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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-32/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  30. ožujka 2012. 
                       
 

ZAPISNIK 
S 28. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
28. sjednica VMO Grada Trsata održana je 28. ožujka 2012. (srijeda) s početkom u 8 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  
- Marija Brčić, članica VMO  

 
Ostali nazočni: 
- Suzana Ravršan – Pododbor za informiranje 
- Filip Polegubić – Pododbor za informiranje 
- Srećka Babić – Pododbor za kulturu 
- Marina Olući – Pododbor za komunalnu djelatnost 
- Jasna Linčić Kostrenčić – Pododbor za komunalnu djelatnost 
- Saša Muschet – referent za cestovni promet (TD ''Rijeka promet'' d.d.) 
- Robert Maršanić – voditelj prometnog planiranja i projektiranja (TD ''Rijeka promet'' d.d.) 
- Milan Šušnjar – Odbor za komunalno gospodarstvo (Grad Rijeka) 
- Neda Doričić 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 27. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Analiza postojećeg odvijanja prometa – obavijest  
2. Dan žena – izvješće  
3. Predstojeće aktivnosti 

- Dani Trsata (travanj) 
- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor (travanj-lipanj) 
- Dan MO (rujan) – dogovor s Akademijom primijenjenih umjetnosti,  

Hrvatskom čitaonicom Trsat i BK ''Trsat'' 
4. Bilten MO – sadržaj i zadaci za 4. broj glasila 
5. Fiskalna odgovornost – obavijest  
6. Imenovanje povjerenika civilne zaštite na području MO Grad Trsat – prijedlozi  
7. Zelena čistka – obavijest o eko akciji  
8. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Temeljem inicijative Vijeća MO od 22. studenoga 2011. godine za poboljšanjem prometovanja i 
parkiranja vozila i autobusa na području mjesnog odbora Grada Trsata, TD ''Rijeka promet'' d.d. 
izradilo je analizu navedenoga, a istu je prezentirao g. Saša Muchet (referent za cestovni 
promet). Prije izlaganja napomenuo je kako je područje ovog MO najureñenije u prometnom 
smislu bez obzira na uočene probleme i poteškoće. 
 
Analiza postojećeg odvijanja prometa sastoji se od šest (6) točaka: 
 

1. Zabrana parkiranja turističkih autobusa – prijedlog sadrži dvije (2) varijante: 
a) potpuna zabrana zaustavljanja za sve autobuse na Frankopanskom trgu (kod 

crkve) i na Trgu Viktora Bubnja; u ovoj varijanti ne postoji prometna signalizacija 
ili  

b) zadržati postojeće stanje. 
                   

2. Parkiranje turističkih autobusa na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara (nasuprot 
ulaza u Park heroja) – istaknuto je kako je ova lokacija iz sigurnosnih razloga 
nepovoljna za parkiranje turističkih autobusa i zahtjeva ručnu regulaciju prometa 
prilikom parkiranja autobusa. 
 

3. Postavljanje prometne signalizacije za turističke autobuse – ova signalizacija već 
postoji i vodi autobuse od Mihanovićeve preko Marohnićeve ulice do parkirališta 
nasuprot Parka heroja. Na jednom dijelu signalizacija je oštećena, a moguće je dopuniti 
postojeću signalizaciju postavljanjem na dvije (2) lokacije i to: nasuprot igrališta NK 
''Orijent'' (završetak Mihanovićeve ulice) i na završetku Ulice Slavka Krautzeka. 

 
4. Povećanje parkirnih mjesta na Trgu Viktora Bubnja – prema analizi moguće je 

dodati osam (8) parkirnih mjesta kod okretišta autobusne linije ''2''. 
 
