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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/17 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  5. prosinca 2011. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 24. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
24. sjednica VMO Grad Trsat održana je 1. prosinca 2011. (četvrtak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Anñelka Jurašić Mikašinović, predsjednica VMO 
- Elica Bonetić, zamjenica predsjednice VMO  
- Ivo Čargonja, član VMO  

 

Ostali nazočni: 
- Srećka Babić – Pododbor za kulturu i sport  
- Josip Matković – Hrvatska čitaonica Trsat 
- Milan Šušnjar – Odbor za komunalno gospodarstvo 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivica Padjen, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 23. sjednice VMO Grad Trsat: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Parkiranje na Trsatu – izvještaj sa sastanka  
2. Doček Sv. Nikole i podjela poklona – program (mjesto održavanja) i nabava poklona 
3. Komunalni prioriteti za 2012. godinu – obavijest o izmjenama 
4. Bilten – dostava materijala 
5. Komunalna problematika  

• sanacija kamene volte (Vrlije 6) – odgovor 
• proširenje javne rasvjete (Vrtlarski put 2/A) – odgovor 
• sanacija kolnika (Vrtlarski put 11/A) – odgovor  
• sanacija pokosa u Bošketu – odgovor  
• sanacija kolnika (A. Krizmanić 4) – odgovor 
• ureñenje zelenila (prolaz prema Bošketu) – odgovor   

6. Imenovanje ulica na području Sveučilišnog kampusa Trsat – prijedlozi  
7. Postava dodatnih oglasnih površina – prijedlog lokacija 
8. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je da je zapisnik sa 23. 
(tematske) sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo odražne 22. studenoga 2011. godine 
u prostorijama MO Grada Trsata dostavljen 1. prosinca 2011. godine te je na točku 5. stavila 
primjedbu. Primjedba se odnosi na mogućnost iscrtavanja dodatnih parkirnih mjesta u u Ulici 
Partizanski put, o čemu se nije raspravljalo već je spomenuta mogućnost jednosmjernog 
prometovanja. Istaknuto je kako na dva zbora grañana u prošlom sazivu Vijeća MO nije 
postignuta suglasnost o istome. Primjedbu je potrebno dostaviti Odboru. 
G. Milan Šušnjar predložio je da se TD ''Rijeka promet'' d.d. predloži pomicanje pješačkog 
prijelaza kod ulaza u crkvu prema autobusnoj postaji u smjeru prema ugostiteljskom objektu 
''Monte Cristo''.  Takoñer je predložio premještaj autobusne postaje (S. Krautzeka 66/D) prema 
Baptističkoj crkvi (S. Krautzeka 76). Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović 
istaknula je kako je već jednom postojala ova ideja, ali sa premještajem u smjeru Trsata, ali bez 
uspjeha. Tajnik MO smatra da bi predložena lokacija bila preblizu iduće autobusne postaje (S. 
Krautzeka 88) te je napomenuo kako se ovaj dio Ulice Slavka Krautzeka nalazi na području MO 
Vojak. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se sa prijedlogom upozna 
Vijeće MO. 

 
     Zaključak: 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo primjedbu na zapisnik sa 23. 
(tematske) sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo i prijedlog da se sa istom 
upozna Odbor. 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog o premještaju pješačkog 
prijelaza. 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog da se sa mogućnošću 
premještaja autobusne postaje upozna Vijeće MO Vojak. 

 
 
AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je kako su pokloni za doček 
Svetog Nikole nabavljeni.  
Zahtjev OŠ ''Trsat'' da se MO Trsat očituje po pitanju statičke sigurnosti dvorane u Hrvatskoj 
čitaonici Trsat predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović smatra opravdanim te je od 
g. Josipa Matkovića, bez obzira na njegovu potvrdu o sigurnosti dvorane, zatraženo da se 
Hrvatska čitaonica Trsat o istome očituje pismeno do petka, 2. prosinca 2011. godine do 12 
sati. U protivnom program dočeka Svetog Nikole i podjela poklona održati će se u Pastoralnom 
centru – Aula Ivana Pavla II.   

