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ZAPISNIK 
S 22. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
22. sjednica VMO Grada Trsata održana je 2. studenoga 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  
 
Sjednici nisu bile nazočne: 
- Marija Barišić, članica VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 

 
 

 

Zapisnik s 21. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
a) Ekološka akcija 
b) Doček Sv. Nikole 
c) Bilten MO 

2. Programske aktivnosti za 2017. godinu – prijedlozi i usvajanje 
3. Prometnica Trsat-Kačjak – zapisnik s zbora građana 
4. Postava prometnih stupića (Glavinićeva ulic kbr 34) – odgovor  
5. Oznaka parkirnih mjesta (Sveučilišna avenija kbr 9) – odgovor 
6. Postavljanje prometnih stupića u ulicama fra Serafina Schöna i Put Vinka  
       Valkovića-Poleta – odgovor  
7. Grupa građana – razna problematika – odgovori  
8. Rijeka 2010 – Europska prijestolnica kulture – obavijest  
9. Preostala sredstva komunalnih prioriteta 2015/2016. – obavijest  
10. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 



AD 1 
A) Ekološka akcija 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je zbog najave loših vremenskih uvjeta 
odgodu ekološke akcije predložene za subotu, 5. studenoga 2016. Za novi, posljednji 
termin, predložila je subotu, 12. studenoga 2016. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
  

B) Doček Sv. Nikole 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se doček Sv. Nikole i podjela 
poklona održi u Hrvatskoj čitaonici Trsat najkasnije 7. prosinca 2016. Prijave djece 
primaju se do 30. studenoga 2016. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

C) Bilten MO 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se bilten dovrši do 28. studenoga 
2016. Tajnik MO g. Marijan Matković dostavit će fotografije i tekstove programskih 
aktivnosti i komunalnih prioriteta uredniku Ivoru Balenu.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 2 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je slijedeće programske aktivnosti u 2017. 
godini: 
 
1. Dan žena – u suradnji sa MO Vojak – ožujak  
2. Dan MO Vojak – u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat, Klubom prijatelja  
       Grada Trsata i Klubom umirovljenika i starijih osoba – travanj  
3. Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – travanj-lipanj 
4. Ekološka akcija – svibanj 
5. Doček Sv. Nikole – u suradnji sa Osnovnom školom Trsat i Svetištem Majke Božje 

Trsatske – prosinac  
6. Bilten – prosinac  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je predložene programske aktivnosti. 

 
 
AD 3 

Tajnik MO g. Marijan Matković dostavio je VMO zapisnik sa zbora građana održanog 6. 
listopada 2016. u vezi prometnice Trsat-Kačjak. Odgovor TD Rijeka promet d.d. do 
održavanja sjednice nije primljen te će tajnik isto zatražiti od nadležnih. 

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

 
 
 
 
 



AD 4 
TD Rijeka promet d.d. postavit će u Glavinićevoj ulici kod kbr 34 hotizontalnu oznaku 
zabrane parkiranje jer predloženo postavljanje prometnih stupića ne zadovoljava uvjete za 
odvijanje dvosmjernog prometovanja. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je odgovor na znanje. 

 
 
AD 5 

TD Rijeka promet d.d. označit će u Sveučilišnoj aveniji kod kbr 9 dva parkirna mjesta i 
fiksirati betonske mejaše kako bi se oslobodio prostor za ulaz/izlaz. radovi će se izvesti 
nakon izrade prometnog elaborata i dobivanja potrebnih odobrenja. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je odgovor na znanje. 
 
 

AD 6 
     TD Rijeka promet d.d. neće u ulicama Fra Serafina Schöna i Put Vinka Valkovića Poleta 

postaviti predložene stupiće jer je izvidom utvrđeno nepostojanje izuzetno opasne 
situacije. Također, stupići se ne postavljaju zbog zaštite pješaka već zbog spriječavanja 
nepropisnog parkiranja.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je odgovor na znanje. 

 
 
AD 7 
     Na upite grupe građana (predstavnik: Milan Šušnjar) odgovorili su Turistička 

zajednicagrada Rijeke i KD Autotrolej d.o.o.    
      
         - Uvjeti korištenja Trsatske gradine u privatne svrhe 

U odgovoru se navodi kako prostor Trsatske gradine mogu koristiti svi zainteresirani 
uz odgovarajuću participaciju. Također, očekuje se da Trsaćani kao dobri domaćini 
toleriraju buku koja se ponekad čuje izvan zidina.  
 