5. Nova parkirna mjesta na Šetalištu Joakima Rakovca i u Ulici Slavka Krautzeka – 

za povećanje parkirnih mjesta u navedenim ulicama postoji mogućnost, ali za njihovo 
postavljanje potreban je dogovor sa Županijskom upravom za ceste, MO Bulevard i MO 
Vojak. 
Predložene su ove lokacije 

a) od ugostiteljskog objekta ''Paris'' do crkve Sv. ðorña – područje MO Bulevard, 
b) Šetalište Joakima Rakovca od k. br. 29 do 62 – područje MO Bulevard, 
c) Ulica Slavka Krautzeka – od početka Studentske avenije do ulaza u Sveučilišni 

kampus Trsat moguće je s lijeve strane postaviti nekoliko parkirnih mjesta čime 
bi se smanjila protočnost vozila, ali i brzina prolaza vozilima. 

 
6. Regulacija prometovanja Ulicom Partizanski put – istaknuto je kako je ovo 

najzahtjevnija točka u analizi, ali ne postoji jednostavno rješenje. Prijedlog za 
ureñenjem jednosmjernog prometovanja nije prihvatljiv iz više razloga: 

a) otežao bi se pristup okućnicama vozilima vlasnika stambenih objekata, 
b) širina kolnika na pojedinim mjestima ne prelazi 2,5 m što predstavlja problem 

prolaska interventnim vozilima i većim dostavnim vozilima i  
c) ovaj prijedlog može izazvati negativne reakcije kod grañana. 

 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović zahvalila se na prezentaciji i prijedlozima 
te je predložila očitovanje po iznijetoj analizi na jednoj od skorašnjih sjednica Vijeća MO. 
 

     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
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AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je kako je Dan žena obilježen 
kroz dvije aktivnosti – likovna radionica i predavanje o planinarstvu te je istaknula kako je 
ovakav način uspješniji nego uobičajeni (npr. predstave, koncerti i sl.) što je vidljivo i kroz 
zadovoljstvo sudionika.  
Tajnik MO g. Marijan Matković iznio je kako je za odvijanje ove aktivnosti utrošeno 1.499,93 kn i 
to: 1.000,00 kn (voditeljica likovne radionice) i 499,93 kn (domjenak za sudionike likovne 
radionice).  
   
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je izviješće na znanje.   
   

 
AD 3 
 

Dani Trsata 
Gña. Elica Bonetić izvijestila je ako će se Dani Trsata odvijati od 17. ili 19. do 23. travnja. MO 
Grad Trsat organizirati će turnir u boćanju. Nakon sastanka sa predstavnicima Hrvatske 
čitaonice Trsat znati će se i datumi za pojedine aktivnosti.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da Pododbor za kulturu i 
sport preuzme organizaciju turnira. 
 
Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da Pododbor za komunalnu 
djelatnost provede ovu programsku aktivnost. Tajnik MO g. Marijan Matković zadužen je za 
izradu plakata i obavijesti i dostaviti će prošlogodišnji popis sudionika predsjednici Pododbora 
gñi. Elici Bonetić.   
 
Dan MO 
Tajnik MO g. Marijan Matković predložio je da se čim prije pismenim putem obavijesti 
Akademiju primijenjenih umjetnosti sa prijedlogom o postavljanju likovnih radova studenata 
Akademije u Hrvatskoj čitaonici Trsat u rujnu ove godine, a povodom obilježavanja Dana MO.   

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge u vezi obilježavanja Dana 
Trsata i Dana MO te organiziranja aktivnosti Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. 
   

 
AD 4 
 

O budućem izgledu / sadržaju glasila MO ''Trsački zvon'' Vijeće MO izvijestili su članovi 
Pododbora za informiranje Filip Polegubić i Suzana Ravršan.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se u roku tjedan dana 
predloži sadržaj za 4. broj glasila kako bi glasilo bilo prezentirano za Dane Trsata. 
Potrebne materijale (Tekst i fotografije) dostaviti će tajnik MO. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog. 

