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ZAPISNIK  
S 29. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
29. sjednica VMO Grad Trsat održana je 19. srpnja 2017. (srijeda) s početkom u 16:00 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 28. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

AD 1.1. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Jasminke Šinko, 
Glavinićeva 34, vezano za pritužbu na ugostiteljske objekte Caracca pub i Trsatika. Gđa. 
Šinko navodi kako stanovnici Trsata negoduju i usmeno opominju vlasnika ugostiteljskog 
objekta Caracca pub na smrad koji se širi iz dimnjaka restorana. Slična situacija je i u 
dječjem parku u blizini restorana Trsatika. Gđa. Šinko od mjesnog odbora traži da se 
slučaj prijavi Zavodu za zaštitu okoliša.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave 
jednoglasno odlučeno da se vlasnici ugostiteljskih objekata usmeno opomenu. 
Također, Vijeće smatra kako ugostiteljski objekti ne bi mogli poslovati bez 
potrebnih dozvola za obavljanje ugostiteljskih usluga koje se dobivaju od nadležnih 
institucija.  



AD 1.2. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Marine Jakovljević, S. 
Krautzeka 91. Gđa. Jakovljević zamolila je da se na navedenoj adresi saniraju slomljene 
grane drveća koje se nalazi na parkingu stambene zgrade. Zahtjev je proslijeđen na 
postupanje gosp. Tadiću iz Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
AD 1.3. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za komunalni 
sustav, gđi. Bukvić Danijeli, tajnici pročelnice Odjela Irene Miličević. Vijeće je tražilo 
sastanak s pročelnicom Odjela vezano za problem s terasama ugostiteljskog objekta Badi 
pub na Frankopanskom trgu. Od gospodina Vitas Željka, ravnatelja Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti, dobiven je odgovor kako je komunalno redarstvo očevidom utvrdilo 
da su ugostiteljske terase u urednom i funkcionalnom stanju te je potrebno regulirati 
korištenje javne površine radi postavljanja terase s Gradom. Ako vlasnik to ne učini do 
zadanog roka pristupiti će se uklanjanju postavljenih ugostiteljskih terasa. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Zamjenik predsjednice Vijeća, 
gosp. Milorad Sertić, zatražio je da se predmetna lokacija obiđe u prisustvu 
komunalnog redara zbog velike količine otpada nakupljenog ispod terasa i u 
njihovoj blizini.  
 
 
 
AD 1.4. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti, vezano za zahtjev Kluba prijatelja Grada Trsata za 
postavljanjem koševa za sitni otpad ispred Hrvatske čitaonice Trsat i Marijanskog svetišta 
na Trsatu. Nadležne službe procijenile su kako se na navedenim lokacijama nalazi 
dovoljno spremnika za otpad i košarica za sitni otpad te u narednoj godini nije predviđeno 
postavljanje dodatnih.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Klubu prijatelja Grada Trsata 
biti će proslijeđen odgovor nadležnih službi. 
 
 
 
AD 1.5. 

    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom TZ Grada Rijeke 
vezano za zamolbu Kluba prijatelja Grada Trsata da se na frekventnijim lokacijama na 
području MO Grad Trsat postave turistički putokazi sa smjerokazima prema Trsatskoj 
gradini i Marijanskom svetištu na Trsatu. Vijeće je na prethodnoj sjednici podržalo 
prijedlog KPGT. Od TZ Grada Rijeke dobivena je informacija kako će na terasi 
ugostiteljskog objekta „Sabragge“ biti postavljena privremena tabla usmjerenja prema 
Trsatskoj gradini. Također navode kako je u proteklih nekoliko godina postavljeno više 
turističkih smjerokaza no nije moguće postaviti trajnu oznaku na početku Ulice Petra 
Zrinskog, obzirom da ista nije otvorena za promet. Iz turističke zajednice predlažu da se 
Vijeće mjesnog odbora obrati OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem kako bi se ishodovala dozvola za postavljanje trajnih oznaka sa smjerokazima. 



  Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave 

jednoglasno odlučeno da se Vijeće obrati OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem s molbom da se odobri postavljanje trajne oznake- 
turističkog putokaza prema Trsatskoj gradini.  

