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ZAPISNIK  
S 31. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
31. sjednica VMO Grad Trsat održana je 14. studenoga 2017. (utorak) s početkom u 17:00 
sati u prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jana Sertić, predsjednica VMO 
- Marija Barišić, članica VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednice VMO 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
 
 
Zapisnik s 30. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti za 2018. godinu- usvajanje liste 
2. Doček Sv. Nikole- dogovor oko programske aktivnosti 
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, uputila je Vijećnike u listu 
obrađenih prijedloga komunalnih prioriteta za 2018. godinu. Vijeće je na obradu poslalo 
13 prijedloga građana, a lista je upotpunjena s jednim prijedlogom nadležnih službi DZKD-
a. Jedan zahtjev je odbijen kao neopravdan, jedan od prijedloga ne može se financirati iz 
sredstava komunalnih prioriteta, za jedan prijedlog se predlaže odustajanje zbog potrebe 
ishodovanja akata za građenje dok će se tri prijedloga realizirati iz sredstava redovnog 
održavanja. Procijenjena vrijednost radova za realizaciju obrađenih prijedloga iznosi 
276.000,00kn. Mjesni odbor na raspolaganju ima 159.000,00kn te je potrebno utvrditi listu 
prioriteta u iznosu raspoloživih sredstava.  



Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon rasprave 
jednoglasno usvojilo listu komunalnih prioriteta za 2018. godinu. koja je navedena 
u tablici: 
 

1 
Uređenje okoliša stubišta od Trsatske čitaonice do Ulice Petra 
Zrinskog 

ZKD 15.000,00 

2 Postava sprava za vježbanje u Parku Heroja ZKD 14.000,00 

3 
Tehinčka priprema za uređenje Frankopanskog trga istočno od 
kućnog broja 1 

ZKD 20.000,00 

4 
Proširenje nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od 
kućnog broja 23 

RP 30.000,00 

5 
Sanacija nogostupa i stubišta u Ulici Petra Zrinskog kod 

kućnog broja 11 
RP 30.000,00 

6 
Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kućnog 
broja 1 do kućnog broja 4 

RP 25.000,00 

7 Opremanje dječjeg igrališta u Ul. S. Raškaj  ZKD 25.000,00 

 
  UKUPNO 159.000,00 

 
 
 
AD 2 

Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, predložila je Vijeću da se 
programska aktivnost Doček Sv. Nikole održi u srijedu, 6. prosinca 2017. godine, u 
dvorani Hrvatske čitaonice Trsat s početkom u 18 sati. Predsjedniku HČT poslati će se 
dopis sa zamolbom da se Vijeću bez plaćanja naknade za korištenje prostora ustupi 
dvorana Čitaonice na datum 6. prosinca 2017. godine. Kontaktirati će se ravnateljica OŠ 
Trsat sa zamolbom da učenici škole pripreme prigodni program koji će se izvesti prije 
podjele poklona. Prijave djece predškolske dobi s područja mjesnog odbora vršiti će se od 
8. do 24. studenoga 2017. godine pri čemu će roditelji uplaćivati kotizaciju u iznosu od 
20,00kn. Nakon formiranja liste prijavljene djece u prostorijama MO Grad Trsat sastati će 
se pododbor za djecu koji će odabrati prikladne poklone za djecu različitih dobnih skupina. 
Svetište Majke Božje Trsatske ustupiti će odoru za Sv. Nikolu. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  

 
 
 
AD 3 

AD 3.1. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za komunalni 
sustav, DZKD-u vezanom za molbu građana da se u Ulici Slavka Krautzeka kod kbr. 51/3 
i 51/4 pokosi ili na neki drugi način ukloni raslinje i korov koji raste između kolnika i 
potpornog zida u ulici. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  



AD 3.2. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Maje Willheim koja je 
prijavila problem sa glodavcima na području Bošketa. Prijava je proslijeđena Dezinsekciji 
Rijeka na rješavanje. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Članica Vijeća gđa. Anđelka 
Jurašić Mikašinović predložila je da se od Dezinsekcije zatraži tretiranje područja 
oko trafostanice u Ulici Vrlije. Vijeće je suglasno s prijedlogom. 
 
