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ZAPISNIK  
S 27. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
27. sjednica VMO Grad Trsat održana je 12. svibnja 2017. (petak) 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 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
 
 
Zapisnik s 26. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Komunalni prioriteti za 2018. godinu- usvajanje prijedloga 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Vijeće MO Grad Trsat je u periodu od 3. do 21. travnja 2017. godine, kroz javni poziv za 
predlaganje projekata uređenja komunalne infrastrukture, zaprimilo 16 prijedloga građana za 
uređenje MO Grad Trsat. Dio prijedloga građana nije bilo moguće usvojiti jer se radi o velikim 
razvojnim zahvatima koji premašuju okvire malih komunalnih akcija dok će se neki od 
prijedloga građana pokušati realizirati kroz redovno održavanje nadležnih službi o čemu će 
predlagatelji biti obaviješteni. Tri prijedloga zaprimljena su od strane nadležnih službi Rijeka 
prometa nakon obilaska terena mjesnog odbora u ožujku 2017. godine od kojih je jedan 
usvojen za obradu. Za šest prioriteta zaprimljenih u 2016. godini predložena je ponovna 
obrada obzirom da se isti zbog nedostatka sredstava nisu mogli realizirati kroz komunalne 
prioritete u 2017. godini.  
  
 



Zaključak: 
Vijeće MO Vojak razmotrilo je pristigle prijedloge te je nakon kraće rasprave 
donijelo jednoglasnu odluku da se na obradu OGU za komunalni sustav pošalju 
slijedeći prioriteti: 
 

 
 
 
 
AD 2 

AD 2.1. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu zaprimljenom od Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za mjesnu samoupravu vezano za predlaganje 
programa kulturnih događanja za koja je osigurano dodatnih 24.000,00kn na razini Grada. 
Vijeća mjesnih odbora mogu dostaviti svoje prijedloge putem redovnog obrasca, a 
programi moraju biti napisani u skladu s uputama Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave 
jednoglasno odlučeno da se za tekuću godinu neće predlagati događanja iz 
programskog područja kultura u sklopu programskih aktivnosti Vijeća MO Grad 
Trsat, ali podržava se prijedlog da se osigurana dodatna sredstva utroše na 
organizaciju kulturnih događanja za djecu na razini Grada. 

Redni 

broj
Prijedlog prioriteta sa lokacijom

1 Postava rukohvata na stepenicama ispred Dvorane mladosti- Trg Viktora Bubnja 1 

2 Uređenje okoliša stepenica od Trsatske čitaonice do Ulice Petra Zrinskog

3 Postavljanje sprava za vježbanje u Parku Heroja

4 Uređenje dječjeg parka u Parku Heroja i postavljanje dodatnih sprava za igru

5
Uređenje Frankopanskog trga- istočno od kbr.1, prostor između Hrvatske čitaonice Trsat i Erste 

banke

6 Sanacija kanala uz stubište pored Trsatske čitaonice, prema Klubu umirovljenika Trsat 

7 Sanacija kolnika i rubnjaka- Partizanski put kod kbr. 30

8 Proširenje nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od kućnog broja 23

9 Uređenje parka za pse sjeverno od Sveučilišnog kampusa Trsat na lokaciji bivšeg Kluba "Tenk"

10
Opremanje parka za pse sjeverno od Sveučilišnog kampusa Trsat na lokaciji bivšeg Kluba 

"Tenk"

11 Sanacija nogostupa i stubišta u Ulici Petra Zrinskog kod kbr. 11

12 Sanacija odvojka u Ulici Vrtlarski put od kbr. 18 do kbr. 19

13 Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kbr. 1 do kbr. 4

MJESNI ODBOR GRAD TRSAT

Prijedlozi prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.



AD 2.2. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Željke Barbarić iz udruge 
Održiva zajednica vezano za upit o korištenju prostora/dvorane MO Grad Trsat. 
Navedena udruga koristila bi prostor za održavanje besplatnih radionica iz domene 
održivog razvoja (izrada dekupaž vaza i slično). 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Prostor mjesne samouprave- 
Mjesnog odbora može se dati na besplatno korištenje udrugama koje sudjeluju u 
programskim aktivnostima Vijeća, a prema zaključku Gradonačelnika. Jednoglasno 
je zaključeno da se Udruzi Održiva zajednica predloži uključivanje u programske 
aktivnosti Vijeća, posebice iz domene ekologije. 
 
