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ZAPISNIK 
S 23. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
23. sjednica VMO Grada Trsata održana je 28. studenoga 2016. (ponedjeljak) 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 
- Marija Barišić, članica VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 
Sjednici nije bio nazočan: 
- Arsen Mihelčić, član VMO  

 
 

 

Zapisnik s 22. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti u 2017. godini – usvajanje 
2. Doček Sv. Nikole – obavijest  
3. Bilten MO – obavijest 
4. Plinifikacija područja Strmica – obavijest o provedenoj anketi  

od 19. listopada 2007. godine 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Temeljem prijedloga komunalnih prioriteta za 2017. godinu od 19. svinja 2016., te dopune od 25. 
listopada 2016. i 11. studenoga 2016., Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je 24. 
studenoga 2016. obrađene prijedloge komunalnih prioriteta za 2017. godinu.  
Obrađeno je trinaest (13) prijedloga u ukupnoj vrijednosti od 444.000,00 kn. 
MO Grad Trsat za realizaciju komunalnih prioriteta može utrošiti 156.000,00 kn.  
 
 
 
 



1 Postava zaštitne ograde uz nogostup u Ulici Serafina Shöna kod kbr 1   

2 Saniranje dijela zida u neimenovanom prolazu sa sjeverne strane Hrvatske 
čitaonice Trsat   

3 Postava jedne klupe na dječje igralište u Ulici Šetalište Joakima Rakovca 
jugozapadno od kbr 33 4.000,00 

4 Proširenje nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od kbr 23 30.000,00 

5 Proširenje javne rasvjete u Parku heroja           

6 Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slave Raškaj južno od 
kbr 13 25.000,00 

6 Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slave Raškaj južno od kbr 13 100.000,00 

6 Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Slave Raškaj južno od kbr 13 40.000,00 

7 Uređenje parka za pse sjeverno od Sveučilišnog kampusa Trsat na lokaciji 
bivšeg Kluba ''Tenk'' 75.000,00 

7 Opremanje parka za pse sjeverno od Sveučilišnog kampusa Trsat na lokaciji 
bivšeg Kluba ''Tenk'' 20.000,00 

8 Proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket kod kućnog broja 19 3.000,00 

9 Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kbr 7 do kbr 13 22.000,00 

10 Sanacija nogostupa i stubišta  u Ulici Petra Zrinskog kod kbr 11 35.000,00 

11 Sanacija odvojka u Ulici Vrtlarski put od kbr 18 do kbr 19 15.000,00 

12 Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kbr 1 do kbr 4 40.000,00 

13 Postava kombinirane sprave na dječje igralište u Parku Heroja  35.000,00 

 
Za komunalne prioritete pod rednim brojevima 1, 2. i 5. napomenuto je slijedeće: 
 

1 Zahtjev je neopravdan iz razloga iznimno malog prometa. Također, takve mjere nisu 
uobičajene na području Grada Rijeke. 

2 Zid je u privatnom vlasništvu. 

5 U tijeku je izrada projektne dokumentacije na temelju koje će ishodovati Građevna 
dozvola. Realizaciju je moguće pokrenuti tek po dobivanju građevne dozvole. 

 
Nakon razmatranja predloženo je pet (5) komunalnih prioriteta za usvajanje: 
 

1 Postava jedne klupe na dječje igralište u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno 
od kbr 33 

2 Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slave Raškaj južno od kbr 13 

3 Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slave Raškaj južno od kbr 13 

4 Proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket kod kbr 19 

5 Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kbr 7 do kbr 13 

 
Komunalni prioritet pod rednim brojem 3. uvećan je na 6.000,00 kn u dogovoru Direkcijom 
zajedničke komunalne djelatnosti (Anđelina Čobić). 
 



Uz navedeno povećanje Vijeće MO Grada Trsata predložilo je i postavljanje dviju (2) klupa na 
dječje igralište u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsat jednoglasno je usvojilo pet (5) predloženih komunalnih prioriteta za 
2017. godinu u ukupnoj vrijednosti od 156.000,00 kn. 