 
AD 3.3. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom TZ Grada Rijeke 
vezano za problem s odlaganjem otpada koncesionara na Trsatskoj gradini. Istima je 
proslijeđen i dopis KD Čistoća u kojem je pojašnjeno na koji način je potrebno zbrinuti 
otpad nakon manifestacija na području Gradine. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 3.4. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom nadležnim službama 
Rijeka prometa vezano za zamolbu gđe. Kezić da se na Trgu Viktora Bubnja (kod 
krojačkog salona) postave prometni stupići koji bi sprječavali nepropisano parkiranje 
vozila na nogostupu. Od Rijeka prometa je dobiven odgovor kako nisu u mogućnosti 
udovoljiti zahtjevu građana jer navedena lokacija nije izuzetno prometno opasna te 
predlažu da se građani, ukoliko primijete nepropisno parkirana vozila, obrate prometnom 
redarstvu koje će ukloniti vozila.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Stranka će se obavijestiti o 
odgovoru nadležnih službi. 
 
 
AD 3.5. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je vijećnike o dopisu stanara Ulice Vrlije koji se žale da 
spremnici za komunalni otpad u njihovoj ulici nisu vraćeni na svoja mjesta nakon 
završetka radova HEP-a. Iz KD Čistoća je dobiven odgovor kako će spremnici za otpad 
biti vraćeni do sredine listopada što je naknadno i učinjeno. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
AD 3.6. 

    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Jelene Garabiljević koja je 
predložila da se u Parku heroja postave sprave za vježbanje kako bi se građani mogli 
dodatno rekreirati na otvorenome. Stranci je odgovoreno kako je Vijeće predložilo da se 
sprave u Parku heroja postave kroz realizaciju komunalnih prioriteta na području MO Grad 
Trsat u 2018. godini.  

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



 AD 3.7. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Igoru Ausiliu iz 
Rijeka prometa vezano za oštećene stupiće u Ulici S. Krautzeka. Sveukupno je oštećeno 
9 prometnih stupića, a nekoliko stupića nedostaje i na autobusnom stajalištu kod Trsatske 
crkve. Iz Rijeka prometa je dobivena informacija kako su brončani stupići naručeni, a 
nadopuna stupića na autobusnoj stanici izvršiti će se u najkraćem roku. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
AD 3.8. 

    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi KD Čistoća 
vezano za molbu gđe. Legac, Linićeva 4a, o premještanju spremnika za otpad koji se 
nalaze ispred ulaza u stambeni objekt na navedenoj adresi. Gđa. Legac zamolila je da se 
isti izmjeste na drugu lokaciju no od KD Čistoća je dobiven odgovor kako se ne može 
udovoljiti stranci te se preporuča Vijeću slanje dopisa OGU za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem, Komisiji za postavljanje privremenih objekata kako bi 
se odredila lokacija koja će udovoljiti zahtjevima svih strana. 

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

jednoglasno odlučeno da se pošalje dopis OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem, Komisiji za postavljanje privremenih objekata, od koje će 
se zatražiti mišljenje o daljnjem postupanju. 

 
 

AD 3.9. 
    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom KD Čistoća vezanom 

za prijavu oštećenja na spremnicima za otpad u Ulicama Šet. Joakima Rakovca i Bošket. 
KD Čistoća naknadno je izvijestio mjesni odbor kako su svi oštećeni spremnici 
zamijenjeni. 

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

AD 3.10. 
    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Darka Brusića koji je 

zamolio da se pokosi trava na dječjem igralištu u Ulici Šet. Joakima Rakovca (kod HČT). 
Nadležnima u OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti, 
proslijeđena je zamolba građana te je trava u roku od nekoliko dana pokošena. 