   
Zaključak: 

     Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   
   

 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je o izmjenama prijedloga za komunalne prioritete u 
2012. godine koji su sačinjeni u dogovoru s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav i TD 
''Rijeka promet'' d.d., a uz suglasnost predsjednice VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović. 
Nakon usuglašavanja prijedlozi komunalnih prioriteta za 2012. godinu su slijedeći: 
 

1. Sanacija površine i opreme istočno od Trsatske gradine – 6.000,00 kn 
2. Izrada idejnog projekta i dobivanje lokacijske dozvole za ureñenje 
     prilaze ceste od Sveučilišnog kampusa prema odvojku ulice Put  
     Bože Felkera kod k. br. 40  – 50.000,00 kn  
3. Saniranje nogostupa u ulici Slavka Krautzeka od k. br. 51 do 51/1 – 30.000,00 kn 
4. Ureñenje podloge ispod dječjih sprava na području mjesnog odbora  
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     Grad Trsat – 26.000,00 kn 
5. Postava dječjih sprava na području mjesnog odbora Grad Trsat – 30.000,00 kn 

 
      Ukupni iznos za ostvarenje predloženih komunalnih prioriteta je 142.000,00 kn. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.   
   

 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je kako se pripreme oko novog 
broja glasila MO odvijaju prema planiranom te će prezentacija biti za Božićno-novogodišnji 
koncert. 
Tajnik MO g. Marijan Matković će najkasnije do subote, 3. prosinca dostaviti će potrebne 
fotografije sa održanih programskih aktivnosti. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.   
   
 

AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO s odgovorima nadležnih 
institucija kako slijedi: 

• Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je odgovor prema kojem se volta na 
adresi Vrlije 6 nalazi na katastarskoj čestici 1300/3 k.o. Sušak, a koja je identificirana s 
gruntovnom česticom 1379/2 k.o. Trsat-Sušak koja je u vlasništvu fizičkih osoba.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se sa odgovorom 
pismenim putem obavijesti Klub prijatelja Grada Trsata. 

• TD ''Energo'' d.o.o. dostavio je odgovor kojim proširenje javne rasvjete u Ulici Vrtlarski put 
nasuprot k. br. 2/A smatra opravdanim te predlaže da se isti uvrsti u komunalne prioritete 
za 2013. godinu.  

• Odjel gradske uprave za komunalni sustav poslao je zahtjev MO za saniranje oštećenja 
(skupljanje vode) u Ulici Vrtlarski put 11/A TD ''Rijeka promet'' d.d. sa prijedlogom da se isto 
izvrši u 2012. godini. 

• Odjel gradske uprave za komunalni sustav poslao je zahtjev MO za saniranje pokosa u 
Ulici Bošket TD ''Rijeka promet'' d.d. sa prijedlogom da se isto izvrši u 2012. godini. 

• Odjel gradske uprave za komunalni sustav poslao je zahtjev MO za saniranje oštećenja 
(skupljanje vode) u Ulici Anke Krizmanić 4 TD ''Rijeka promet'' d.d.  

• G. Zdenko Pleše, ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo, proslijedio je prijavu tajnika o 
otežanoj vidljivosti na prolazu od zgrade Hrvatske čitaonice Trsat prema predjelu Bošket, 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (Vesna Ševerdija i Zrinko Mičetić) i 
djelatnicima Direkcije za komunalno redarstvo (Josip Bajok i Mladen Rañenović). 

• Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je odgovor o sanaciji divljeg deponija 
na području iza Sveučilišnog kampusa Trsat. Zbog količine, vrste odloženog materijala i još 
uvijek nepoznate lokacije za zbrinjavanje neopasnog materijala za sada se pristupilo samo 
djelomičnoj sanaciji na istočnom dijelu, dok će ostali dio nastaviti čistiti početkom 2012. 
godine.  

• Direkcija za komunalno redarstvo proslijedila je dopis MO u vezi postavljanja reklama za 
otkup zlata na adresi Slavka Krautzeka k. br. 17 Konzervatorskom odjelu u Rijeci. 

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   
• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
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• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 

 
 

AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO o dopisu Odbora za mjesnu 
samoupravu kojim se traži suglasnost o imenovanju ulica na području Sveučilišnog kampusa 
Trsat.  
Odbor predlaže da se ulica okomta na Ulicu Slavka Krautzeka nazove Sveučilišna avenija, a 
ulica od Sveučilišne avenije do Ulice Vjekoslava Dukića Ulica Radmile Matejčić. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se prijedlog Odbora 
potvrdi. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   
 
 

AD 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO o dopisu Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav kojim se od mjesnih odbora traže prijedlozi za postavljanje dodatnih 
oglasnih panoa. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se dodatni oglasni panoi 
postave na tri lokacije: Ulica Vrlije – kod trafostanice, Frankpanski trg – autobusna postaja i 
Ulica Petra Zrinskog k. br. 9 (ne do vidikovca već u razini sa kućom). 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge.  
 
  

AD 8 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO o dopisima Odjela gradske 
uprave za poduzetništvo vezanim za kasniji završetak radnog vremena caffe bara ''Falcon'' i 
konobe ''Frankopan''. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se Odjelu dostave 
odgovori kao i prethodne godine. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
   
 
 
 

Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 

 