- Prometovanje klimatiziranih autobusa KD Autotrolej d.o.o. i linije 1B  
subotom i nedjeljom 
U odgovoru se navodi kako se na svim linijama stariji i noviji autobusi rotiraju.  
Za liniju 1B navodi se kako je ona, kao i ostale minibus linije, pomoćna i ako takva 
vezana je uz neku drugu liniju. Broj putnika je znatno manji nego na glavnim linijama 
te bi pojačano prometovanje tražilo i povećanje subvenciji što bez suglasnosti Grada 
Rijeke nije moguće ostvariti.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 



AD 8 
VMO je upoznato je sa pozivom za predstavljanje programske aktivnosti ''27 susjedstava'' 
u okviru programa ''Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture''.  
O prezrentaciji planiroj u Sveučilišnom kampusu Trsat tajnik MO obavijestit će VMO. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 9 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako su na traženje TD Rijeka promet 
d.d. za dostavu prijedloga komunalnih radova za ostatak sredstava (4.500,00 kn i 
6.470,00 kn sPDV-om) po prioritetima za 2015/2016. u dogovoru s predsjednicom VMO 
gđa. Jana Sertić predloženi slijedeći radovi: 
 
- Postava rukohvata u Ulici Petra Zrinskog kod kbr 19/1. 
- Sanacija kolnika u Ulici Put Bože Felkera od kbr 2 do kbr 3. 
- Sanacija prekopa u Glavinićevoj ulici nasuprot kbr 12. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 
 
Ad 10 

A) Uređenje parkirališta uUlici Bošket 
Prema odgovoru TD Rijeka promet d.d. zemljište u Ulici Bošket nasuprot kbr 14 je u 
suvlasništvu Grada Rijeke i Republike Hrvatske te je potrebno zatražiti mišljenje 
Dirkcije za urbanizam u vezi mogućeg uređenja parkirališta.  

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

 
B) Uređenje nogostupa i pješačkog prijelaza nasuprot Osnovne škole Trsat 

TD Rijeka promet d.d. razmatra realizaciju gore navedenog u okviru plana 
komunalnih prioriteta za 2017. godinu.  

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

 
C) Postava rampe za osobe sa invaliditetom na Frankopanskom trg  

kod kućnog broja 1 
TD Rijeka promet d.d. planira u dogovoru sa Direkcijom zajedničke komunalne 
djelatnosti postaviti rampu iz redovnog održavanja tijekom mjeseca listopada. 

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

 
D) Sanacija Ulice Šetalište Joakima Rakovca  

Vijeće Mjesnog odbora Bulevard dostavilo je potporu za prijedlog Vijeća Mjesnog 
odbora Grada Trsata za sanaciju kolnika u Ulici Šetalište Joakima Rakovca. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je odgovor na znanje. 

 
 



E) Kiosk kod Hrvatske čitaonice Trsat  
Odjel gradske uprave ua razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
dostavio je odgovor u kojem navodi kako je ugovor za korištenje lokacije za kontejner 
zaključen do 15. prosinca 2018. godine. 
Odjel je suglasan sa prijedlogom za uklanjanje kioska, ali pri tome treba građanima 
omogućiti kupovinu duhanskih proizvoda i tiskovina u nekom čvrstom objektu. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je odgovor na znanje. 

 
F) Obilježavanje pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod kbr 88 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav odobrio je uz suglasnot MUP-a (Sektor 
policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa) obilježavanje pješačkog prijelaza u 
Ulici Slavka Krautzeka kod kbr 88. Radovi će biti izvedeni uz nadzor TD Rijeka 
promet d.d.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je odgovor na znanje. 

 
G) Komunalni prioriteti za 2017. godinu 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je MO Grad Trsat radni materijal 
iz kojeg je vidljiv ostatak sredstava od cca 100.000,00 kn. Temeljem toga predloženo 
je postavljanje kombinirane sprave na dječje igralište (35.000,00 kn) i četiri fitnes 
sprave (50.000,00 kn) u Park heroja.  
VMO nije suglasno sa ovim prijedlozima jer prijedloge za uređenje dječjeg igrališta 
(južno od Ulice Slave Raškaj) i parka za pse (sjeverno od Sveučilišnog kampusa 
Trsat) smatra prioritetnijima.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno nije usvojilo nove prijedloge za komunalne 
prioritete za 2017. godinu predloženih od Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav. 

 
H) Neodgovoreni predmeti 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se elektronskom poštom zatraži 
odgovore na predmete od 31. svibnja ove godine u vezi sanacija ulica: Šetalište 
Joakima Rakovca, Slavka Krautzeka, Put Bože Felkera, Josipa Kulfaneka, Vrlije i 
Rose Leard te za izmjenu pravca prometovanja spojnom cestom između ulica Vrlije i 
Josipa Kulfaneka.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 17 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković                               Jana Sertić 

 
 


