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ZAPISNIK 
S 21. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
21. sjednica VMO Grada Trsata održana je 21. rujna 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 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 

 
 

 

Zapisnik s 20. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa održane aktivnosti 
- Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 

2. Predstojeće aktivnosti 
- Ekološka akcija 

3. Proširenje javne rasvjete u Ulici Petra Zrinskog kod kućnog broja 15A 
4. Postava prometnih stupića u Glavinićevoj ulici kod kućnog broja 34 
5. Grupa građana – razna problematika 
6. Prometnica Trsat-Kačjak – obavijest  
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvjestila je o održanoj aktivnosti Birajmo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor koja je okupila 11 učesnika. Komisija u sastavu Zdenka 
Starčević, Marija Barišić i Daša Šurdonja izabrala je najbolje u 3 kategorije i za sve 
učesnike predložila visinu poklon-bonova. Podjela priznanja, zahvalnica i poklon-bonova 
održana je 8. srpnja 2016. godine u prostorijama MO.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće. 



AD 2 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se zbog zaokupljenosti članova VMO  
ekološka akcija održi 22. listopada 2016.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 3 

KD Energo usvojilo je proširenje javne rasvjete na lokaciji u Ulici Petra Zrinskog kod 
kućnog broja 15. Isto će se nastojati izvesti kroz komunalne prioritete za 2017. godinu koji 
su trenutno u fazi obrade.     

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 4 

Gđa. Jasminka Šinko predložila je postavljanje prometnih stupića u Glavinićevoj ulici 
nasuprot kućnog broja 34 čime bi se spriječilo nepropisno parkiranje i oštećenje fasade 
kuće.  
Predloženo je da se zahtjev uputi TD Rijeka promet d.d. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 5 

MO Grad Trsat obratila se grupa građana s dopisom, koje je u njihovo ie potpisao Milan 
Šušnjar, a u kojem je navedeno nekoliko problema. 
 

1. Postaviti autobusnu čekaonicu na Frankopanskom trgu      
    Čekaonica će biti postavljena kroz komunalne prioritete za 2016. godinu. 
 
2. Ukloniti kiosk kod Hrvatske čitaonice Trsat i urediti prostor  

Prostor na kojem je kiosk u vlasništvu je Grada Rijeke. Prije nekoliko godina 
produžen ugovor sa iNovinama. MO uputit će dopis Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 

 
Prema odgovoru iz 2013. godine prostor između Hrvatske čitaonice i zgrade na 
Frankopanskom trgu kućni broj 1 u privatnom je vlasništvu te nije moguće uređenje. 
 

         3.  Uvjeti korištenja Trsatske gradine u privatne svrhe 
Građani iz okolnih kuća žale se na buku koja se dolazi iz smjera Trsatske gradine u 
vrijeme raznih zabava, a koje traje od 19 do 4 sata. Posebno je istaknuta buka od 
13. kolovoza 2016. godine.  
Od Turističke zajednice grada Rijeke zatražit će se uvjeti pod kojima se dozvoljava 
korištenje Trstake gradine. 

 
4.  Prometovanje klimatiziranih autobusa KD Autotrolej d.o.o. 

Novi klimatizirani autobusi, uglavnom onih na plin, uglavnom prometuju na linijama 
1B i 8, dok na liniji 2 prometuju stariji autobusi. Iz tog razloga traži se uvođenje novih 
autobusa i za Trsat.  
O istome će se uputiti upit KD Autotrolej d.o.o. 
 



         5.  Prometovanje autobusa linije 1B subotom i nedjeljom 
Građani traže prometovanje i subotom nakon 14 sati i nedjeljom. O istome je KD    
Autotrolej d.o.o. negativno odgovorio 2010. godine iz razloga slabog interesa 
građana. 
MO ponovit će upit KD Autotrolej d.o.o.  

 
6.  Uvođenje nekadašnje linije Kantrida-Trsat  

U dopisu se navodi kako je građanima Trsata i Vojaka izmjenom linija od 2010. 
godine otežan odlazak na plaže na Kantrdi.  
VMO smatra kako nije nakon 6 godina ponovo mijenjati autobusne linije te će 
odgovor KD Autotrolej d.o.o. od 17. veljače 2011. godine dostaviti Milanu Šušnjaru.  
 

     Što se tče traženja organiziranja javne rasprave na gore navedene teme, VMO  mišljenja 
je kako isto nije potrebno s obzirom da će se za neke upite zatražiti odgovori od 
nadležnih, a na neke je već odgovoreno.  

     Također, VMO Grada Trsata saznanja je kako se građani nisu obratili MO Vojak te 
zainteresiranima savjetuje upućivanje istoga i navedenom mjesnom odboru.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge. 

 
 
AD 6 

S obzirom na neodržani sastanak sa predstavnicima gradskih odjela početkom kolovoza 
2016. godine zbog odsustvovanja većine pozvanih te zbog daljnih upita građana u vezi 
prometovanja na relaciji Trsat-Kačjak, predloženo je sazivanje zbora građana između 3. i 
6. listopada s početkom u 17 sati. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 7 

A) Proširenje nogostupa kod crkve na autobusnom stajalištu Trsat-crkva 
Prema odgovoru Odjela gradske uprave za komunalni sustav, a temeljem 
nesuglasnosti MUP-a Službe za sigurnost cestovnog prometa, nije odobreno 
proširenje gore navedenog nogostupa kako bi se priječilo zaustavljanje vozila na 
stajalištu. U odgovoru je predloženo poduzimanje mjera prema onima koji 
onemogućavaju ulazak autobusa na ugibalište. 
VMO  nije zadovoljno odgovorom, ali se nada da će nadležni pojačati policijsku 
ophodnju u svrhu onemogućavanja parkiranja vozila na ugibalištu. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je odgovor na znanje. 

 
B) Sprječavanje parkiranja u Ulici Sveučilišna avenija  

S obzirom na stalno nepropisno parkiranje vozila u Ulici Sveučilšna avenija kod 
kućnog broja 9, g. Nenad Tićak zatražio je postavljanje znaka zabrane parkiranja i 
znak pauka.    
Predloženo je upućivanje zahtjeva TD Rijeka promet d.d.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 



C) Uređenje prostora za kontejnere u Uici Vrlije kod kućnog broja 6 
Komisija za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke 
usvojila je prijedlog MO Grad Trsat za uređenjem prostora za kontejnere u gore 
navedenoj ulici. Uređenje e predlaže kroz komunalne prioritete za 2017. godinu.  
S obzirom da su prijedlozi komunalnih prioriteta za 2017. godinu u obradi predloženo 
je da se o istome raspravi nakon obrade prijedloga.  

  
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
D) Postavljanje prometnih stupića u ulicama Fra Serafina Schöna i Put Vinka 

Valkovića-Poleta   
Kako bi se spriječilo parkiranje vozila na nogostupu i povećala sigurnost pješaka, g. 
Vanja Haramina predložio je postavljanje promtnih stupića u gore navedene ulice.  
Predloženo je upućivanje zahtjeva TD Rijeka promet d.d.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
Sjednica je završila u 17 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković                               Jana Sertić 

 
 


