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ZAPISNIK  
S 30. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
30. sjednica VMO Grad Trsat održana je 14. rujna 2017. (četvrtak) 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 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marija Barišić, članica VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović 
 
Zapisnik s 29. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti Vijeća MO Grad Trsat za 2018. godinu.- 
prijedlozi 

2. Izvještaj o provedbi programa- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor 

3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, pročitala je prisutnima Upute za 
prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu za 2018. godinu. Ukupan iznos sredstava koje Vijeće može utrošiti 
za realizaciju programskih aktivnosti iznosi 20.000,00kn. Slijedom navedenog, Vijeće za 
2018. godinu predlaže 6 programskih aktivnosti: Dan žena, Dani Trsata, Biramo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor, Eko akcija, Sveti Nikola i Bilten. Programska aktivnost Dan 
žena predviđena je za ožujak 2018. godine, a realizirati će se u suradnji s Vijećem MO 
Vojak. Dani Trsata održati će se krajem travnja 2018. godine, a obuhvatiti će mnoge 
aktivnosti sportskog, kulturnog, povijesnog i zabavnog karaktera. Akcija Biramo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor odvijati će se od travnja do lipnja 2018. godine. Po završetku 
akcije proglasiti će se najuspješniji natjecatelji te uručiti poklon bonovi i priznanja 



sudionicima. Eko akcija planirana je za svibanj 2018. godine. Ozeleniti će se dječji park u 
Ulici Slave Raškaj na Strmici. U prosincu Vijeće tradicionalno organizira darivanje djece 
predškolskog uzrasta kroz program Doček Sv. Nikole, a krajem prosinca 2018. godine 
Vijeće će izdati godišnji bilten mjesnog odbora Grad Trsat- MOT. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno prihvatilo prijedloge 
programskih aktivnosti za 2018. godinu. 

 
 
 
AD 2 

Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, predstavila je Vijećnicima Izvještaj 
o provedbi programa Vijeća mjesnog odbora- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. 
Akcija se održala u periodu od svibnja do lipnja 2017. godine, a u tri kategorije natjecalo 
se 18 natjecatelja. Na završnoj svečanosti održanoj 21. lipnja, u prostorijama MO Grad 
Trsat, proglašeni su najuspješniji natjecatelji prema mišljenju tročlane komisije. Svim 
sudionicima uručena su priznanja i poklon bonovi vrtnog centra MBM. Za realizaciju 
programske aktivnosti ukupno je utrošeno 1.994,55kn. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Izvještaj o programskoj 
aktivnosti Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor jednoglasno je usvojen. 

 
 
 
AD 3 

AD 3.1. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu Kluba prijatelja Grada Trsata 
vezanom za odlaganje otpada od strane koncesionara Trsatske gradine nakon održanih 
manifestacija. Naime, u KPGT zaprimili su više pritužbi građana na način zbrinjavanja 
otpada na navedenoj lokaciji te su iste proslijeđene TZ Grada Rijeke kao koncesionaru 
Gradine. Vijeće MO Grad Trsat uputilo je zamolbu KD Čistoća da se u Ulici Partizanski 
put (kod ulaza u Nugentov park) postavi dodatni spremnik za otpad no dobiven je odgovor 
kako isto nije moguće zbog negodovanja stanara okolnih stambenih objekata. Iz KD 
Čistoća dobivena je informacija kako bi koncesionar trebao obavijestiti komunalno društvo 
o povećanoj potrebi za odvozom komunalnog otpada na određene datume (nakon 
održavanja manifestacija) te bi se na taj način spriječilo nepropisno odlaganje otpada. 
 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno da se dopis KD Čistoće s uputama o načinu zbrinjavanja 
otpada proslijedi TZ Grada Rijeke.  
 
 
 
AD 3.2. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Jasminke Šinko vezano za 
neugodne mirise iz Caracca puba. Gđa. Šinko navodi kako se unatoč negodovanju 
stanara koji su opomenuli vlasnika ugostiteljskog objekta situacija nije promijenila. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Zamjenik predsjednice Vijeća, 
gosp. Milorad Sertić, usmeno će zamoliti vlasnika ugostiteljskog objekta Caracca 
pub da riješi problem s dimnjakom i neugodnim mirisima.  
 



AD 3.3. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu HEP-a, Elektroprimorja Rijeka, 
vezano za koordinacijski sastanak koji je održan u srpnju 2017. godine. Zamjenik 
predsjednice Vijeća, gosp. Milorad Sertić, bio je prisutan na sastanku te je prenio 
Vijećnicima dobivene informacije. HEP je 2. kolovoza započeo s radovima na području 
Strmice koji se odvijaju etapno, a predviđeno trajanje radova je do sredine studenog 2017. 
godine. Informacije o radovima kao i dostupni brojevi telefona za upite građana objavljeni 
su na web stranicama Grada Rijeke i mjesnog odbora Grad Trsat. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
AD 3.4. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Kulušić Mire vezano za 
prigovor na radove HEP-a u ulicama Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka. Dopis je poslan 
i OGU za komunalni sustav. Gđa. Kulušić upućena je na odgovorne osobe na gradilištu i 
projektu, čije je podatke dostavio HEP, a koji imaju više informacija o načinu na koji će se 
preusmjeravati promet za vrijeme trajanja radova. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 3.5. 