 
 
AD 2 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa do  sada prikupljenim 70 prijava djece za 
doček Sv. Nikole. Učenici Osnovne škole Trsat probu će izvesti 5. ili 6. prosinca 2016. u Hrvatskoj 
čitaonici Trsat. Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić napomenula je kako će se pokloni i ove 
godine nabaviti u poduzeću EB, a u dogovoru sa troje roditelja.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje. 

 
 
AD 3 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO kako će bilten MO biti završen idućeg 
tjedna i dostavljen komisiji na pregled.   

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

 
 
AD 4 

Na upit gđe. Marije Barišić o plinofikaciji područja Strmice, tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio 
je VMO kako je 2007. provedena anketa o plinifikaciji, a koja je dostavljena KD Energo d.o.o.  
KD Energo d.o.o. objavilo je 2012. obavijest o plinifikaciji koja je bila postavljena na web stranici i 
putem plakata. Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je upućivanje dopisa KD Energo 
d.o.o. kojim će se zatražiti odgovor o budućim radovima na plinifikaciji Strmice. 
   
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 5 

A) Sastanak u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o održanom sastanku 21. studenoga 
2016. u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav kojem su prisustvovali:  
Odjel gradske uprave za komunalni sustav za komunalni sustav: Irena Miličević, Zvonko 
Štimac, Sebastian Jurić, Novka Ječmenica-Spasović i Željko Vitas, 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu: Igor Načinović, 
TD Rijeka promet d.d.: Danijel Frka i Saša Muschet, 
Vijeće MO Grada Trsata: Jana Sertić, Milorad Sertić, Arsen Mihelčić i Marija Barišić. 
 
Na sastanku su članovi VMO informirani o  slijedećem: 
• Parkiranje vozila – nova parkirališta, naplata i pojačana kontrola 

- Uredit će se parkirališta sa sjeveroistočne strane Dvorane mladosti i iza paviljona 2 
Sveučilišnog kampusa Trsat. 

- U dogledno vrijeme razmisliti o uvođenju naplate parkiranja. 
- Prilikom blagdana Vele Gospe neće biti moguće parkiranje osobnih vozila. 
- Na sastanak u vezi novih parkirališta bit će pozvani predstavnici Trsatskog svetišta i 

MUP-a. 



- Direkcija za prometno redarstvo pojačat će kontrolu sa dva prometna redara počevši 
od 22. studenoga 2016. 

- Mjesni odbor Grad Trsat mjesečno će biti izvještavan o poduzetim mjerama kod 
nepropisnog parkiranja. 
 

• Prometnica Trsat – Kačjak  
- Do daljnjega je nemoguće izvesti prometnicu sjeverno od područja Sveučilišnog 

kampusa Trsat. 
- Za privremeni spoj područja Strmica i Sveučilišnog kampusa Trsata ne postoji 

mogućnost sve dok se ne izgradi glavna prometnica. 
- Zbog parkiranja vozila na ulicama u blizini Dvorane mladosti prilikom kulturnih, 

sportskih i privrednih događanja pojačat će se kontrola parkiranja i postavit će se 
dodatna signalizacija na mjestima na kojima je otežan prolaz vozilima. 
 

• Promjena prometovanja Ulicom fra Serafina Schöna 
- Kako bi se olakšao odlazak sa Trsata, Ulica fra Serafina Schöna postat će 

dvosmjerna. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje. 
  

B) Sanacija prometnica 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD Rijeka promet d.d. u kojem 
se navodi kako su tijekom ljetnih mjeseci izvršene sanacije kolnika ulica Drage Šćitara, Slavka 
Krautzeka, Put Bože Felkera, Rose Leard, Vrlije i Bošket.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 

C) Uređenje parkirališta na području Bošketa 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zenljištem kako nije moguće urediti parkiralište u 
Ulici Bošket nasuprot kućnog broja 14/1 jer se površina nalazi izvan građevinskog područja, a 
koje je ujedno vrijedno obradivo tlo oznake (PŠ) na kojem nije moguća izgradnja parkirališta. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 

D) Privremeno obilježavanje novih parkirnih mjesta u Ulici Sveučilišna avenija 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav o privremenom obilježavanju novih parkirnih mjesta u Ulici Sveučilišna 
avenija temeljem zahtjeva građana. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 

 
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 
 

 


