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ZAPISNIK  
S 32. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
32. sjednica VMO Grad Trsat održana je 27. prosinca 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 31. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Financijski plan VMO Grad Trsat za 2018. godinu- usvajanje 
2. Izvješće o programskoj aktivnosti- Eko akcija 
3. Izvješće o programskoj aktivnosti- Doček Sv. Nikole 
4. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić izvijestila je prisutne o prijedlogu 
Financijskog plana Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za 2018. godinu i projekcije za 
2019. i 2020. godinu. Prijedlog prihoda iznosi 28.290,00 kn od čega je 26.890,00 kn 
prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, 
a 1.400,00 kn iznose donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. U 2018. 
godini predviđeno je održavanje sedam programskih aktivnosti Vijeća (Dan žena, Dani 
Trsata, Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor, Ekološka akcija- ozelenjavanje parka u 
Ul. Slave Raškaj, Doček Sv. Nikole, Bilten MO i Redovna aktivnost Vijeća MO). 



Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno odlučilo da se usvoji 
Financijski plan Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za 2018. godinu i projekcije za 
2019. i 2020. godinu. 

 
 
 
AD 2 

Predsjednica VMO Grad Trsat, Jana Sertić, pročitala je prisutnima Izvješće o programskoj 
aktivnosti Eko akcija- čišćenje prostora u Bošketu. Vijeće je akciju planiralo održati u 
svibnju 2017. godine. Zbog loših vremenskih uvjeta i nepristupačnog terena od 
predložene programske aktivnosti se jednoglasno odustalo što je i potvrđeno na 
prethodnoj sjednici Vijeća.  

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

 
 
 
AD 3 

Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, pročitala je prisutnima Izvješće o 
provedenoj aktivnosti Vijeća- Doček Sv. Nikole. Vijeće MO Grad Trsat tradicionalno svake 
godine u prosincu za predškolsku djecu s područja mjesnog odbora Grad Trsat organizira 
podjelu poklona u sklopu programa Doček Sv. Nikole. Ovogodišnja prijava djece započela 
je 8. studenoga i trajala je do 24. studenoga. Prijavljeno je 78 djece. Za djecu su 
pribavljeni poklon paketi s igračkama. 6. prosinca 2017. godine u Hrvatskoj čitaonici Trsat 
održan je prigodni program kojeg su pripremili učenici OŠ Trsat nakon kojega je uslijedila 
podjela poklona s igračkama. Za realizaciju programske aktivnosti ukupno je utrošeno: 
5.991,82 kn. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Izvješće o programskoj 
aktivnosti Doček Sv. Nikole usvojeno je jednoglasno. 
 
 
 

AD 4 
AD 4.1. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Ćuk Mirjane, Linićeva 10. 
Gđa. Ćuk moli da se u prolazu između Linićeve i Šenoine ulice postavi jedno rasvjetno 
tijelo koje bi osvjetljivalo put kojim se pješaci kreću. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno da se KD Energu pošalje dopis sa zamolbom da se na 
navedenoj lokaciji postavi jedno rasvjetno tijelo iz sredstava za redovno godišnje 
proširenje javne rasvjete. 
 
 
AD 4.2. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Denisa Polića vezano za 
problem sa slivnim vodama na području Strmice. Kako navodi gosp. Polić prilikom svake 
padaline na spoju ulica Strmica i Put Bože Felkera nakuplja se veća količina vode koja 
onemogućava pješacima nesmetani prolaz. Također se napominje i prodiranje oborinskih 
voda u dvorište na adresi Šenoina 20. 



Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno da se pošalje dopis Rijeka prometu i OGU za komunalni 
sustav od čijih se nadležnih službi moli prijedlog za rješenje navedenog problema. 
 
 
AD 4.3. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Budimila Klena, Bošket 
15a, vezano za zamolbu da se u Ulicu Bošket ponovno postave spremnici za otpad 
namijenjeni razvrstavanju staklene ambalaže. Naime isti su bili postavljeni no nakon što ih 
je KD Čistoća uklonila nisu vraćeni na postojeću lokaciju. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno odlučeno da 
se pošalje dopis KD Čistoći s molbom da se spremnici za staklenu ambalažu 
ponovno postave u Ulicu Bošket.   
 
 
AD 4.4. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom nadležnim službama 
Rijeka prometa vezano za zamolbu gđe. Iris Štefanić, ovlaštene predstavnice suvlasnika 
zgrade na adresi Sv. Avenija br. 1 da se sanira problem nanošenja blata u garaže 
stambenog objekta na navedenoj adresi. Od Rijeka prometa je zatraženo da Vijeće u što 
kraćem roku izvijeste o mogućnostima rješavanja problema.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 4.5. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je vijećnike o dopisu poslanom OGU za komunalni 
sustav, Direkciji komunalnog redarstva, gđi. Justinić Andrei, vezano za bespravno 
sagrađeni zidić u Ulici Rose Leard koji je podignut između kbr. 3 i 5. Traži se informacija 
da li je za podizanje zidića bila ishodovana dozvola za gradnju. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
AD 4.6. 

    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Jasminke Šinko vezano za 
pritužbu na komunalni otpad i ostatke terasa ugostiteljskog objekta koji se nalazio između 
Hrvatske čitaonice Trsat i Erste banke. Kako je o navedenom problemu već obaviješten 
OGU za komunalni sustav te ostale nadležne službe, a pokrenut je i postupak uklanjanja 
preostalog materijala stranka je o poduzetim mjerama obaviještena. 

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 AD 4.7. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za gospodarenje 
imovinom pri Gradu Rijeci, vezano za postavljanje rukohvata na stepenicama na južnom 
prilazu Dvorani mladosti. Od nadležnih službi traži se izviđanje mogućnosti za postavljanje 
rukohvata na navedenoj lokaciji. 



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

AD 5 
AD 5.1. 
Članica Vijeća, gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović upozorila je Vijeće na potrebu za 
intervencijom Dezinsekcije na području oko trafostanice u Ulici Vrlije. Zbog učestalog 
nepropisnog odlaganja otpada na navedenoj lokaciji dolazi do pojave većeg broja 
glodavaca te je površinu potrebno tretirati. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno podržalo 
prijedlog Vijećnice da se Dezinsekciji pošalje dopis sa zamolbom da se navedena 
lokacija tretira protiv pojave glodavaca. 
 
 
AD 5.2. 
Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, izrazila je negodovanje 
preregulacijom prometovanja u Ulici Drage Šćitara na spoju s Ul. Fra Serafina Schona. 
Naime, nakon izgradnje novog stambenog objekta došlo je do preregulacije prometa na 
navedenoj lokaciji na način da je prometovanje izmješteno s južnog koridora na sjeverni 
dok je prostor za parking vozila izmješten sa sjeverne na južnu stranu. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon kraće rasprave  
jednoglasno odlučeno da se Rijeka prometu d.d. pošalje dopis sa zamolbom da se 
Vijeće izvijesti zašto je preregulacija prometa izvršena na takav način te zašto se 
odustalo od predviđene izgradnje kružnog toka. 
 
 

 
AD 6 

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 

 


