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ZAPISNIK  
S 35. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
35. sjednica VMO Grad Trsat održana je 26. travnja 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 34. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dan žena- izvještaj o programskoj aktivnosti 
2. Dani Trsata- preraspodjela sredstava 
3. Imenovanje ulice- Sveučilišni kampus- traži se očitovanje 
4. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Tajnica MO Grad Trsat pročitala je nazočnima Izvještaj o provedbi programa- Dan žena. 
Programska aktivnost organizirana je u suradnji s MO Vojak ,a održana je u prostorijama 
MO Grad Trsat 8. ožujka 2018. godine. U sklopu programa održano je interaktivno 
psihološko predavanje i radionica udruge A.S.K. Ri na temu „Može li prijateljski odnos 
zamijeniti psihoterapijski odnos?“. Nakon predavanja uslijedilo je druženje uz domjenak i 
glazbeni program Damira Badurine. Svim posjetiteljicama uručeni su buketići s ružama. 
Za realizaciju aktivnosti utrošeno je 2.300,00kn. Sredstvima je pokrivena naknada za 
izvođača (Damir Badurina) i predavačicu (A.S.K. Ri). 
 



Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo izvještaj o programskoj aktivnosti  
„Dan žena“. 
 
 
 

AD 2 

Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, izvijestila je Vijećnike o 
preraspodjeli financijskih sredstava za programsku aktivnost Dan MO Grad Trsat održanu u 
periodu od 17. do 23. travnja 2018. godine. Naime, zbog potrebe sklapanja ugovora o 
autorskom honoraru umjetnika (Alen Brentini) planirani iznos od 3.400,00kn na poziciji FP- 
PRO2501 Ostale usluge prebacuje se na poziciju FP- PRO2500 Intelektualne i osobne 
usluge.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo preraspodjelu sredstava.  

 
 
 
AD 3 

Tajnica MO Grad Trsat pročitala je nazočnima dopis Odbora za mjesnu samoupravu s 
prijedlogom za imenovanje ulice na području Sveučilišnog kampusa u Rijeci. Odbor za 
mjesnu samoupravu predložio je dva imena i to Peter Salcher te dr. sc. Ante Vukas i dr. sc. 
Duje Vukas. Peter Salcher (1848.- 1928.) fizičar je i jedna od najznačajnijih osoba 
ondašnjega riječkog znanstvenog i kulturnog života. Prof. dr. sc. Ante Vukas (1910.-1991.) 
bio je istaknuti stručnjak u području dermatovenerologije i dugogodišnji šef Odjela za 
dermatovenerologiju Sušačke bolnice. Prof. dr. sc. Duje Vukas (1941.-2005.) bio je 
superspecijalist iz kardiovaskularne kirurgije te je dao značajan doprinos u području 
transplantacijske kirurgije.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo prijedlog da se 
neimenovana ulica na području Sveučilišnog kampusa u Rijeci nazove ulicom prof. dr. 
sc. Ante Vukasa i prof. dr. sc. Duje Vukasa.  
 
 
 
AD 4 

AD 4.1. 

 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu poslanom DZKD, gosp. Zoranu Tadiću, sa 
zamolbom da se u Ulici S. Krautzeka kod kbr 25 (ambulanta) posade dva stabla koja 
nedostaju u drvoredu. Prema odgovoru nadležnih službi na navedenoj lokaciji posaditi će 
se jedno stablo koje nedostaje dok se u drugom koritu neće zasaditi novo stablo obzirom 
da se nalazi preblizu razvodnog stupa el. energije što bi u skoroj budućnosti predstavljalo 
opasnost te bi stablo ponovno moralo biti uklonjeno.  

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

 
 
AD 4.2. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o zaprimljenom dopisu gđe. Dunje Barić, 
Vrlije 55, u kojem se traži postavljanje prometnog ogledala na navedenoj lokaciji. Kao 
razlog se navodi otežano uključivanje u promet iz dvorišta zbog nepreglednosti. 
 



Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je suglasno s prijedlogom 
gđe. Barić. Rijeka prometu će se poslati dopis sa zamolbom da se u Ulici Vrlije 
preko puta kbr 55 postavi prometno ogledalo. 
 
 
AD 4.3. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu stanara Ul. S. Krautzeka s kbr 63 
koji traže da se u Ulici Zorana Kompanjeta postave prometni uspornici. Kako navode, 
vozači koji se kraću iz smjera Vrtlarskog puta prema Ul. S. Krautzeka često voze iznad 
ograničenja te time ugrožavaju pješake koji se onuda kreću.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
odlučeno je da je prijedlog građana opravdan te će se poslati dopis Rijeka prometu 
sa zamolbom da razmotre postavljanje prometnih uspornika u Ul. Zorana 
Kompanjeta. 
 
 
AD 4.4. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Ivana Gračanina koji se 
žali na neodržavanje zelenih površina, naročito Parka Heroja te na izgradnju novog 
stambenog objekta u Ul. S. Krautzeka (preko puta ulaza u Park Heroja). 

  
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 4.5. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je vijećnike o dopisu Škole za primijenjenu umjetnost 
Rijeka koja se želi povezati s mjesnim odborom u realizaciji projekta EPK „27 susjedstva“ 
to jest projekta „U susret stogodišnjici Sušaka- Tu, odmah pokraj nas“ 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je održan sastanak s 
predstavnicima Škole za primijenjenu umjetnost. Dogovoreno je da se s 
predstavnicima HČT i KPGT-a održi sastanak na kojem bi bila dogovorena daljnja 
suradnja u projektima.  
 
 
AD 4.6. 

    Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Kordić Bibijane vezano za 
uklanjanje kioska Inovina koji se nalazi u Ul. Šet. Joakima Rakovca ispred Hrvatske 
čitaonice Trsat. Gđa. Kordić traži podršku Vijeća mjesnog odbora da se ukloni kiosk na 
navedenoj lokaciji. 

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Gđa. Kordić upoznata je s 

namjerom Vijeća mjesnog odbora da se kiosku na navedenoj lokaciji ne produži 
koncesija. Molba za ne obnavljanjem postojeće koncesije poslana je OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u siječnju 2018. godine. Kako do 
sada nije dobiven odgovor potrebno je ponovno poslati upit nadležnom odjelu. 

 
 
 



AD 5 
AD 5.1. 

Predsjednica Vijeća, gđa. Jana Sertić, predložila je da se na sjevernom dijelu kolnika u Ul. 
S. Krautzeka ispred Dvorane mladosti i autobusne stanice iscrta strelica koja bi navodila 
vozače da se prestroje u lijevu traku ako skreću prema parkingu ispred Dvorane mladosti 
odnosno ako nastavljaju kretanje prema Šenoinoj ulici. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasno je odlučeno da 
se zahtjev za iscrtavanjem strelice na kolniku proslijedi Rijeka prometu.  
 
 
AD 5.2. 
Predsjednica Vijeća, gđa. Jana Sertić, izvijestila je prisutne o onečišćenoj zelenoj površini 
u Dolcu (ispod ulice Partizanski put). Netko je na zelenoj površini ostavio građevinski 
materijal koji je potrebno ukloniti. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Komunalnom redarstvu 
onečišćenje je prijavljeno u siječnju 2018. godine no kako isto nije uklonjeno 
ponoviti će se zahtjev prema Komunalnom redarstvu i Direkciji zajedničke 
komunalne djelatnosti. 
 
 
AD 5.3. 

Članica Vijeća, gđa. Marija Barišić, obavijestila je Vijećnike o problemu uzurpiranja javne 
površine u Ulici Rose Leard kod kućnih brojeva 4 i 12. Stanari na navedenim adresama 
sade zelenilo i postavljaju staze okućnice do samog kolnika što predstavlja problem 
pješacima koji se onuda kreću obzirom da se radi o prometnici koja nema nogustupa. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Poslati će se upit 
Komunalnom redarstvu da se izvidi do kuda sežu privatne parcele, a gdje započinje 
javna površina. 
 
 
 

AD 6 
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 

 