 
 
 
 AD 1.6. 
 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu d.d. 

vezano za problem slijevanja vode i blata u garaže na adresi Sveučilišna avenija kbr. 3. 
Vijeće je suglasno s prijedlogom gosp. Dubajića zatražilo od nadležnih službi da izvide 
moguće opcije rješavanja problema.  

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

  
 
 
AD 1.7. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Leu Kuriliću iz 
Rijeka prometa d.d. vezano za preostala neiskorištena sredstva za realizaciju komunalnih 
prioriteta za 2016. godinu. Vijeće je jednoglasno odlučilo da se preostala sredstva u 
iznosu od 4.500,00kn utroše na sanaciju oštećenja kolnika i rubnjaka u Ulici Partizanski 
put kod kućnog broja 30. Od gosp. Kurilića je telefonskim putem dobivena informacija da 
će se predmetno oštećenje djelomično sanirati iz preostalih neiskorištenih sredstava, dok 
će ostatak troškova biti podmiren iz redovnog održavanja. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 

AD2 
AD 2.1. 
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, predložila je da se u Ulici 
Partizanski put pored izlaza iz Nugentovog parka postavi dodatni spremnik za mješoviti 
otpad obzirom da postojeći spremnici nisu dovoljni. U blizini se nalazi boćarski klub Trsat i 
Trsatska gradina te uslijed učestalog održavanja raznih događanja dolazi do povećane 
potrebe za odlaganjem komunalnog otpada.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno podržalo 
prijedlog da se KD Čistoća pošalje dopis sa zamolbom da se na navedenu lokaciju 
postavi dodatni spremnik za mješoviti otpad.  
 
 
 
AD 2.2. 
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, predložila je da se Rijeka prometu 
d.d. uputi dopis vezano za postavljanje treptajućih LED markera na pješački prijelaz na 
spoju Ulica Šet. Joakima Rakovca i  Frankopanskog trga, pri ulazu u Marijansko svetište. 
Naime, na sastanku u OGU za komunalni sustav održanom u veljači 2016. godine pod 
točkom dnevnog reda- Prometna problematika na području MO Grad Trsat iznijeta je 
informacija kako će treptajući LED markeri na predmetnom pješačkom prijelazu biti 



postavljeni tokom 2017. godine, a možda i do kraja 2017. godine. Kako isti još uvijek nisu 
postavljeni potrebno je zatražiti informaciju o planu postavljanja LED markera do kraja 
2017. godine.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno podržalo 
prijedlog da se od Rijeka prometa zatraži informacija o mogućnosti postavljanja 
LED markera na pješački prijelaz na spoju Ulica Šet. Joakima Rakovca i  
Frankopanskog trga do kraja 2017. godine. 
 
 
 
AD 2.3. 
Zamjenik predsjednice Vijeća, gosp. Milorad Sertić, izvijestio je Vijećnike kako je na 
Frankopanskom trgu kod kbr. 7 uklonjen prometni stupić te ga je potrebno vratiti. Također, 
zbog učestalog kršenja prometnih pravila i parkiranja vozila na autobusnoj stanici uz 
Crkvu predlaže se postavljanje dodatnih prometnih stupića koji bi onemogućili nesavjesne 
vozače da nepropisno parkiraju svoja vozila na kolniku. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno podržalo 
prijedlog da se od Rijeka prometa zatraži sanacija oštećenog stupića na 
Frankopanskom trgu te da se izvidi mogućnost postavljanja dodatnih prometnih 
stupića na autobusnom stajalištu.  
 
 
 
AD 2.4.  
Zamjenik predsjednice Vijeća, gosp. Milorad Sertić, predložio je da se na Frankopanskom 
trgu ispred Erste banke uredi prilaz za invalide obzirom da prema postojećem stanju 
osobe s invaliditetom ne mogu pristupiti nogostupu već se moraju kretati kolnikom što 
predstavlja dodatnu opasnost.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno podržalo 
prijedlog da se od Rijeka prometa d.d. zatraži stručno mišljenje o mogućnosti 
uređenja prilaza za invalide na navedenoj lokaciji. 

 
 
AD 3 

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

    Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
  Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grad Trsat: 

 
                      Nika Pavlinić                                    Jana Sertić 

 