 
 
 
AD 2.3. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom komunalnom redaru, 
gosp. Robertu Salamonu, vezano za prijavu nepropisno odloženog komunalni otpad u 
Ulici Rose Leard i Partizanskom putu. Glomazni otpad u Ulici Rose Leard je uklonjen, dok 
je u Ulici Partizanski put kod kbr. 26 uklonjen otpad s javne površine. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 
 
AD 2.4. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu zaprimljenom od Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za mjesnu samoupravu vezano za održavanje 
sportskih susreta MO-a povodom dana Sv. Vida 2017. godine. Sportski susreti održati će 
se 3. lipnja na terenima ŠD Zamet i BK Zamet. Organiziraju se turniri u boćanju, potezanju 
konopa te briškuli i trešeti. MO Grad Trsat sudjelovati će u boćarskom turniru dok u 
ostalim kategorijama nije bilo zainteresiranih natjecatelja. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  

 
 
 
 
AD 2.5. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu zaprimljenom od Odjela gradske 
uprave za sport i tehničku kulturu kojim se odobrava korištenje objekata „Dvorana 
mladosti“ povodom organizacije rukometnog turnira u sklopu obilježavanja Dana mjesnog 
odbora Grad Trsat.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
 
 



AD 2.6. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru KD Vodovod i kanalizacija 
d.o.o. vezano za prijavu oštećenja kolnika uz šahte u Ulicama Linićeva i Naste Rojc. 
Oštećenje u Ulici Naste Rojc kod kbr. 3 sanirano je te se čeka asfaltiranje dok je nakon 
terenskog uvida u Linićevoj ulici utvrđeno kako šahta kod kbr. 1 nije u nadležnosti KD ViK. 
Predmetno okno je od plina te je u nadležnosti Energa . Energu d.o.o. poslan je dopis s 
molbom da se navedeno oštećenje sanira u što kraćem roku. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
 
AD 2.7. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Andree Sgardelli vezano za 
prijavu ilegalnog odlagališta otpada koje se nalazi u blizini stuba Petra Zrinskog, ispod 
Trsatske gradine. Iz fotografija u prilogu dopisa vidljivo je da se radi o nepropisnom 
odlaganju krupnog otpada na zelenoj površini. Prijava gđe. Sgardelli proslijeđena je 
Komunalnom redarstvu na rješavanje. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
 
AD 2.8. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu zaprimljenom od Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za 
gospodarenje zemljištem, vezano za upit Vijeća o vlasništvu nad zemljištem na 
Frankopanskom trgu između zgrade Hrvatske čitaonice Trsat i Erste banke. Analizom 
vlasništva utvrđeno je kako je u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga utvrđeno kako 
je k.č. br. 2418- cesta, pov. 570m2 uknjižena kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu 
Grada Rijeke. Analiza vlasništva tražila se zbog terasa ugostiteljskog objekta postavljenih 
na predmetnoj površini, a koje se ne održavaju. Terase su u jako lošem stanju, a na 
cijelom prostoru nalazi se mnogo smeća zbog čega je Vijeće zaprimilo brojne zahtjeve 
građana da se terase uklone. Vijeće je 2015. godine predložilo da se terase uklone te da 
se prostor uredi na način da se postavi fontana, klupe za sjedenje i vaze sa zelenilom 
kako bi prostor zaživio kao odmorište za građane i turiste no projekt nije realiziran. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat raspravljalo je o problemu neodržavanja terasa ugostiteljskog 
objekta „Badi pub“ na Frankopanskom trgu. Kako je analizom vlasništva zemljišta 
utvrđeno da se radi o javnoj površini Vijeće je jednoglasno odlučilo da se OGU za 
komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti pošalje dopis za 
zahtjevom da se navedenom ugostiteljskom objektu ukine koncesija na korištenje 
terasa zbog dugogodišnjeg problema s neodržavanjem istih te da se prostor očisti 
od nakupljenog komunalnog otpada. Također je jednoglasno usvojeno da se 
uređenje prostora na Frankopanskom trgu između HČ Trsat i Erste banke predloži 
kroz male komunalne akcije za 2018. godinu. 
 
 
 
 



AD 2.9. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Ivana Gračanina vezano 
za izgradnju stambenog objekta „Trsatski park“ između Ulica Drage Šćitara i Slavka 
Krautzeka. Gosp. Gračanin ogorčen je izgradnjom „nebodera“ koji nagrđuje vizuru Trsata 
te traži da se spriječi izgradnja gornjih katova stambenog objekta. Gosp. Gračaninu 
poslan je dopis s odgovorom kako Vijeće nije bilo upoznato s projektom izgradnje 
navedenog stambenog objekta niti se od Vijeća tražilo mišljenje ili suglasnost oko 
izgradnje. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
AD 2.10. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Nenada Tićka, Sveučilišna 
avenija 9, koji moli da se zbog problema ulaska/izlaska vozilima u dvorište ukloni dio 
uređene zelene površine ispred zgrade kako bi se povećala preglednost i ublažio kut pod 
kojim vozila ulaze u garažu. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno odlučeno da 
se gosp. Tićku pošalje odgovor kako će Vijeće razmotriti njegov prijedlog sukladno 
financijskim mogućnostima za uređenje javne površine u ulici Sveučilišna avenija 
kod kbr. 9.  
 
