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ZAPISNIK  

S 37. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 
 
37. sjednica VMO Grad Trsat održana je 27. lipnja 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 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marija Barišić, članica VMO 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
 
 
Zapisnik s 36. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti VMO Grad Trsat za 2019. godinu 
2. Izvještaj o programskoj aktivnosti Dani Trsata 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 

Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, pročitala je prisutnima Upute za 
prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu za 2019. godinu. Ukupan iznos sredstava koje Vijeće može utrošiti 
za realizaciju programskih aktivnosti iznosi 20.000,00kn. Slijedom navedenog, Vijeće za 
2019. godinu predlaže 6 programskih aktivnosti: Dan žena, Dani Trsata, Biramo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor, Eko akcija, Doček Svetog Nikole i Bilten. Programska aktivnost 



Dan žena predviđena je za ožujak 2019. godine, a realizirati će se u suradnji s Vijećem 
MO Vojak. Dani Trsata održati će se krajem travnja 2019. godine, a obuhvatiti će mnoge 
aktivnosti sportskog, kulturnog, povijesnog i zabavnog karaktera. Akcija Biramo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor odvijati će se od travnja do lipnja 2019. godine. Po završetku 
akcije proglasiti će se najuspješniji natjecatelji te uručiti poklon bonovi i priznanja 
sudionicima. Eko akcija planirana je za rujan 2019. godine. Nastaviti će se ozelenjavanje 
dječjeg parka u Ulici Slave Raškaj na Strmici. U prosincu Vijeće tradicionalno organizira 
darivanje djece predškolskog uzrasta kroz program Doček Sv. Nikole, a krajem prosinca 
2019. godine Vijeće će izdati godišnji bilten mjesnog odbora Grad Trsat- MOT. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge programskih aktivnosti 
Vijeća za 2019. godinu. 
 
 

 
AD 2 
 Tajnica MO pročitala je prisutnima Izvještaj o provedbi programske aktivnosti Vijeća- Dani 

Trsata. Manifestacija je održana u periodu od 17. do 23. travnja 2018. godine na nekoliko 
lokacija, a uključivala je programe kulturnog, povijesnog, sportskog i zabavnog karaktera. 
Na realizaciji programske aktivnosti Vijeće je surađivalo s OGU za sport i tehničku kulturu, 
KPGT-a, Klubom umirovljenika Trsat, HČT, UABA ogranak Trsat te RK Trsat. Dane 
Trsata posjetilo je oko 2000 građana. Ukupna sredstva utrošena na realizaciju programa 
iznose 9.346,37kn. 

   
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno usvojen 

Izvještaj o programskoj aktivnosti Dani Trsata. 
 

 
 
AD 3 

AD 3.1. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o prijedlogu građana i VMO Vojak da se 
pješački prijelaz u Ul. Drage Šćitara, zapadno od kbr 17 i ulaza u Trsatsko groblje, izmjesti 
malo istočnije kako bi se nalazio prije blagog zavoja što bi znatno povećalo preglednost 
vozačima i pješacima.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasno je odlučeno da 
se zahtjev za izmještanjem pješačkog prijelaza u Ul. D. Šćitara uputi Rijeka prometu 
d.d..  
 
 
AD 3.2. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o prijedlogu gđe. Gržalja vezano za 
sanaciju oštećenja asfalta na parkiralištu sa sjeverne strane Dvorane mladosti. Na samom 
ulasku u parkiralište nalazi se duboki kanal koji je potrebno sanirati kao i oštećenje asfalta 
nedaleko ulaza. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Vijeće je suglasno da se 
oštećenja saniraju no parkirna površina nalazi se u vlasništvu Dvorane mladosti, 
odnosno Rijeka sporta, te je s nadležnim službama Rijeka prometa potrebno 
provjeriti tko je zadužen za sanaciju oštećenja.  



AD 3.3. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi Rijeka 
prometa vezano za zahtjev gđe. Maje Willheim da se u Ul. Bošket, između kbr. 14 i 15, 
ukine parkirno mjesto za invalide. Prema informacijama gosp. Ausilia iz Rijeka prometa 
parkirno mjesto iscrtano je za osobu s invaliditetom koja živi u neposrednoj blizini te se iz 
tog razloga parkirno mjesto ne može ukinuti. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Odgovor nadležnih službi 
proslijeđen je stranci koja je zatražila ukidanje. 
 
 
AD 3.4. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu OGU za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju, vezano za 
zahtjev Vijeća da se ne produžuje koncesija kiosku iNovina koji se nalazi na 
Frankopanskom trgu, nasuprot Trsatskog svetišta. Odjel ocjenjuje kako je građanima toga 
dijela grada potreban takav sadržaj te traže od Vijeća da predloži zamjensku lokaciju za 
kiosk. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Vijeće ustraje na uklanjanju 
kioska s postojeće lokacije obzirom da je ono dio realizacije projekta uređenja 
Frankopanskog trga te smatra kako je u interesu građana Trsata da se prostor 
između HČT i Erste banke uredi. Vijeće ne može predložiti zamjensku lokaciju u 
neposrednoj blizini obzirom da ne postoje javne površine niti prostori u vlasništvu 
Grada Rijeke na koje bi se mogao izmjestiti kiosk. Također se zaključuje kako kiosk 
postoji na drugoj lokaciji, ispred Dvorane mladosti, koji je od Frankopanskog trga 
udaljen svega stotinjak metara.  
 
 
AD 3.5. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi ViK-a vezano 
za upit građana o izmještanju vodomjernog okna u Ul. Vrtlarski put kod kbr. 16. Naime, 
vodomjerno okno nije moguće izmjestiti s postojeće lokacije obzirom da u blizini ne postoji 
prikladno mjesto na javnoj površini na koje bi se vodomjerno okno moglo premjestiti da 
bude izvan zone parkinga. Stranka koja je postavila upit obaviještena je o odgovoru ViK-a.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 3.6. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru KD Čistoća vezano za molbu 
Vijeća da se zamijene spremnici za otpad koji se nalaze na ulazu u Nugentov park. Naime 
Vijeće je na prijedlog građana tražilo postavljanje spremnika s nožnim mehanizmom kako 
bi građanima bilo olakšano korištenje spremnika. Iz KD Čistoća dobiven je odgovor kako 
je stariji model metalnog spremnika postavljen iz razloga što su prethodno postavljeni 
plastični spremnici zapaljeni. U blizini lokacije na kojoj se spremnik nalazi nalaze se 
stambeni objekti koji su ugroženi u slučaju zapaljenja spremnika te je procijenjeno kako su 
metalni spremnici sigurniji. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 



AD 4 
Vijeće MO Grad Trsat razmatralo je idejni prijedlog uređenja Frankopanskog trga 
dostavljen od strane OGU za komunalni sustav, Direkcije zajedničkih komunalnih 
djelatnosti. Predloženo je da se na lokaciji izvede hidroizolacija zbog skladišnih prostora 
koji se nalaze ispod terase trga, te da se na istočnoj strani trga, uz zgradu HČT postave 
klupice. Nasuprot klupica nalazila bi se špina s vodom. Pod bi bio popločen kamenim 
pločama.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Vijeće je suglasno s idejnim 
projektom uz nekoliko korekcija. Klupice bi trebalo rasporediti s obje strane 
površine koja se uređuje (istočna i zapadna) te bi se iste trebale vizualno uklopiti 
ostatku prostora stare jezgre Trsata. Predloženo je i da se površina ozeleni na način 
da se postave velike betonske vaze sa zelenilom (stabla masline ili agruma). 

 
 
 
AD 5 

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 

 


