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ZAPISNIK  

S 39. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 
 

39. sjednica VMO Grad Trsat održana je 24. listopada 2018. (srijeda) s početkom u 18:00 
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 
- Marija Barišić, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
 
 

Zapisnik s 38. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Bilten- odustajanje od 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 VMO Grad Trsat, gđa. Jana Sertić, izvijestila je prisutne o programskoj 
aktivnosti Bilten koja se planirala realizirati u prosincu 2018. godine. Vijeće jednom 
godišnje izdaje bilten pod nazivom MOT čiju je pripremu potrebno odraditi do početka 
prosinca. Kako se sadašnji sastav Vijeća planira raspustiti 30. listopada 2018. godine 
zbog raspisivanja novih izbora za vijeća mjesnih odbora predlaže se da Vijeće odustane 
od navedene programske aktivnosti. 
 



Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je usvojen prijedlog da se odustane od programske aktivnosti Bilten. 
Predsjednica Vijeća, gđa. Jana Sertić, predložila je da se dio planiranih sredstava za 
izdavanje biltena utroši na podmirivanje troškova predstave- prigodnog programa 
za aktivnost Doček Sv. Nikole. Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog. 

 
 
 
AD 2 

AD 2.1. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu Kluba prijatelja Grada Trsata koji 
se žale na metalnu ogradu i tepih postavljene u sklopu fast fooda na adresi Slavka 
Krautzeka 18 kao i na nepropisno ostavljen građevinski materijal na kolniku u Šenoinoj 
ulici u blizini kućnog broja 2a. Također predlažu da se na Trgu V. Bubnja postave dodatni 
metalni koševi za sitni otpad te da se saniraju oštećenja na postojećim koševima.  
 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Vlasnik ugostiteljskog objekta 
na adresi S. Krautzeka 18 upozoren je da se pridržava odredbi navedenih u ugovoru 
o zakupu javne površine te je postavljena metalna ograda uklonjena. Komunalni 
redar obaviješten je o nepropisno odloženom građevinskom materijalu u Šenoinoj 
ulici te je zatraženo uklanjanje istog u što kraćem roku. Direkciji zajedničkih 
komunalnih djelatnosti upućen je dopis s molbom da se oštećenja na koševima za 
sitni otpad saniraju što je prije moguće. 
 
 
AD 2.2. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o prijedlogu gosp. Ausilia iz Rijeka 
prometa da se na Frankopanskom trgu (dio ispred Erste banke) postave „obični“ metalni 
prometni stupići umjesto prometnih stupića od lijevanog željeza koji su zbog specifičnog 
načina izrade teško nabavljivi pa se na sanaciju oštećenja čeka duže vrijeme.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te dalo suglasnost da se na 
navedenoj lokaciji postave „obični“ metalni stupići. 

 
 
AD 2.3. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o zamolbi gđe. Kezić da se na nogostupu 
ispred krojačkog salona D'image (Trg Viktora Bubnja) postavi dodatna prometna 
signalizacija koja bi sprječavala nesavjesne vozače da vozila parkiraju na nogostup. Od 
gosp. Jurića iz OGU za komunalni sustav dobivena je informacija kako je na navedenoj 
lokaciji već iscrtana horizontalna zabrana parkiranja te kako postoji dodatna mogućnost 
da se postavi znak zabrane parkiranja.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno odlučilo da je 
suglasno s postavljanjem znaka zabrane parkiranja na navedenoj lokacji.  

 
 
AD 2.4. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o ponovnom upitu gosp. Crnjara vezano 
za molbu da se na stepenicama s južne strane Dvorane mladosti (Trg Viktora Bubnja 1) 



postavi rukohvat. Naime, Vijeće se u prosincu 2017. godine obratilo nadležnim službama 
s navedenim zahtjevom no nije dobilo odgovor. Iz OGU za komunalni sustav sada je 
dobivena informacija kako će predmetni rukohvat na stepenicama biti postavljen do kraja 
listopada. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  

 
 
AD 2.5. 
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o zahtjevu gosp. Sanjina Kalanja da Vijeće 
s njime održi sastanak vezano za probleme s poslovanjem njegove tvrtke koja se nalazi 
na području mjesnog odbora Grad Trsat. Gosp. Kalanju poslana je e-mail poruka s 
molbom da precizira o kojoj je tvrtci riječ kako bi Vijeće moglo prikupiti potrebitu 
dokumentaciju za sastanak. Do održavanje ove sjednice nije dobiven odgovor gosp. 
Kalanja.  
 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Ukoliko gosp. Kalanj dostavi 
potrebne podatke Vijeće će ugovoriti sastanak. 
 
