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         ZAPISNIK 
S 17. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
17. sjednica VMO Grada Trsata održana je 24. veljače 2016. (srijeda) 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 Mihelčić, član VMO  
- Marija Barišić, članica VMO 

 
Sjednici nije bila nazočna: 
- Anđelka Jurašić MIkašinović, članica VMO 
 
 
 
Zapisnik s 16. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
- Dan  žena  

2. Fiskalna odgovornost 2015  
- usvajanje 

3. Sastanak sa Odjelom gradske uprave za komunalni sustav 
- obavijest 

4. Privremena prometna signalizacija na prometnici Trsat-Kačjak 
- obavijest 

5. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
      
     Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO kako će se Dan žena obilježiti u 

suradnji sa MO Vojak u ponedjeljak, 7. ožujka 2016. s početkom u 17.30 sati.  
     Program obilježavanja obuhvaća radionicu, predavanje i kulturno-zabavni program.  
 
     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dokumentacijom za fiskalnu 
odgovornost za 2015. godinu. Dokumentacija (popratni dopis, upitnik i izvješće) je 
sačinjena na temelju financijskih dokumenata i izvješća o radu za 2015. godinu. 
Temeljem navedenog predloženo je usvajanje dokumentacije fiskalne odgovornosti. 

   
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo dokumentaciju fiskalne 
odgovornosti. 
 

 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o održanom sastanku na inicijativu      
Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Dnevni red obuhvaćao je slijedeće teme: 
uređenje kanalizacije u staroj jezgri Trsata, privremeno zatvaranje prometnice Trsat-
Kačjak, prometna problematika na Trsatu i uredovanje komunalnog redara. 
 
Uređenje kanalizacije u staroj jezgri Trsata 
Kanalizacija kod ugostiteljskih lokala je pregledana i ubačeno je aromatično sredstvo, kao 
privremeno rješenje. Kod posljednjeg izvida utvrđeno je da se bez građevinskih radova 
neće moći riješiti višegodišnji problem. 
Polovicom veljače sanirat će se kanalizacija u Glavinićevoj ulici i u Ulici Partizanski put, 
dok će se kanalizacija na spornom dijelu i dalje nastaviti čistiti kako bi se ublažili neugodni 
mirisi.  
Sanacija lokacije (Ulica Petra Zrinskog – Frankopanski trg – Ulica Slavka Krautzeka do 
kućnog broja 19) predviđena je za 2017. godinu, uz mogućnost da se sanira već u ovoj 
godini, ovisno o sredstvima iz amortizacije. 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. obići će ugostiteljske lokale i nakon pregleda kanalizacije 
predložit će rješenje.   

 
     Privremeno zatvaranje prometnice Trsat-Kačjak 

Iza Sveučilišnog kampusa Trsata više godina odlaže se krupni otpad i građevinski 
materijal. Krupni otpad redovito se odvozi na za to uređeno odlagalište. U cilju 
sprječavanja širenja divljeg deponija u nekoliko navrata postavljene su prepreke i rampa, 
ali građani su iste uklonili. 
Zbog građevinskih  radova na prostoru Kampusa, prometnica će do lipnja 2016. godine 
biti u potpunosti zatvorena za prometovanje sa zapadne strane (Strmica), dok će 
prometovanje jednim prometnim trakom sa istočne strane (Kačjak) biti regulirano rampom. 
Krajem svibnja organizirat će se sastanak kako bi se iznašlo rješenje za buduće 
prometovanje spomenutim pravcem. 
Sa strane Kačjaka postavljena je video kamera kojom Direkcija za komunalno redarstvo 
nadzire dovoz komunalnog otpada. Time će moći sankcionirati počinitelje.  
Prometnica će biti otvorena za vozila sa radilišta i interventna vozila. 


