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ZAPISNIK  
S 26. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
26. sjednica VMO Grad Trsat održana je 30. ožujka 2017. (četvrtak) 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 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
- Marija Barišić, članica VMO 
 
 
Zapisnik s 25. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Dan žena- izvještaj 
2. Dan MO Grad Trsat- priprema 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Tajnica MO Grad Trsat pročitala je nazočnima Izvještaj o provedbi programa- Dan žena. 
Programska aktivnost organizirana je u suradnji s MO Vojak ,a održana je u prostorijama 
MO Grad Trsat 8. ožujka 2017. godine. U sklopu programa održano je interaktivno 
psihološko predavanje udruge A.S.K. Ri na temu „Zatočena radost- kako osloboditi 
emocije i opustiti tijelo“. Nakon predavanja uslijedilo je druženje uz domjenak i glazbeni 
program Damira Badurine. Svim posjetiteljicama uručeni su buketići s ružama. Za 
realizaciju aktivnosti utrošeno je 2.300,00kn. Sredstvima je pokrivena naknada za 
izvođača (Damir Badurina) i predavače (A.S.K. Ri). 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je Izvještaj o provedbi programa VMO na znanje. 



AD 2 
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, izvijestila je Vijećnike o programu 
Dana Trsata u sklopu kojih će se obilježiti i Dan MO Grad Trsat. Dani Trsata 2017. trajati 
će od 18. do 23. travnja 2017. godine, a program započinje 18. travnja s početkom u 19 
sati defileom Frankopanske garde Kluba prijatelja Grada Trsata u pratnji Gradske Glazbe 
Trsat i Reda vitezova Sv. Vida. Nakon defilea uslijediti će podizanje zastave Kluba ispred 
Crkve Majke Božje Trsatske te izbor kapetana Grada Trsata na prostoru Trsatske gradine. 
Upriličiti će se i demonstracija srednjovjekovnih plesova i streličarstva. U srijedu i četvrtak 
(19. i 20. travanj) održati će se sportski turniri. Za djecu osnovnoškolskog uzrasta u 
Dvorani mladosti organiziran je rukometni turnir dok je za umirovljenike planiran turnir u 
pikadu.  U četvrtak, 20. travnja 2017., u 18 sati ogranak Trsat GKR organizira se Baštinski 
razgovore na temu trsatske oštarije- ljudi i štorije, a u Hrvatskoj čitaonici Trsat u 19:30 
koncert će održati Gradska glazba Trsat. Petak, 21. travnja 2017., obilježiti će se Dan 
oslobođenja Trsata. U 10 sati položiti će se vijenci i svijeće na spomen obilježje palim 
borcima NOB-a, preko puta OŠ Trsat, a u 19:30 sati u HČT započeti će svečani koncert 
Mješovitog pjevačkog zbora Hrvatske čitaonice Trsat te Leonore Surian s pratnjom A. 
Valenčićem. U subotu, 22. travnja 2017., najavljen je povijesni spektakl Povratak 
Frankopana u sklopu kojega će na prostoru Trsatske gradine biti održan sajam starih 
zanata, turnir u gađanju samostrelom, borba za Gradinu, defile sudionika u povijesnim 
odorama duž centra Trsata te u večernjim satima koncert na otvorenome u Nugentovom 
parku. U nedjelju, 23. travnja 2017., obilježiti će se Dan Sv. Jurja. U 10 sati položiti će se 
cvijeće na spomen obilježje poginulih branitelja Domovinskog rata, te na grob osnivača i 
prvog predsjednika KPGT Jurja Šekulje. U 11:00 sati započeti će sveta misa u župnoj 
crkvi Sv. Jurja, a svečana misa koju će predvoditi mons. dr. Ivan Devčić uz prisustvo 
Frankopanske garde na programu je u 18:00 sati. Na terenima SC Balls u 19:30 održati 
će se malonogometni kup trsatskih ugostitelja. 

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

AD 3 
AD 3.1.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu d.d. 
vezano za prijavu gđe. Halapir o oštećenju kolnika/rubnika koje uzrokuje curenje vode u 
zid objekta koji se nalazi u njenom dvorištu, a na kojem se nalaze električne instalacije. 
Do održavanja sjednice nije dobiveno očitovanje Rijeka prometa d.d.. 

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

 
 
 

AD 3.2.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gđi. Hraba vezano za 
upit o sportskom centru u blizini gradskog groblja Trsat. Od komunalnog redara dobivena 
je informacija kako se navedeni prostor nalazi u privatnom vlasništvu te komunalno 
redarstvo nema ovlasti za postupanje.  

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

 
 
 



AD 3.3.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu d.d. 
vezano za molbu gosp. Marinka Tomića da se na adresi Slavka Krautzeka 49 iscrta 
dostavno mjesto za potrebe cvjećarne „Mali raj“ i ostalih poslovnih subjekata u blizini kako 
bi se olakšao proces dostave robe. Rijeka promet d.d. odgovorio je kako nije moguće 
udovoljiti zahtjevu gosp. Tomića iz razloga što bi se iscrtavanjem mjesta zauzelo jedno 
parkirno mjesto,a mjesto za dostavu bi većinu dana bilo neiskorišteno. Planom lokacija za 
parkiranje vozila radi opskrbe na području grada Rijeke definirana je zona gdje se 
parkirna mjesta za dostavu označavaju, a to je uži centar grada i mikrolokacije poput 
tržnica i slično. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje, a gosp. Tomić obaviješten je o 
odgovoru nadležnih službi. 

