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         ZAPISNIK 
S 16. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
16. sjednica VMO Grada Trsata održana je 1. veljače 2016. (utorak) s početkom u 16 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jana Sertić, predsjednica VMO 
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednice VMO 
- Arsen, član VMO  
- Marija Barišić, članica VMO 
- Anđelka Jurašić MIkašinović, članica VMO 

 
Ostali nazočni: 
- Mauro Knežević, Pododbor za komunalnu problematiku 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
 
Zapisnik s 15. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO za 2015. godinu 
- prijedlog i usvajanje 

2. Utrošak razlike sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini 
- prijedlozi i usvajanje 

3. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 
     Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je obrazložio prijedlog Izvješća o radu VMO  

Grada Trsata za 2015. godinu, nakon čega su članovi VMO istog usvojili bez primjedbi.  
 
     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća Mjesnog 
odbora Grada Trsata za 2015. godinu. 
 



AD 2 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO sa pozivom Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav za sastanak koji će se održati u srijedu, 3. veljače 2015. godine u 8 
sati.  
Sastanak je sazvan prvenstveno zbog izmjene prometovanja prometnicom Trsat – Kačjak, 
a ostale teme može predložiti VMO. 
U diskusiji oko mogućnosti zatvaranja navedene prometnice, stav je VMO da se ista ne bi 
smjela zatvoriti, već da se postave kamere i rampe kako bi se spriječilo odlaganje krupnog 
otpada i građevinskog materijala.   
VMO predložilo je i ove teme: 
 

1. Uređenje kanalizacije 
lokacija: Petra Zrinskog-Frankopanski trg-Slavka Krautzeka (do kbr 19). 
 

2. Prometna problematika – parkiranje i nedozvoljena brzina  
lokacija: Šetalište Joakima Rakovca-Frankopanski trg 
 

3. Uredovanje komunalnog redara 
Od odlaska komunalnog redara Trsat nema stalnog komunalnog redara, a tajnik 
MO nije pravovremeno obaviješten o odsutnosti zamjene. 

   
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo predložene teme za sastanak. 
 

 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o dopisu TD ''Rijeka promet'' d.d. kojim se 
traže zamjenske lokacije u vrijednosti od 14.045,63 kn, s PDV-om.  
VMO predložilo je ove zamjenske lokacije: 
 

1. Popravak i bojanje branika u Radićevoj ulici kod zavoja nasuprot  
kućnog broja 17 u Ulici Vinka Valkovića Poleta. 

2. Postava zaštitne ograde na Trgu Viktora Bubnja  istočno od kućnog broja 3. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo predložene zamjenske lokacije.  
 

 
AD 4 
 

A) Usklađivanje voznih redova linija 2 i 1B 
Gđa. Marija Barišić predložila je da se KD Autotrolej d.o.o. uputi prijedlog za 
usklađivanjem voznih redova autobusnih linija 2 i 1B jer prema navodima građana 
autobus na liniji 2, pogotovo u jutarnjim satima, kreće sa stajališta kod Dvorane 
mladosti prije dolaska autobusa sa Strmice. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

B) Premještaj kontejnera iz Glavinićeve ulice 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako kontejneri iz navedene adrese 
još nisu premješteni na lokaciju u Ulicu Vrlije kod kućnog broja 6 zbog parkiranih 


