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ZAPISNIK  

S 36. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 
 

36. sjednica VMO Grad Trsat održana je 10. svibnja 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, članica VMO 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
 
 

Zapisnik s 35. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti za 2019. godinu- prijedlozi za obradu 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 

Tajnica MO Grad Trsat pročitala je nazočnima prijedloge građana koji su zaprimljeni 
putem on-line obrasca, e-mailom ili osobno u tajništvu mjesnog odbora. Predloženo je 9 
zahvata od strane građana i 3 prijedloga VMO. Dva prijedloga dopisom su upućena 
nadležnim službama na rješavanje te nisu razmatrana u sklopu malih komunalnih akcija 
dok je jedan prijedlog odbijen i predložen za realizaciju kroz druge oblike natječaja Grada 
Rijeke. Sveukupno je na obradu poslano 9 prijedloga komunalnih prioriteta za 2019. 
godinu: 



 
 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge prioriteta u održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području MO Grad 
Trsat. 
 
 

 
AD 2 

AD 2.1. 

 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu Komunalnog redarstva vezano za problem 
slijevanja vode i blata u garaže u Sveučilišnoj aveniji. Utvrđeno je kako je nesanirana 
površina s koje se slijeva materijal u vlasništvu Grada Rijeke te je sanacija iste u 
nadležnosti Direkcija Grada.  

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

 
 
AD 2.2. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Komunalnom 
redarstvu vezano za prijavu građana o većoj količini glomaznog otpada odloženog u 
Dolcu (ispod Ul. Partizanski put). 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 

Redni 

broj
Prijedlog prioriteta sa lokacijom

1
Asfaltiranje proširenog neasfaltiranog dijela ceste u Ul. Božene Vilhar Žirovnik (istočna strana 

pored stambenog objekta na adresi Rose Leard 14)

2
Postavljanje prometnih stupića u Ul. Vrtlarski put (uz zapadnu stranu stambenih objekata na 

adresi S. Krautzeka 51 i 51/1)

3 Izgradnja parkirnog prostora u Ulici Bošket

4 Sanacija nogostupa od Stuba Petra Kružića do križanja s Ul. Prijelaz Franje Paravića

5 Postavljanje rasvijetnog tijela u prolazu između Linićeve i Šenoine ulice 

6 Postava sprava i klupa u novoizgrađenom dječjem parku na Strmici- Ul. S. Raškaj

7 Uređenje Frankopanskog trga- prostor između HČT i Erste banke

8
Uređenje prilaza za osobe s invaliditetom- Frankopanski trg 1 (kod Erste banke)- iz smjera Ul. 

Petra Zrinskog

9
Izgradnja parkirališta sa sjeverne strane sportskog igrališta u Ul. Slavka Krautzeka (preko puta 

kbr. 82-84)

MJESNI ODBOR GRAD TRSAT

Prijedlozi prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.



AD 2.3. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Komunalnom 
redarstvu vezano za pritužbe građana na BK Trsat i neodržavanje čistoće na prostoru koji 
imaju pod koncesijom. Također su zaprimljene i pritužbe na odlaganje otpada koji se 
ostavlja pored spremnika. 

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

 
 
AD 3 

AD 3.1. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o prijedlogu stanara Ulice Strmica da se 
KD Čistoća uputi zamolba za mjesečnim čišćenjem kolnika u ulici Strmica. Naime, prema 
navodima građana kamion koji čisti kolnike kreće se po Ul. Put Bože Felkera te predlažu 
da se jednom mjesečno počisti i Ul. Strmica. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasno je odlučeno da 
se zahtjev za čišćenjem proslijedi KD Čistoća.  
 
 
AD 3.2. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o zahtjevu gosp. Mužina, S. Krautzeka 
51/2, da se vodovodna šahta u kojoj se nalazi glavni ventil od vode zgrade na navedenoj 
adresi izmjesti s nogostupa. Naime, stanari imaju problema s pristupom šahti obzirom da 
nesavjesni vozači nepropisno parkiraju vozila na nogostupu čime ometaju pristup ventilu u 
interventnim situacijama. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. KD Vodovod i kanalizacija 
uputiti će se dopis sa zahtjevom gosp. Mužina s molbom da se Vijeće izvijesti o 
mogućnosti izmještanja šahte sa spomenute lokacije i daljnjem postupanju. 
 
 
 

AD 4 
Nije bilo prijedloga.  

 
 
 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
 

    Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
  Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grad Trsat: 

 

                      Nika Pavlinić                                    Jana Sertić 
 