 
 

AD 5 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović i tajnik MO g. Marijan Matković ukratko su 
upoznali članove Vijeća MO sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti prema kojem ubuduće sve 
račune i financijska izvješća potpisuje predsjednica Vijeća MO, a svaki račun mora biti praćen 
narudžbenicom ili ugovorom. 
Uredu za financijsko upravljanje kontrole Grada Rijeke dostaviti će se Izjava o fiskalnoj 
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odgovornosti za proračunsku godinu 2011., Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku 
godinu 2011. i Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu 2011. 
Odjelu za gradsku samoupravu i upravu dostaviti će se traženje za dostavu smjernica i uputa za 
otklanjanje slabosti i nepravilnosti.  

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

 
 
AD 6 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se za povjerenika civilne 
zaštite na području MO Grada Trsata imenuje g. Milan Šušnjar.  
Tajnik MO g. Marijan Matković sa prijedlogom će upoznati g. MIlana Šušnjara i sa odgovorom 
izvijestiti predsjednicu Vijeća MO. 

 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je Vijeće MO sa ekološkom akcijom ''Zelena čistka'' 
koja će se održati u subotu, 21. travnja 2012. godine. Akcijom se planiraju očistiti i divlji deponiji 
kojih na Trsatu ima nekoliko. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se MO Grad Trsat prijavi 
za sudjelovanje, a tajni će za obavijest grañanima izraditi plakat i obavijest o akciji postaviti na 
web stranicu MO. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

AD 8 
 

A) Radovi u dvorištu privatne grañevinske firme 
Gña, Neda Doričić iznijela je nezadovoljstvo sa stanjem kod svog stambenog objekta (Slavka 
Krautzeka k. br. 18), a koje je uzrokovano bukom i radovima u dvorištu privatne grañevinske 
firme (vlasnik Zvonimir Mudrinjak – Slavka. Krautzeka k. br. 54). Prema njenim riječima 
komunalni redar nije se odazvao pozivu te traži pomoć MO. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović  predložila je gñi Nedi Doričić pismeno 
očitovanje prema Gradu Rijeci, a na znanje MO kako bi je u njenom nastojanju rješavanja 
problema MO mogao podržati.  
 
B) Asfaltiranje dijela ulice Strmica 
MO grad Trsat i TD ''Rijeka promet'' d.d. obratio se g. Damir Delač sa zamolbom za 
asfaltiranjem dijela ulice Strmica ispred k. brojeva 15, 17 i 19. 
Tajnik MO g. Marijan Matković kontaktirao je KD ''Energo'' koje je u navedenoj ulici izvodilo 
radove na plinofikaciji i prema riječima nadležnih ovo poduzeće neće asfaltirati navedeni dio jer 
na tom dijelu radova nije bilo. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da i MO uputi dopis TD 
''Rijeka promet'' d.d.  
 
C) Dani Svetog Vida 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako će u ponedjeljak, 2. travnja 2012. godine u 14 
sati u Trpimirovoj ul. k. br. 2 biti održan sastanka sa koordinatorima ekipa. O istome je izvijestio 
i Željka Kneževića (predsjednik BK ''Trsat'' i član Pododbora za kulturu i sport). 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je predsjednika Pododbora za 
kulturu i sport g. Iva Čargonju za dogovor sa g. Željkom Kneževićem.  
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D) Dostava poziva za sjednice Vijeća MO i financijskog stanja 
G. Ivo Čargonja izvijestio je kako prošloj sjednici nije prisustvovao jer tajnik MO g. Marijan 
Matković nije uz materijale dostavio i poziv za sjednicu.  
Tajnik MO g. Marijan Matković nije odgovorio ni potvrdno ni negativno jer se istoga nije mogao 
prisjetiti. 
Temeljem navedenog predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da 
ubuduće tajnik MO i telefonski obavijesti članove o dostavi poziva. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović takoñer je predložila dostavljanje 
financijskog stanja za svaku sjednicu Vijeća MO. 
 
Zaključci:  
A) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
B) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
C) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
D) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
E) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge. 

 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 10 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 


