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ZAPISNIK  
S 34. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
34. sjednica VMO Grad Trsat održana je 22. veljače 2018. (četvrtak) 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 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Anđelka Jurašić Mikašinović 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
 
 
Zapisnik s 33. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dan žena- dogovor oko programske aktivnosti 
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 izvijestila je prisutne o terminu 
obilježavanja Dana žena koji se tradicionalno održava u suradnji s Vijećem mjesnog 
odbora Vojak. Programska aktivnost planirana je za 8. ožujka 2018. godine s početkom u 
17 i 30 sati u prostorijama mjesnog odbora Grad Trsat. Program će započeti interaktivnim 
psihološkim predavanjem gđe. Tanje Stanić iz Udruge A.S.K. Ri, a nastaviti će se 
glazbenim programom Damira Badurine uz prigodni domjenak. Za sve prisutne biti će 
nabavljeni buketi s ružama.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je jednoglasno usvojilo prijedlog programske aktivnosti Dan 
žena. 



AD 2 
AD 2.1. 

 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu poslanom gđi. Legac (Linićeva 4a) vezano za 
izmještanje spremnika za otpad koji se nalazio u Linićevoj ulici kod kbr. 4a. Komisija za 
postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Rijeke pozitivno je 
ocijenila prijedlog za premještanjem te će KD Čistoća spremnike izmjestiti na novu 
lokaciju u što kraćem roku.  

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

 
 
AD 2.2. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o zaprimljenom dopisu Energa d.o.o. 
vezano za zahtjev gđe. Ćuk Mirjane da se u prolazu između Linićeve i Šenoine ulice kod 
kbr 10. proširi javna rasvjeta. KD Energo ocijenio je prijedlog opravdanim te se predlaže 
da se prikupi suglasnost stanara okolnih stambenih objekata te da se radovi izvedu u 
sklopu komunalnih prioriteta za 2019. godinu.    
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Gđi. Ćuk poslati će se dopis s 
uputama Energa te će se prijedlog po prikupljanju potrebnih suglasnosti uvrstiti u 
Prijedloge komunalnih prioriteta za 2019. godinu. 
 
 
AD 2.3. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi Direkcije za 
komunalno redarstvo (gđa. Justinić Andrea), vezano za upit o betonskom zidiću 
izgrađenom u Ulici Rose Leard između kbr 3 i 5. Uvidom u dostupnu dokumentaciju i 
izvidom na terenu utvrđeno je kako je predmetni zidić bio uklonjen zbog izvođenja radova 
na prometnici no po završetku istih zidić je vraćen u prvobitno stanje te nije bespravno 
izgrađen.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 
AD 2.4. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu vezano 
za zahtjev gosp. Mirića (S. Krautzeka 51/1) da se u Ulici Vrtlarski put postave prometni 
stupići koji bi onemogućavali vozače da bespravno parkiraju vozila na nogostup. Vijeće od 
nadležnih službi traži informaciju o daljnjem postupanju.  

  
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 2.5. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je vijećnike o dopisu poslanom KD Čistoća, gosp. 
Milanu Zagorcu, vezano za zamolbu gđe. Vukić da se u Ulici Rose Leard između kućnih 
brojeva 19 i 23 postave postolja i lanci za spremnike za otpad. KD Čistoća ocijenio je 
prijedlog opravdanim no kako na navedenoj lokaciji ne postoji tvrda površina potrebno je 
izvršiti izradu betoniranog podesta. Predlaže se pokretanje zahtjeva prema Rijeka 
prometu s ciljem betoniranja podloge nakon čega se može pristupiti montaži postolja. 
 



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

uputiti zahtjev za betoniranjem podloge za spremnike za otpad te će se ovisno o 
njihovom očitovanju daljnje postupati.  
 
 
AD 2.6. 

    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi Rijeka 
prometa vezano za problem stanara Sveučilišne avenije sa slijevanjem vode i blata u 
podzemne garaže stambenih objekata. Prema prikupljenim informacijama  površina s koje 
se zemljani materijal preko kolnika prometnice slijeva u garaže u privatnom je vlasništvu 
tvrtke koja je navedene stambene objekte gradila. Direkcija komunalnog redarstva će u 
okviru svoje nadležnosti poduzeti potrebne mjere u rješavanju ovog problema.  

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

proslijediti odgovor nadležnih službi.  
 
 
  
AD 3 

AD 3.1. 

Predsjednica Vijeća, gđa. Jana Sertić, predložila je da se na području mjesnog odbora 
Grad Trsat postave stalci s vrećicama za izmet kućnih ljubimaca kako bi se probalo 
pozitivno utjecati na vlasnike pasa da ne onečišćuju javne površine.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasno je odlučeno da 
se zahtjev proslijedi OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničkih komunalnih 
djelatnosti te da se izvidi mogućnost postavljanja dodatnih stalaka s vrećicama.  
 
 
AD 3.2. 
Predsjednica Vijeća, gđa. Jana Sertić, izvijestila je prisutne o posječenim stablima u 
drvoredu u Ulici S. Krautzeka. U 2017. godini uklonjena su dva stabla u blizini ambulante 
te je potrebno zasaditi nova.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasno je odlučeno da 
se zahtjev proslijedi, Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti te da se zatraži 
što hitnija sanacija drvoreda i sadnja mladih stabala.  
 
 
AD 3.3. 

Član Vijeća, gosp. Sertić, obavijestio je Vijećnike o oštećenom prometnom stupiću na 
Frankopanskom trgu između kućnih brojeva 8 i 9. Stupić je odložen u dvorištu između 
navedenih kućnih brojeva te je potrebna sanacija oštećenja. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Tajnica mjesnog odbora 
obavijestiti će nadležne službe Rijeka prometa o oštećenju.  
 
 
 
 



AD 4 
Nije bilo prijedloga.  

 
 

 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
 

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

 
                      Nika Pavlinić                                    Jana Sertić 

 