 
 
AD 2.11. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Igoru Ausiliu iz 
Rijeka prometa d.d. s molbom da se sanira oštećenje prometnog stupića u Ulici Slavka 
Krautzeka. Predmetno oštećenje je sanirano. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
AD 2.12. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Filipu Jerkiću, 
Energo d.o.o., vezano za nerealizirani prioritet iz 2016. godine- Izrada projektne 
dokumentacije za proširenje javne rasvjete u Parku heroja. Vijeće je zatražilo informaciju 
o trenutnom stanju nerealiziranog prioriteta. Od gosp. Jerkića dobiven je odgovor kako su 
sredstva u iznosu od 45.000,00kn utrošena na izradu projektne dokumentacije, a 
procijenjena vrijednost predviđenih radova za proširenje javne rasvjete u Parku heroja je 
750.000,00kn.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave 
jednoglasno odlučeno da se od Energa d.o.o. zatraži dostava projektne 
dokumentacije. Također, Vijeće je mišljenja kako procijenjena vrijednost 
predviđenih radova višestruko premašuje godišnji iznos sredstava za realizaciju 
komunalnih prioriteta na području MO Grad Trsat te su sukladno tome suglasni da 
se radovi financiraju iz sredstava redovnog održavanja.  
 



AD 3 
AD 3.1.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o zahtjevu gosp. Perišić Miljenka, Slavka 
Krautzeka 24, za iscrtavanjem znaka zabrane parkiranja ispred ulaza u njegovo dvorište. 
Iscrtavanje se traži zbog nepropisnog parkiranja vozila ispred ulaza što gosp. Perišiću 
onemogućuje ulazak automobilom u dvorište. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je donesena jednoglasna 
odluka da se pošalje dopis Rijeka prometu d.d. kako bi se uvidom nadležnih službi 
na terenu utvrdila mogućnost rješavanja problema. 

 
 
 

AD 3.2.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o zamolbi stanara Ulice Partizanski put za 
promjenom spremnika za komunalni otpad. Naime, poklopci postavljenih spremnika za 
komunalni otpad ne mogu se zatvoriti te se ulicom šire neugodni mirisi što je dodatno 
naglašeno zbog ugostiteljskog objekta u blizini koji svoj komunalni otpad odlaže u 
navedene spremnike. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je donesena jednoglasna 
odluka da se komunalnog redara upozna s problemom odlaganja komunalnog 
otpada u Ulici Partizanski put te da se od KD Čistoća zatraži postavljanje novih 
spremnika za otpad. 

 
 
 
 
AD 4 

AD 4.1.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o promjeni adrese/kućnog broja Mjesnog 
odbora Grad Trsat. Naime, nakon preseljenja Mjesnog odbora u prostor Dvorane 
mladosti, na Trgu Viktora Bubnja, mjesnom odboru dodijeljen je kbr.1. Na istoj adresi i 
kućnom broju nalazi se Rijeka sport te je zbog mogućih problema s dostavom pošte od 
OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem zatraženo određivanje 
novog kućnog broja. Zahtjev je odobren te je Mjesnom odboru Grad Trsat dodijeljen kućni 
broj 2A tako da nova adresa glasi Trg Viktora Bubnja 2A. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  

 
 
AD 4.2.  
Tajnica MO Grad Trsat izvijestila je Vijećnike o zahtjevu za korištenjem prostora mjesne 
samouprave, dvorane MO Grad Trsat, zaprimljenom od Udruge Sv. Josipa iz Dugog sela. 
Udruga traži prostor za potrebe bogoslužja Tradicionalne latinske mise.   
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave 
donesena jednoglasna odluka da se Udruzi Sv. Josipa odbije zahtjev za korištenjem 
prostora. Zahtjev se odbija iz razloga što prostor dvorane Mjesnog odbora nije 
primjeren za aktivnosti koje se u zahtjevu traže. 
 



Sjednica je završila u 17:30 sati. 
 
 

    Ovaj se zapisnik sastoji od sedam (7) stranica. 
 
  Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grad Trsat: 

 
                      Nika Pavlinić                                    Jana Sertić 

 


