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ZAPISNIK  
S 25. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
25. sjednica VMO Grad Trsat održana je 22. veljače 2017. (srijeda) s početkom u 16 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 1. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jana Sertić, predsjednica VMO 
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednice VMO 
- Marija Barišić, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Vojak 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 
 
Zapisnik s 24. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Programske aktivnosti VMO za 2017. godinu- informacija 
2. Izvještaj o radu Vijeća MO Grad Trsat za 2016. godinu 
3. Fiskalna odgovornost za 2016. godinu 
4. Dan žena 
5. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
6. Tekuća komunalna problematika 
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednica VMO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, izvijestila je Vijećnike o dopisu Direkcije 
za mjesnu samoupravu o prihvaćenim programskim aktivnostima za 2016. godinu. Tajnica 
MO-a pojasnila je Vijeću način financiranja programskih aktivnosti u tekućoj godini kao i 
promjene do kojih je došlo- ukidanje žiro računa mjesnih odbora i prelazak na Riznicu 
grada. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje. 



AD 2 
Tajnica MO Grad Trsat pojasnila je Vijećnicima Izvještaj o radu Vijeća MO Grad Trsat za 
2016. godinu. U Izvještaju je dan sažeti opis aktivnosti Vijeća kroz proteklu godinu kao i 
kratak opis realiziranih programskih aktivnosti i njihova financijska konstrukcija. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO Grad Trsat 
za 2016. godinu. 
 
 
 

AD 3 
Tajnica MO Grad Trsat upoznala je Vijeće s dokumentacijom vezanom uz fiskalnu 
odgovornost za  2016. godinu. Vijeće je u 2016. godini postupalo u skladu s odredbama o 
fiskalnoj odgovornosti, a za uočene slabosti i nepravilnosti izrađen je plan otklanjanja istih.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 

 
 

 
AD 4 

Vijeće je raspravljalo o programskoj aktivnosti Dan žena koja se organizira u suradnji s 
Vijećem MO Vojak. Predsjednica Vijeća, gđa. Jana Sertić, predložila je da se Dan žena 
obilježi 8. ožujka 2017. godine u prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 1 s 
početkom u 18 sati. U sklopu programa održati će se interaktivno psihološko predavanje 
udruge A.S.K. Ri nakon kojega će uslijediti glazbeni program Damira Badurine. Za 
sudionike će se osigurati prigodni domjenak, a ženama će se podijeliti ruže u znak pažnje. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je prihvatilo program obilježavanja Dana žena. 

 
 
 
AD 5 
 AD 5.1.  

Tajnica MO izvijestila je Vijeće o dopisu Rijeka prometa d.d. vezano za traženje Vijeća da 
se pješački prijelaz u ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 68 preseli na novu lokaciju 
kod k.br. 71/1. Rijeka promet d.d. odbio je zahtjev iz razloga što je postojeća lokacija na 
kojoj se nalazi pješački prijelaz puno sigurnija.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje te je jednoglasno odlučilo da se 
o odgovoru Rijeka prometa d.d. obavijesti gosp. Lešić koji je prvotno zatražio 
izmještanje pješačkog prijelaza.  
 
 
 
AD 5.2. 
Tajnica MO izvijestila je Vijeće o odgovoru predlagateljima komunalnih prioriteta koji su 
obaviješteni o usvojenim prioritetima za 2017. godinu kao i o razlozima zbog kojih ostali 
prioriteti nisu mogli biti usvojeni ove godine.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 



AD 5.3. 
Tajnica MO izvijestila je Vijeće o očitovanju Energa d.o.o. vezano za plinifikaciju područja 
Strmice. Energo d.o.o. zainteresiran je za izgradnju plinovoda u Ulici Vrlije od k.br. 9 do 
k.br. 45 u dužini od cca 350 m jedino u slučaju zajedničkog iskopa kanala s ostalom 
infrastrukturom radi smanjenja troškova građevinskih radova i asfaltiranja. Objekti u Ulici 
Put Bože Felkera 38, 38A, 40 i 47 trenutno nemaju mogućnost priključenja na plinski 
distribucijski sustav no ukoliko postoji zainteresiranost stanara za financiranje 
građevinskih radova oko priključivanja Energo d.o.o. će izvesti dobavu i ugradnju 
plinovoda te im omogućiti priključenje.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 

 
 
 

AD 5.4. 
Tajnica MO izvijestila je Vijeće o upitu gđe. Nine Hraba postavljenom putem servisa 
Pitajte odgovoriti ćemo. Gđa. Hraba žali se na sportski sadržaj koji je smješten u 
neposrednoj blizini Gradskog groblja Trsat. S obzirom da ne postoji fizička prepreka 
između sportskih terena i groblja javlja se problem buke koja često ometa ukope i posjete 
groblju. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave zaključilo kako se navedeni sportski 
sadržaj nalazi na privatnom terenu te samim time od Vijeća nije tražena suglasnost 
za obavljanje takve djelatnosti. Vijeće je suglasno s gospođom Hrabom da se radi o 
neprimjerenoj djelatnosti u blizini samoga groblja no zbog privatnog vlasništva nad 
terenom Gradske službe komunalnog redarstva nisu u mogućnosti reagirati. 
 