 
 

AD 3.4. 
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom KD Vodovod i 
kanalizacije d.o.o. vezano za oštećenje kolnika uz šahte u Linićevoj ulici i Ulici Naste Rojc. 
Oštećenja su uočena prilikom obilaska terena te je tražena hitna sanacija istih. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
AD 3.5.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Energu d.o.o. vezano za 
oštećenje tijela javne rasvjete u Ulici Vere Nikolić Podrinske. Oštećenje je primijećeno 
prilikom obilaska terena te je zatražena sanacija istoga. Energo d.o.o. odgovorio je kako 
će rasvjetno tijelo biti zamijenjeno u sklopu redovnog održavanja javne rasvjete Grada 
Rijeke.  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
AD 3.6.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Energu d.o.o. vezano za 
oštećenje šahte u Sveučilišnoj aveniji zapadno od k.br.2. Zatražena je hitna sanacija istog 
zbog opasnosti od ozljeda pješaka. 

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

 
AD 3.7.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za razvoj. 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem 
vezano za analizu vlasništva nad katastarskim česticama na Frankopanskom trgu 
(između HČT i Erste banke). Analiza se traži zbog neodržavanja postavljenih terasa 
ugostiteljskog objekta Babi pub, kako bi se moglo djelovati ako se radi o javnoj površini. 

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

 



AD 3.8.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o dopisu zaprimljenom od OGU za 
komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje u kojem se izdaje odobrenje TD 
Rijeka promet za privremeno obilježavanje novih parkirnih mjesta u Ulici Sveučilišna 
avenija. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 

 
 

AD 3.9.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o zaprimljenom dopisu gosp. Ševerdije iz 
ulice Bošket. Gosp. Ševerdija moli da se očiste okna oborinske kanalizacije u navedenoj 
ulici.  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Prilikom obilaska terena MO 
Grad Trsat, 7. ožujka 2017. godine, primijećeno je da se okna upojnih šahta nisu 
dulje vremena čistila te je zatraženo njihovo čišćenje. Od Direkcije zajedničkih 
komunalnih djelatnosti dobivena je informacija kako će se čišćenju okna pristupiti 
u drugoj polovici mjeseca travnja. 

 
 
AD 4 

AD 4.1.  
Zamjenik predsjednice Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Milorad Sertić, upozorio je prisutne 
na nepropisno parkirana vozila na nogostupu uz Frankopanski trg, od ulaza u Crkvu do 
autobusnog stajališta Autotroleja. Zbog učestalog ponavljanja nepropisnog parkiranja te 
nemogućnosti prometne policije i redarstva da se sankcioniraju počinitelji predloženo je da 
se na navedenoj lokaciji postave prometni stupići kako bi se omogućilo nesmetano 
kretanje pješacima po nogostupu. Stupići su trebali biti postavljeni krajem 2016. godine no 
zbog nemogućnosti nabavke brončanih stupića koji su postavljeni na drugim lokacijama u 
blizini stanje je ostalo nepromijenjeno.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno da se Rijeka prometu pošalje upit s molbom da izvijeste 
Vijeće o roku u kojem će se prometni stupići postaviti. Predloženo je da se u 
nedostatku Brončanih stupića postave „obični“ prometni stupići koji bi riješili 
problem nepropisno parkiranih vozila. 

 
 
AD 4.2.  
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, izvijestila je prisutne o ekološkom 
incidentu koji se dogodio na zelenoj površini u Ulici Josipa Kulfaneka u blizini k.br. 24. Na 
zelenu površinu iskrcana je veća količina pljesnivih pekarskih proizvoda. Nakon očevida 
komunalnog redara na navedenoj lokaciji otkriveno je kako je otpad na livadu iskrcao 
vozač Birote. Isti je odmah upozoren te je otpad po hitnom postupku uklonjen.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
 



AD 4.3.  
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, upozorila je Vijeće kako nije 
dobivena informacija o realizaciji prioriteta iz 2016. godine vezano za izradu projektne 
dokumentacije proširivanja javne rasvjete u Parku Heroja.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je donijeta jednoglasna 
odluka da se nadležnim službama pošalje upit o rokovima za donošenje projektne 
dokumentacije. 
 
 

AD 5 
     AD 5.1. 

Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o upitu sportske udruge AD Natura da Vijeće 
pošalje dopis BK Trsat s molbom da se na dan održavanja utrke Rijeka trail, 6. svibnja 2017. 
godine, ne planiraju nikakve aktivnosti na području Nugentovog parka obzirom da će trasa utrke 
prolaziti navedenom lokacijom. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasno je odlučeno da se 
udruzi AD Natura da potpora za navedeni zahtjev, ali obzirom da Vijeće ne sudjeluje u 
organizaciji utrke dopis upućen BK Trsat bi trebali poslati osobno. 

 
 
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 

 


