojeće pruge u Pelinovoj Gori 
4. Sanacija nedgovarajuće ureñenih javno prometnih 

površina u dogovoru s Vijećem Mjesnog odbora Draga 
5. Izgradnja okretišta u Gušću 

6. Izgradnja okretišta u Tomasićima  

7. Izgradnja parkirališta u naselju Tijani kod kbr.4, iznad 
kbr.56, te preko puta kbr.52  

Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojio prijedloge prioriteta u održavanju objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora Draga za 2011. godinu. 
 
 
AD 2 
 
• Vijeće Mjesnog odbora je dobilo odgovor od K.D. "Autotroleja" d.o.o. u kojem 
obaviještavaju da su zaprimili dopis Mjesnog odbora Draga i Mjesnog odbora Sveti Kuzam s 
priloženom peticijom grañana za uvoñenje gradske linije na području ova dva mjesna odbora 
te obaviještavaju kako je K.D. "Autotrolej" d.o.o. ozbiljno pristupio realizacijji prijedloga Vijeća. 
K.D. Autotrolej uvesti će od 01.04.2010. gradsku liniju koja će prometovati područjem Drage i 
Sv. Kuzma. Riječ je naime o liniji 9, koja će prometovati od Podvežice, od okretišta linije 6, 
Ulica Brdo, Zdravka Kučića, Sv. Ana, Draga do Svetog Kuzma. U povratku linija 9 prometovati 
će od Svetog Kuzma preko Drage, Sv. Ane do KBC Sušak, te potom Ulicom Martina Kontuša 
do Podvežice do okretišta linije 6. Linija 9 omogućiti će grañanima Svetog Kuzma i Drage 
korištenje drugih gradskih linija 7,7a,6,1B. 
Što se tiče voznog reda, ova linija prometovati će izmeñu polazaka na prigradskim linijama 25 
i 26. 
K.D. Autotrolej izradio je vozni red za liniju 9, te je Vijeće isti preuzeo s web stanica K.D. 
Autotroleja. 
Obavijest o prometovanju nove linije 9 kroz Dragu i Sv. Kuzuam kao i vozni red postaviti će se 
na web stranice MO Drage. 
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Zaključak:  
VMO Draga iskazalo je zadovoljstvo što je ipak nakon dugog vremena nakon što su Vijeća i 
MO Drage i Sv. Kuzam ukazivali za potrebom uvoñenja gradske linije za Dragu i Sv. Kuzam, 
K.D."Autotrolej" uveo od 01. travnja 2010. prometovanje gradske linije br. 9 za Dragu i Sv. 
Kuzam.  
 
 
AD 3 
 
• Vijeće Mjesnog odbora se je u mjesecu listopadu prošle godine obratilo Odjelu gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje 
zemljištem da se na području Drage nalaze skladišta bivše JNA koji svakodnevno bivaju 
devastirani od strane neodgovornih pojedinaca koji sa istih odnose pokrov, vrata i sl. Na 
prilaznoj cesti se odlaže grañevinski materijal, kućanski aparati i sl. Navedena vojarna nije 
predana Gradu Rijeci zajedno s objektima vojarne Trsat, te je daljnja namjena tog prostora 
pripala u nadležnost Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. S 
obzirom na vlasništvo istih u cilju zaštite imovine, Vijeće je zamolilo da se još jednom provjeri 
vlasništvo, te poduzmete mjere u sprječavanju daljnjeg devastiranja kao i da se izvidi 
mogućnost prijenosa vlasništva na lokalnu samoupravu. 
 
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za 
gospodarenje zemljištem dostavilo je odgovor Vijeću u kojem je navedeno da predmetne 
nekretnine sagrañene su na k.č. 1498 površine 6 rali i 1 čhv upisana u z.k.ul. 1255 k.o. 
Podvežica kao vlasništvo Republike Hrvatske. Nadalje obaviještavaju Vijeće da su u tijeku 
aktivnosti oko realizacije zamjene nekretnina izmeñu Republike Hrvatske, KBC-a Rijeka i 
Grada Rijeke, a izmeñu ostalih predmet zamjene je i k.č. 1498 k.o. Podvežica. Kada 
predmetna zamjena bude realizirana o istom će se obavijestiti Vijeće MO.  
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 

• Predsjednica upoznaje članove Vijeća da je "Rijeka Promet" d.d. dostavilo dopis Vijeću 
Mjesnog odbora Draga u kojem izvješćuju da je nakon realizacije planom predviñenih 
prioriteta MO Draga za 2009. god. evidentiran ostatak sredstava u iznosu od 14.236,43 kn sa 
PDV-om. Za preostala sredstva predlažu saniranje oštećenja na nerazvrstanim prometnicama 
i javno prometnim površinama na području MO Draga. Na istom dopisu od predsjendice je 
zatražen potpis suglasnosti VMO, te je predsjednica isto i potpisala.  
Zaključak:  
VMO Draga suglasno je da se preostala sredstva utroše za saniranje oštećenja na 
nerazvrstanim prometnicama i javno prometnim površinama na području MO Draga, a 
konkretni prijelozi lokacija predložiti će se kada "Rijeka Promet" d.d. bude spreman započeti 
radove. 
 
 
 
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 

 
 
 
 