 
 
AD 5.5. 
Tajnica MO izvijestila je Vijeće o prijavi gospodina Krklješ Nikole o oštećenom prometnom 
stupiću na Frankopanskom trgu. Tajnica je o oštećenju obavijestila nadležne službe 
Rijeka prometa d.d. te je zatražena sanacija oštećenja. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
 

 
 

AD 5.6. 
Tajnica MO izvijestila je Vijeće o dopisu gospodina Marinka Tomića koji je zatražio da se 
na adresi Slavka Krautzeka ispred kućnog 49 obilježi dostavno mjesto za potrebe 
cvjećarskog obrta Mali raj, koji posluje na navedenoj adresi, te ostalih poslovnih subjekata 
kojima je dostavno mjesto potrebno kako bi se olakšao prihvat robe. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je predložilo da se pošalje dopis Rijeka prometu 
d.d. s molbom da se na navedenoj lokaciji iscrta dostavno mjesto. 
 
 
 
 
 



AD 6 
 AD 6.1. 

Zamjenik predsjednice Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Milorad Sertić, upozorio je Vijećnike 
na problem neodržavanja terasa ugostiteljskog objekta Badi pub na adresi Frankopanski 
trg 1. Ugostiteljski objekt ima dvije terase od kojih se jedna nalazi na samom 
Frankopanskom trgu dok je druga terasa smještena na prostoru pored Hrvatske čitaonice 
Trsat (iza kioska Tiska). Na bočnoj terasi nalazi se mnogo smeća, starih i trulih dasaka, 
uništene ograde koji osim što nagrđuju površinu predstavljaju i potencijalnu opasnost od 
zaraza.  
  
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno odlučilo da se pošalje 
dopis OGU za komunalni sustav sa zamolbom da se odbije produživanje koncesije 
na terasu radi neredovitog održavanja. Također je predloženo da se navedena 
lokacija obiđe povodom najavljenog obilaska terena s nadležnim službama. 
 
 
 
AD 6.2. 
Tajnica MO izvijestila je Vijeće o prijavi gđe. Halapir Veljke vezano za curenje oborinskih 
voda u zidove pomoćnog objekta u njihovom dvorištu na adresi Partizanski put 30. Do 
curenja vode dolazi zbog oštećenja između kolnika i rubnika uz kuću. Sjeverni zid objekta 
oštećen je vlagom, a predstavlja i potencijalnu opasnost obzirom da se na njemu nalaze 
električne instalacije. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je zaključilo da se pošalje dopis Rijeka prometu 
d.d. kako bi se situacija što hitnije sanirala. Također je predloženo da se navedena 
lokacija obiđe povodom najavljenog obilaska terena s nadležnim službama. 
 
 
  

AD 7 
     AD 7.1.  
     Tajnica MO obavijestila je Vijećnike o najavljenom obilasku terena s nadležnim službama.   

Predviđeni termin za obilazak MO Grad Trsat je 7. ožujka 2017. godine s početkom u 9 sati. 
Obilasku će biti prisutni predstavnici Rijeka prometa d.d., OGU za komunalni sustav- Direkcije 
zajedničkih komunalnih djelatnosti i Komunalnog redarstva. Predmet obilaska su komunalna 
oštećenja i komunalni nered. 

      
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 

 
 
 
     AD 7.2. 

Tajnica MO obavijestila je Vijećnike o dopisu udruge Ad natura Sport koja 6. svibnja 2017. godine 
organizira utrku Rijeka trail. Start i cilj utrke biti će na Trsatskoj gradini te stoga udruga traži 
logističku potporu mjesnog odbora u realizaciji projekta. Od mjesnog odbora traži se suradnja u 
komunikaciji udruge s nadležnim službama Grada Rijeke, udrugama koje djeluju u okrugu 
Trsatske gradine te stanovnicima okolnih ulica. 

 
 
 
 



     Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je zaključilo da se pruži logistička potpora udruzi Ad     
natura sport vezano za organizaciju utrke Rijeka trail 6. svibnja 2017. godine. Predloženo 
je i da se održi sastanak sa organizatorima utrke, udrugama koje djeluju u okrugu Trsatske 
gradine od kojih se traže određeni ustupci te stanovnicima okolnih ulica. 

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

 
                      Nika Pavlinić                                    Jana Sertić 

 


