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ZAPISNIK
S 28. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT

28. sjednica VMO Grad Trsat održana je 21. lipnja 2017. (srijeda) s početkom u 16:30 sati u
prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A.
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 27. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Dan MO- preraspodjela sredstava- usvajanje
Dan MO- izvještaj o realiziranoj aktivnosti
Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi
Tekuća komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, izvijestila je Vijećnike o preraspodjeli
financijskih sredstava za programsku aktivnost Dan MO Grad Trsat održanu u periodu od 18.
do 23. travnja 2017. godine. Naime, zbog povećanog broja događanja u sklopu Dana MO
planirani troškovi reprezentacije u iznosu od 2.400,00kn (FP- pozicija PRO0957
Reprezentacija), povećani su za 200kn na 2.600,00kn. Sredstva su preraspodijeljena s
pozicije Ostalih nespomenutih rashoda (PRO0958) na način da je ista umanjena s planiranih
2.350,00kn na 2.150,00kn.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo preraspodjelu sredstava.

AD 2
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, izložila je Vijećnicima Izvještaj o
provedenoj aktivnosti Vijeća MO Grad Trsat- Dan MO- Dani Trsata 2017.. Manifestacija je
održana u suradnji s OGU za sport i tehničku kulturu, Klubom prijatelja Grada Trsata,
Klubom umirovljenika Trsat, Hrvatskom čitaonicom Trsat, UABA Rijeka- ogranak Trsat, RK
Trsat, a održala se u periodu od 18. do 23. travnja 2017. godine. Ukupno je u programima
sudjelovalo oko 2000 ljudi (organizatori, volonteri, izvođači i posjetitelji), a organizirana su
događanja kulturnog, povijesnog, sportskog i zabavnog karaktera. Vijeće mjesnog odbora
Grad Trsat planiralo je troškove u iznosu od 8.750,00kn, a ukupno je utrošeno 8.480,59kn.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo Izvještaj o provedbi programa Vijeća
mjesnog odbora- Dan mjesnog odbora Grad Trsat.

AD 3
AD 3.1.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Igoru Ausiliu iz
Rijeka prometa vezano za zahtjev gosp. Perišića za iscrtavanjem znaka zabrane
parkiranja u Ulici S. Krautzeka kod kbr. 24. Od gosp. Ausilia dobiven je odgovor kako je
uvidom na terenu utvrđena opravdanost zahtjeva te je zahvat izvršen.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.

AD 3.2.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Budimila Klena vezano za
devastirane terase ugostiteljskog objekta pored Hrvatske čitaonice Trsat. Gosp. Klen žali
se na komunalni nered na navedenoj lokaciji te je zamolio da se isti ukloni s javne
površine. Stranci je odgovoreno kako su oštećenja terasa i komunalni nered prijavljeni
komunalnom redarstvu i nadležnim službama te se čeka njihovo službeno postupanje.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.

AD 3.3.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu d.d.
vezano za oštećenje kolnika/rubnika u Ulici Partizanski put kod kbr. 30. Nadležne službe
Rijeka prometa d.d. su nakon obilaska terena predložile da se oštećenje sanira kroz
komunalne prioritete u 2018. godini no Vijeće je zatražilo da se oštećenje sanira čim prije
iz redovnog održavanja.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave
jednoglasno predloženo da se eventualna preostala neutrošena sredstva za
komunalne prioritete iz 2016. godine preusmjere na rješavanje navedenog
problema.

AD 3.4.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za komunalni
sustav, Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti vezano za devastirane terase
ugostiteljskog objekta „Badi pub“ na Frankopanskom trgu. Kako se problem nije riješio
kroz dulji period predloženo je da se ugostiteljskom objektu ukine koncesija na terase te
da se iste potom uklone nakon čega bi se predmetna površina očistila i uredila.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje no kako do 28. sjednice Vijeća
nije zaprimljen odgovor nadležnih službi predloženo je da se sazove sastanak s
pročelnicom OGU za komunalni sustav, gđom. Irenom Miličević, kako bi se problem
čim prije riješio. Sastanku bi osim Vijeća prisustvovali i predstavnici Hrvatske
čitaonice Trsat te Kluba prijatelja Grada Trsata.

AD 3.5.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu zaprimljenom od gosp. Lea
Kurilića, Rijeka promet d.d. vezano za preostala sredstva iz programa prioriteta 2016.
godine. Nakon realizacije prioriteta iz 2016. godine ostalo je 4.500,00kn neutrošenih
sredstava. Radi malog iznosa predlaže se odustajanje od istoga.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno odlučeno da
se ne odustane od navedenih sredstava te se predlaže da se ista utoše na sanaciju
oštećenja kolnika/rubnika u Ulici Partizanski put kod kbr. 30 (točka 3.3.).