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

AD 3.11. 
    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Iris Štefanić, adresa 

Sveučilišna avenija 1, vezano za problem stanara navedene ulice sa slijevanjem vode i 
blata u garaže koje se nalaze u suterenu zgrada. Naime, s istim problemom se Vijeću u 
lipnju 2017. godine obratio i predstavnik stanara s kućnog broja 3 kada je problem poslan 
na razmatranje Rijeka prometu od kojih se zatražila informacija o daljnjoj mogućnosti 
postupanja. Povratna informacija od nadležnih službi nije dobivena. 

 



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

odlučeno da se Rijeka prometu ponovno pošalje dopis s molbom da se hitno 
očituju o navedenom problemu. 

 
 
  AD 3.12. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Igoru Ausiliu iz 
Rijeka prometa vezano za oštećene stupiće u Ulici S. Krautzeka. Došlo je do oštećenja 
stupića kod kućnog broja 9 gdje je prethodno u prometnoj nesreći bilo oštećeno sedam 
stupića. Kako od dopisa u listopadu oštećeni prometni stupići nisu vraćeni Vijeće je 
zatražilo hitnu sanaciju. Od Rijeka prometa je dobivena informacija kako raspolažu sa 
nekoliko prometnih stupića koji će biti postavljeni u što kraćem roku dok će ostatak biti 
postavljen kada ih kooperant dostavi RP-u. 
 
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. 
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, obavijestila je Vijećnike o 
nezadovoljstvu građana Trsata, naročito odvojka Ulice Slavka Krautzeka, koji se nalazi u 



blizini novoizgrađenih stambenih zgrada preko puta ulaska u Park heroja. Naime, prilikom 
izvođenja radova oko novogradnje radnici su uzurpirali dio puta koji ne pripada parceli na 
kojoj se grade zgrade. Radnici su stanarima okolnih stambenih objekata izjavili kako za 
gradnju prilaza/puta nemaju dozvolu, ali da će ista biti naknadno pribavljena. Stanari traže 
da se o nepropisnoj gradnji obavijeste nadležne službe, prvenstveno građevinska 
inspekcija, te da se od OGU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 
zatraži sazivanje sastanka na kojem bi stanarima bilo objašnjeno konačno rješenje o 
gradnji.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon rasprave 
jednoglasno odlučeno da se o građenju bez prethodno pribavljenih dozvola za 
izgradnju pod hitno obavijesti građevinska inspekcija od koje će se zatražiti da se 
radovi u potpunosti obustave dok se ne ustanovi činjenično stanje. Vijeće će 
također zatražiti i sazivanje sastanka od OGU za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i građenje na kojem bi prisustvovali stanari iz Ul. S. Krautzeka i Vijećnici 
mjesnog odbora. 
 
 
AD 4.2. 
Članica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović, obavijestila je Vijećnike 
o nepropisno izgrađenom zidiću u Ulici Rose Leard, između kućnih brojeva 3 i 5. Izgrađeni 
zidić nalazi se uz južnu stranu kolnika u navedenoj ulici, a sprječava pristup vozilima iz 
smjera Ulice Vrlije. Zidić je bio sagrađen prije nekoliko godina nakon čega je uklonjen te je 
tokom tekuće godine ponovno izgrađen.  
   
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave 
jednoglasno odlučeno da se o bespravno izgrađenom zidiću obavijesti Direkcija za 
komunalno redarstvo kako bi se utvrdilo tko je izgradio zidić i da li je za navedeni 
zahvat izdana građevinska dozvola, odnosno suglasnost nadležnih službi. 
 
 
AD 5 
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, predložila je Vijećnicima da se u 
2017. godini odustane od planirane ekološke akcije kojom se trebala urediti površina na 
Bošketu- istočno od dječjeg parke pored Hrvatske čitaonice Trsat. Akcija je bila planirana 
za svibanj no zbog loših vremenskih uvjeta odgođena nije se uspjela realizirati tokom 
godine.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave 
jednoglasno odlučeno da se odustane od planirane eko akcije za 2017. godinu. 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
 

    Ovaj se zapisnik sastoji od šest (6) stranica. 
 
  Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grad Trsat: 

 
                      Nika Pavlinić                                    Jana Sertić 

 


