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ZAPISNIK  
S 33. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
33. sjednica VMO Grad Trsat održana je 31. siječnja 2018. (srijeda) s početkom u 17:00 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 32. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izviješće o radu VMO Grad Trsatu 2017. godini 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić pročitala je prisutnima Izviješće o 
radu Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 
godine. Vijeće je u navedenom periodu održalo 8 sjednica s ukupno 40 točaka dnevnog 
reda. Vijeće je realiziralo aktivnosti iz područja kulture, sporta te brige o djeci, a realizirane 
su i slijedeće programske aktivnosti Dan žena, Dan MO, Biramo najljepšu okućnicu, 
balkon i prozor, Doček Sv. Nikole, Bilten i Redovna aktivnost VMO-a. Ukupni prihodi za 
2017. godinu iznosili su 28.285,00kn, a ukupni rashodi 23.029,34kn. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Vijeća mjesnog 
odbora Grad Trsat za 2017. godinu. 



AD 2 
AD 2.1. 

 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 
Direkcije za mjesnu samoupravu, vezano za prihvat programskih aktivnosti za 2018. 
godinu. Usvajanjem Proračuna Grada Rijeke na 6. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 20. 
prosinca 2017. godine, prihvaćene su programske aktivnosti vijeća mjesnih odbora za 
2018. godinu. Vijeću mjesnog odbora Grad Trsat odobreno je 28.290,00kn.  

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. 

 
 
AD 2.2. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom KD Čistoći vezano za 
zahtjev građana da se u Ulicu Bošket vrati spremnik za odlaganje staklene ambalaže. Od 
nadležnih službi KD Čistoća dobiven je odgovor kako je spremnik uklonjen zbog premalog 
korištenja. Prvi dostupan spremnik nalazi se u Ulici Vidikovac. Stranka je obaviještena o 
odgovoru KD Čistoća. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 2.3. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o pritužbi gđe. Patricje Jelušić Šmid 
vezano za terasu ugostiteljskog objekta Urban Magic Caffe na adresi S. Krautzeka. 
Naime, ulaz u stambeni objekt često je prepriječen stolicama i stolovima ugostiteljskog 
objekta te stranka moli da vlasnik ugostiteljskog objekta poštuje gabarite terase. Prijava je 
proslijeđena komunalnom redaru na rješavanje.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
AD 2.4. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom gosp. Vitasu, OGU za 
komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti, vezano za problem s 
uklanjanjem terasa ugostiteljskog objekta Badi pub na Frankopanskom trgu. Naime, 
vlasnik je s uklanjanjem terasa započeo još u rujnu 2017. godine no iste još uvijek nisu u 
potpunosti uklonjene. Vijeće mjesnog odbora u više je navrata zaprimilo pritužbe građana 
na nastalu situaciju te apel da se terase u potpunosti uklone kako ne bi narušavale izgled 
Trsata. Od gđe. Irene Miličević, pročelnice OGU za komunalni sustav dobiven je odgovor 
kako će se terase prisilnim putem ukloniti u najkraćem mogućem roku (cca 15 dana) 
preko treće osobe. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 2.5. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je vijećnike o dopisu poslanom komunalnom redaru, 
gosp. Robertu Salamonu vezano za prijavu građana o nepropisno odloženom glomaznom 
otpadu na javnoj površini- Dolac (Strmica- Partizanski put). Zatraženo je uklanjanje 
otpada. 
 



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

 
 
AD 2.6. 

    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Petre Šikić, vezano za 
pritužbu na izvedene radove u psećem parku kod Tenka. Gđa. Šikić žali se na 
nedovršene i nestručno izvedene radove. Upit je proslijeđen nadležnim službama 
Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti od kojih je dobiven odgovor kako je prostor 
psećeg parka još uvijek u procesu uređivanja te kako nije predviđeno da građani i njihovi 
kućni ljubimci koriste park za vrijeme radova. O završetku radova i službenom otvaranju 
parka za pse na navedenoj lokaciji građani će biti informirani putem medija.  