AD 3.6.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Filipu Jerkiću,
Energo d.o.o., vezano za dostavu projektne dokumentacije za proširenje javne rasvjete u
Parku heroja kako je dogovoreno na prethodnoj sjednici. Također je zatraženo da se
realizacija projekta financira iz redovnih sredstava godišnjeg proširenja javne rasvjete,
obzirom da procijenjena vrijednost radova u sklopu projekta višestruko premašuje iznos
sredstava za komunalne prioritete koje MO Grad Trsat ima na raspolaganju. Gosp. Jerkić
dostavio je projektnu dokumentaciju tajnici MO-a te je rekao da će Energo d.o.o. predložiti
OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti, da se realizacija
projekta uvrsti u plan redovnog godišnjeg proširivanja javne rasvjete.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno predloženo
da se pošalje dopis OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničkih komunalnih
djelatnosti da se realizacija projekta uvrsti u plan redovnog godišnjeg proširivanja
javne rasvjete.

AD 3.7.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Nenadu Tićku
vezano za uklanjanje dijela nogostupa sa zelenilom, u Ulici Sveučilišna avenija kod kbr. 9,
kako bi se ublažio kut ulaska u dvorište zgrade. Vijeće je suglasno s prijedlogom te će
djelovati u sklopu financijskih mogućnosti i mišljenja nadležnih službi.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.

AD 3.8.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Marku
Tilošanecu vezano za upit o korištenju prostora- dvorane MO Grad Trsat radi održavanja
bogoslužja Tradicionalne latinske mise. Zahtjev je odbijen jer Vijeće smatra kako prostordvorana MO Grad Trsat nije primjerena za aktivnosti koje se u zahtjevu za korištenje
prostora navode.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.

AD 3.9.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Branislava Dubajića,
predstavnika suvlasnika stanara zgrade na adresi Sveučilišna avenija 3, vezano za
problem s odvodnjom oborinskih voda koje utiču u garaže stambenog objekta. Kako
navodi gosp. Dubajić, prilikom jačih oborina voda pomiješana sa zemljom slijeva se niz
ulicu ispred njihove zgrade i ulazi u garaže koje se nalaze u suterenu zgrade ispod razine
kolnika i nogostupa. Gosp. Dubajić predlaže da se na nogostupu i kolniku postave upojne
kanalice i šahte koje bi odvodile oborinske vode da se iste ne slijevaju u garažu objekta.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave
donesena jednoglasna odluka da se dopis proslijedi Rijeka prometu d.d. kako bi
nadležne službe procijenile na koji se način može riješiti problem stanara.

AD 3.10.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o zaprimljenom dopisu Kluba prijatelja
Grada Trsata s molbom za postavljanje turističkih putokaza za Trsatsku gradinu i
Marijansko svetište na frekventnijim lokacijama na području mjesnog odbora Grad Trsat.
Kako se navodi u dopisu, mnogi turisti i posjetitelji Trsata ne mogu pronaći puteve koji
vode prema Trsatskoj gradini ili Crkvi pa često lutaju uokolo tražeći putokaze. Problem bi
se prema njihovom mišljenju riješio postavljanjem turističkih putokaza na najfrekventnijim
lokacijama koje vode prema znamenitostima Trsata.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno odlučeno da
se podrži zahtjev Kluba prijatelja Grada Trsata za postavljanjem turističkih putokaza
za Trsatsku gradinu i Marijansko svetište. Dopis s molbom za postavljanje uputiti
će se Turističkoj zajednici Grada Rijeke.

AD 3.11.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o zaprimljenom dopisu Kluba prijatelja
Grada Trsata s molbom za postavljanje dodatnih koševa za sitni otpad na prostoru ispred
Hrvatske čitaonice Trsat i Crkve. U dopisu navode kako je uočeno da se na nogostupu i
prometnici, na navedenim lokacijama, vikendom stvara veća količina otpada te da bi
postavljanje dodatnih koševa za sitni otpad pridonijelo čišćem i boljem izgledu Trsata.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno odlučeno da
se podrži zahtjev Kluba prijatelja Grada Trsata za postavljanjem dodatnih koševa za
sitni otpad na prostoru ispred Hrvatske čitaonice Trsat i Crkve. Dopis s molbom da
se koševi postave biti će proslijeđen OGU za komunalni sustav, Direkciji
zajedničkih komunalnih djelatnosti na razmatranje.

AD 4
AD 4.1.
Devastirane terase ugostiteljskog objekta „Badi pub“ na Frankopanskom trgu.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat o navedenoj problematici raspravljalo je pod točkom 3.4.
dnevnog reda Sjednice.

AD 5
Nije bilo prijedloga.
Sjednica je završila u 18:00 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Nika Pavlinić

Predsjednica VMO Grad Trsat:
Jana Sertić