 
AD 2.6. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom KD ViK vezano za 
prijave građana da je u Ulici Bože Felkera kod kućnog broja 22 došlo do puknuća cijevi na 
kolniku te se veće količine vode slijevaju niz ulicu. Nadležne službe KD ViK obavile su 
očevid na terenu te je oštećenje sanirano u kratkom roku. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.   
 
 
AD 2.7. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Anđeline Čobić iz Direkcije 
zajedničkih komunalnih djelatnosti vezano za prijedlog Vijeća da se kroz komunalne 
prioritete za 2019. godinu uredi dio Frankopanskog trga između HČT i Erste banke. 
Tehnička priprema odrađena je u 2018. godini no projekt nije zadovoljio uvijete 
konzervatorskog odjela te je predloženo da se u 2019. godini napravi nova tehnička 
priprema za koju je iz sredstva kom. prioriteta potrebno izdvojiti dodatnih 25.000,00kn. 
Točan iznos potrebnih sredstava za tehničku dokumentaciju znati će se nakon okončanja 
javnog natječaja.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno kako Vijeće nije suglasno s prijedlogom da se za 
ponovljenu tehničku pripremu izdvoji dodatnih 25.000,00kn. OGU za komunalni 
sustav poslati će se dopis s obrazloženjem mišljenja Vijeća.  
 
 
 

AD 3 
AD 3.1. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o pritužbi gosp. Hlače koji se žali na 
novoizgrađeni objekt u Ulici Put Bože Felkera, preko puta kbr 35-37. Naime, gosp. Hlača 



smatra kako se objekt gabarita P+2 kata ne bi smio graditi na katastarskoj čestici površine 
manje od 500m2.     

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Poslati će se upit Odjelu za 
provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje kako bi se dobilo potrebite 
informacije. 

 
 

AD 3.2. 
Predsjednica Vijeća, gđa. Jana Sertić, upoznala je prisutne s potrebom sanacije oštećenja 
spremnika za prikupljanje odjeće koji se nalazi na Trgu Viktora Bubnja sa sjeverne strane 
Dvorane mladosti. Naime komunalnom redarstvu već je upućen zahtjev da se spremnik 
sanira obzirom da dulje vrijeme stoji nefunkcionalan i oštećen. Kako oštećenja još uvijek 
nisu sanirana predlaže se da se ponovno uputi dopis Komunalnom redarstvu.   

 
 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Poslati će se dopis 
Komunalnom redarstvu s molbom da se oštećenje sanira u što kraćem roku. 

 
 

AD 3.3. 

Predsjednica Vijeća, gđa. Jana Sertić i članica Vijeća, gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović, 
upozorile su prisutne na problem odlaganja glomaznog otpada u Ulici Vrlije kod 
trafostanice. Problem s nepropisnim odlaganjem komunalnog otpada na navedenoj 
lokaciji učestalo se ponavlja te se predlaže da se na trafostanicu montira lažna kamera ili 
naljepnica „objekt pod video nadzorom“ kako bi se smanjio intenzitet odlaganja 
glomaznog otpada na javnoj površini.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Poslati će se dopis OGU za 
komunalni sustav kako bi se izvidjele daljnje mogućnosti postupanja.  

 
 

AD 3.4. 
Članica Vijeća, gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović, je zbog problema navedenog pod 
točkom 2.3. ovog zapisnika predložila da se navedeno područje tretira od stane 
Dezinsekcije d.o.o. kako bi se spriječilo razmnožavanje glodavaca u neposrednoj blizini 
odlagališta.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Poslati će se dopis 
Dezinsekciji d.o.o. s molbom da se tretira područje oko trafostanice u Ulici Vrlije. 

 
 

AD 3.5. 

Predsjednica Vijeća, gđa. Jana Sertić, predložila je da se ukloni devastirana telefonska 
govornica koja se nalazi na Trgu Viktora Bubnja, s istočne strane Dvorane mladosti. 
Govornica nije u ispravnom stanju te nagrđuje izgled okoline.   

 
 
 
 



Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno podržalo 
prijedlog da se telefonska govornica ukloni. Poslati će se dopis OGU za komunalni 
sustav s molbom da se telefonska govornica ukloni. 

 
 
 
AD 4 

Nije bilo prijedloga.  

 
 
 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
 

    Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
  Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grad Trsat: 

 

                      Nika Pavlinić                                    Jana Sertić 
 