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 AD 2.7. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu zaprimljenom od Komisije za 
postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke vezano za 
zamolbu građana za izmještanjem spremnika za otpad na adresi Linićeva 4A- Vrtlarski 
put. Komisija je prijedlog za izmještanje ocijenila opravdanim te će se spremnik u što 
kraćem roku postaviti na novoodređenu lokaciju.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Stranku koja je zatražila 
izmještanje potrebno je obavijestiti o odluci Komisije. 
 
 
AD 2.8. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu zaprimljenom od OGU za 
komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje, u kojem se Vijeće obavještava o 
odobrenju preregulacije prometa u Ulici Drage Šćitara uz raskrižje s Ulicom fra Serafina 
Schona. Preregulacija je izvršena prema projektu TD Rijeka promet d.d..  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
AD 2.9. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Marije Vukić, Rose Leard 
14, koja traži asfaltiranje proširenog neasfaltiranog dijela ceste u Ulici Božene Vilhar 
Žirovnik, ispred stambenog objekta na navedenoj adresi. Prema priloženim nacrtima radi 
se o javnoj površini koja se često koristi za nepropisno parkiranje vozila, a učestalo je i 
odlaganje glomaznog otpada na navedenoj površini.   
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno da se prijedlog za asfaltiranjem uvrsti u prijedloge 
komunalnih prioriteta za 2019. godinu te pošalje na obradu nadležnim službama. Od 
komunalnog redarstva zatražiti će se obilazak lokacije kako bi se riješio problem 
odlaganja komunalnog otpada.  
 
 
 



AD 2.10. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Žarka Stipića vezano za 
asfaltiranje Glavinićeve ulice. Gosp. Stipić žali se na stanje asfalta u navedenoj ulici kao i 
na problem sedimenta (komada asfalta) koji se nakuplja u kanalizacijskim odvodima. Traži 
se što hitnija sanacija problema. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Asfaltiranje kolnika i 
nogostupa u Glavinićevoj ulici komunalni je prioritet iz 2017. godine. Kako isti nije 
riješen tokom 2017. godine radovima će se pristupiti početkom 2018. godine. Vijeće 
MO nije moglo utjecati na dinamiku radova.  
 
 
AD 2.11. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o pritužbi gosp. Damira Mirića, S. 
Krautzeka 51/1 vezano za problem s nepropisno parkiranim vozilima u Ulici Vrtlarski put 
prema križanju s Ul. S. Krautzeka. Gosp. Mirić je 2015. godine tražio da se na navedenoj 
lokaciji postave prometni stupići koji bi onemogućili nepropisno parkiranje no prijedlog je 
od nadležnih službi Rijeka prometa odbijen te je predloženo da se gosp. Mirić obrati 
prometnom redarstvu koje će kazniti nesavjesne vozače. Kako problem do danas nije 
riješen gosp. Mirić traži da se ponovno razmotri mogućnost postavljanja prometnih 
stupića. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno da se nadležnim službama Rijeka prometa ponovno 
pošalje zamolba gosp. Mirića na razmatranje.  
 
 
AD 2.12. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o prijedlogu gđe. Vukić, Rose Leard 14, da 
se u navedenoj ulici između kućnih brojeva 19 i 23 postavi metalno postolje s lancima za 
spremnike za otpad koji se tamo nalaze. Naime, lokacija je izložena naletima vjetra i 
nalazi se na strmom terenu pa se često događa da se spremnici prevrnu ili pomaknu niz 
ulicu. Postavljanje postolja i lanaca spriječilo bi pomicanje spremnika i smanjilo 
mogućnost oštećenja okolnih objekata. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno da se KD Čistoća pošalje zamolba da se u Ul. Rose Leard 
između kućnih brojeva 19 i 23 postavi metalno postolje s lancima za spremnike za 
otpad. 
 
 

AD 3 
AD 3.1. 
Članica Vijeća, gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović upozorila je Vijeće kako od nadležnih 
službi OGU za komunalni sustav, Direkcije za komunalno redarstvo, nije dobiven odgovor 
vezano za upit o bespravno sagrađenom zidiću u Ul. Rose Leard. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Upit će biti ponovno 
proslijeđen Direkciji za komunalno redarstvo s molbom da se očituju što hitnije.  
 
 



AD 4 
Nije bilo prijedloga.  
 
 
 
 
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 

 