    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi KD Čistoća 
vezano za prijedlog gđe. Ines Legac da se spremnici za otpad smješteni u Linićevoj ulici, 
kod kućnog broja 4a, izmjeste na drugu lokaciju. Iz KD Čistoća dobiven je odgovor kako 
spremnike nije moguće izmjestiti na lokaciju koju je predložila gđa. Legac. Stranka nije 
bila zadovoljna odgovorom nadležnih službi te zahtijeva da se spremnici ipak premjeste 
na neku drugu lokaciju.  

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

jednoglasno odlučeno da se KD Čistoći uputi dopis sa zamolbom da se izvidi 
mogućnost preseljenja spremnika za otpad na neku drugu lokaciju koja će 
odgovarati stanarima okolnih stambenih objekata.  

 
 
 
 AD 3.6. 
 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Saše Horvata vezano za 

otpad na javnim površinama. Gosp. Horvat žali se na nedovoljnu učestalost pražnjenja 
posuda za komunalni otpad i smeće koje se nalazi u dječjem parku pored Hrvatske 
čitaonice Trsat. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. S OGU za komunalni sustav 
izvidjeti će se mogućnost učestalijeg čišćenja javnih površina navedenih u dopisu. 

  
 
 
 
 



AD 3.7. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem vezano za postavljanje turističkih 
putokaza za Trsatsku gradinu i Marijansko svetište. Zatražena je informacija o mogućnosti 
trajnog postavljanja tabli usmjerenja prema Trsatskoj gradini na Frankopanskom trgu. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 
AD 3.8. 

    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi Rijeka 
prometa d.d. vezano za upit Vijeća o mogućnosti i terminu postavljanja LED signalizacije 
na kolnik na spoju Ulica Šet. Joakima Rakovca i Frankopanski trg. Gosp. Frka u dopisu 
navodi kako je u tijeku izrada analize svih opasnih pješačkih prijelaza u gradu Rijeci te će 
se u sklopu iste utvrditi potreba i dinamika postavljanja LED signalizacije. U sklopu analize 
biti će obrađena i navedena lokacija te će se odrediti odnosno dogovoriti daljnji koraci.  

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

AD 3.9. 
    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu OGU za komunalni sustav, 

Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti vezano za prijedlog idejnog rješenja parka u 
Ulici Slave Raškaj južno od k.br. 13. Vijeću je dostavljen prijedlog idejnog rješenja dječjeg 
igrališta te se traži suglasnost kako bi se moglo krenuti u izradu glavnog projekta. 

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

jednoglasno odlučeno da se OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničkih 
komunalnih djelatnosti da suglasnost za prijedlog idejnog rješenja dječjeg igrališta 
u Ulici Slave Raškaj kod k.br. 13.  

 
 
 

AD 3.10. 
    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi KD Čistoća 

vezano za prijedlog Vijeća da se u Ulici Partizanski put kod k.br. 9B postavi dodatni 
spremnik za mješoviti komunalni otpad. Na navedenoj lokciji nije moguće postaviti dodatni 
spremnik zbog nedostatka većeg prostora za takvu namjenu te neprihvaćanja stanara s 
kućnog broja 9 da se spremnici postave pored njihovog kolnog ulaza. Također je 
navedeno kako bi se u slučaju vanrednih potreba za odvozom komunalnog otpada, 
prilikom odvijanja raznih manifestacija na Trsatskoj gradini, organizatori trebali obratiti KD 
Čistoća kako bi se izbjeglo nepropisno odlaganje otpada.  

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



AD 3 
AD 3.1. 
Tajnica MO izvijestila je Vijećnike o negodovanju stanara Ulice Vrlije koji se žale na 
uklanjanje spremnika za komunalni otpad zbog radova koje je u njihovoj ulici izvodio HEP. 
Naime, prije radova na lokaciji kod k.br. 30-31 bilo je postavljeno 5 spremnika za otpad (2 
za mješoviti otpad i 3 spremnika za razvrstavanje otpada). Nakon što su radovi u ulici 
završili vraćen je samo jedan spremnik za mješoviti otpad. Stanari traže da se vrate svi 
spremnici koji su prije radova bili postavljeni na toj lokaciji.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno podržalo 
zahtjev stanara da se na navedenu lokaciju vrate svi spremnici koji su tamo bili 
postavljeni prije radova. KD Čistoća će se poslati dopis.  
 
 
 
AD 3.2. 
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, predložila je da se Rijeka prometu 
d.d. uputi dopis vezano za učestali problem nepropisno parkiranih vozila na nogostupu 
sjeverno od stambenog objekta na adresi S. Krautzeka 35, a u neposrednoj blizini Trga 
Viktora Bubnja. Naime, unatoč iscrtanom znaku zabrane parkiranja vozila učestalo priječe 
ulaz u Krojački salon te ometaju pješački koridor. Zbog navedenih razloga predlaže se 
postavljanje prometnih stupića uz rub nogostupa koji bi onemogućavali nepropisno 
parkiranje vozila.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno odlučeno da 
se Rijeka prometu d.d. pošalje dopis sa zamolbom da se na predmetnoj lokaciji 
postave prometni stupići. 
 
 

 
AD 4 

AD 4.1. 
Tajnica MO izvijestila je Vijeće o programu Aktivno sudjelovanje mladih u društvu koje 
organizira Grad Rijeka, a namijenjeno je svim mladim osobama od 15 do 30 godina 
starosti koji se žele uključiti u rad lokalne zajednice. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 
 

    Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
  Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grad Trsat: 

 
                      Nika Pavlinić                                    Jana Sertić 

 


