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ZAPISNIK  
S 2. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
2. sjednica VMO Grad Trsat održana je 19. veljače 2019. (utorak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Hrvoje Burić, predsjednik VMO 
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednika VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
 

Zapisnik s 1. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Uređenje Frankopanskog trga 
2. Dan žena- dogovor oko programske aktivnosti 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Tajnica MO obavijestila je prisutne o dosadašnjim postupanjima Vijeća MO Grad Trsat iz 
prethodnog mandata vezano za uređenje Frankopanskog trga. Bivše Vijeće potaknulo je 
inicijativu uređenja dijela Frankopanskog trga koji se nalazi između zgrade Hrvatske 
čitaonice Trsat i stambenog objekta na adresi Frankopanski trg 1. U 2018. godini izrađeno 
je idejno rješenje uređenja, a Vijeće je za 2019. godinu kroz sredstva komunalnih 
prioriteta planiralo 93.000,00kn za realizaciju projekta. Zbog negativnog očitovanja 
konzervatora na idejno rješenje projekt uređenja je stopiran te se čeka odluka OGU za 
komunalni sustav, Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti o daljnjem postupanju. 
Predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje Burić, usmeno je kontaktirao gđu. Anđelinu Čobić koja je 
predložila da se uređenje dijela trga napravi u nešto manjem obimu koji ne bi uključivao 
građevinske radove zbog kojih bi se moralo tražiti očitovanje konzervatorskog odjela. 
 



Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
odlučeno je da se od gđe. Čobić iz Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti 
zatraži specifikacija radova koji bi se izveli na uređenju Frankopanskog trga kako bi 
Vijeće moglo donijeti konačnu odluku o suglasnosti. 

 
 
 
AD 2 

Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, izvijestio je prisutne o prijedlozima 
za održavanje programske aktivnosti obilježavanja Dana žena koji se tradicionalno 
održava u suradnji s Vijećem mjesnog odbora Vojak. Predloženo je da se programska 
aktivnost održi 7. ožujka 2019. godine s početkom u 17 sati u prostorijama mjesnog 
odbora Grad Trsat. Program bi započeo kreativnom radionicom gđe. Tanje Stanić iz 
Udruge A.S.K. Ri, a nastavio bi 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 3 

AD 3.1. 

 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o odgovoru ravnatelja DZKD-a gosp. Željka Vitasa 
vezano za prijedlog Vijeća da se s predstavnicima OGU za komunalni sustav i nadležnim 
službama KD Čistoća održi sastanak o komunalnom otpadu i nečistoći na području 
mjesnog odbora. Gosp. Vitas suglasan je da se u prostorijama mjesnog odbora održi 
planirani sastanak te je zatražio od Vijeća da odredi termin sastanka.  

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

donesena je jednoglasna odluka da se predloženi sastanak održi 19. ožujka 2019. 
godine s početkom u 16 sati. Sudionicima sastanka biti će proslijeđen prijedlog 
Vijeća. 
 
 
AD 3.2. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o potvrdi zaprimanja upita Vijeća od strane 
OGU za komunalni sustav vezano za prijedlog Vijeća da se s predstavnicima OGU za 
komunalni sustav, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i 
Rijeka prometa d.d. održi sastanak kako bi se pronašlo rješenje prometne problematike 
na Trsatu zbog zatvaranja prometnice Trsat- Kačjak. Vijeće do održavanja ove sjednice 
nije dobilo očitovanje niti jedne uključene stranke. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je nakon rasprave jednoglasno odlučilo da se OGU za 
komunalni sustav, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
te Rijeka prometu d.d. ponovno pošalje upit.  
 
 
 
 
 



AD 3.3. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o zamolbi gosp. Terzića da se u Ul. Put Bože Felkera 
kod kbr. 42 ponovno postavi prometno ogledalo koje je bilo uklonjeno zbog promjene 
betonskog stupa od struje. Zahtjev je proslijeđen nadležnim službama Rijeka prometa te 
je od gosp. Klobučara dobivena informacija kako je stup mijenjao HEP te je od njih 
potrebno zatražiti da se prometno ogledalo ponovno postavi. Voditeljica službe 
Komunalnog redarstva proslijedila je zahtjev na gosp. Žužića iz HEP-a te se očekuje 
njihovo očitovanje. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
predsjednik Vijeća, gosp. Burić, predložio je da se Rijeka prometu uputi zahtjev za 
izvidom na terenu obzirom da je novi stup HEP-a pomaknut nekoliko metara zbog 
izgradnje stambenog objekta na prvobitnoj lokaciji te je potrebno utvrditi da li bi 
postavljanje ogledala na stup na novoj lokaciji imalo efekta ili je potrebno pronaći 
novu lokaciju za postavljanje prometnog ogledala kako bi se povećala sigurnosti 
pješaka i prometa. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog. 
 
 
AD 3.4. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće o odgovoru direktorice Rijeka prometa d.d. vezano za 
upit Vijeća o sanaciji kolnika u ulicama Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka. Gđa. Mičetić 
navela je kako su nadležne službe Rijeka prometa upoznate sa lošim stanjem kolnika u 
navedenim ulicama te će se sagledati mogućnost da se predmetne oštećene kolničke 
površine saniraju u okviru radova redovitog održavanja u tekućoj godini. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
predsjednik Vijeća, gosp. Burić, predložio je da se Rijeka prometu uputi molba da 
Vijeću dostave plan održavanja kolnika na području mjesnog odbora Grad Trsat, 
odnosno godišnji plan sanacije cesta uslijed radova na prekopima obzirom da se iz 
dobivenog odgovora ne može utvrditi okvirni termin sanacije kolnika u ulicama Put 
B. Felkera i J. Kulfaneka. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog. 
 
 
AD 3.5. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o odgovoru Rijekasporta d.o.o. vezano za upit Vijeća o 
koncesijskim ugovorima za antene postavljene na krovu Dvorane mladosti. Rijeka sport 
d.o.o. upravlja Dvoranom mladosti od 2007. godine te su osnivanjem društva i 
preuzimanjem objekta preuzeti i postojeći ugovori s mobilnim teleoperaterima čije se 
antene nalaze na krovu Dvorane mladosti. Ugovori su nakon isteka produženi te su na 
snazi i danas.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
predsjednik Vijeća, gosp. Burić, predložio je da se od Rijeka sporta zatraži uvid u 
koncesijske ugovore s teleoperaterima obzirom da u financijskim izvješćima 
društva za prethodne godine nije navedena stavka prihoda od najma antena. Vijeće 
je jednoglasno prihvatilo prijedlog. 
 
 
AD 3.6. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o pritužbi gosp. Kanjera na poziciju spremnika za otpad 
koji se nalaze u Ul. Put Bože Felkera zapadno od kbr. 42. te izmještanje spremnika za 
odvojeni otpad na novu lokaciju. Upit je poslan KD Čistoći te je od nadležnih službi 



dobiven odgovor kako se u blizini lokacije na kojoj su spremnici bili postavljeni nalazi 
otvoreno gradilište te je zbog sigurnosti prometa nekoliko spremnika za odvojeni otpad 
premješteno 80 metara zapadno. Nova lokacija za postavljanje spremnika koju je 
predložio gosp. Kanjer ne zadovoljava uvijete obzirom da taj dio ulice nije predviđen za 
teška vozila. KD Čistoća predlaže da gosp. Kanjer stupi u kontakt sa stanarima na kbr. 37 
te da zajednički odrede najpovoljniju lokaciju za postavljanje spremnika za otpad.    

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
AD 3.7. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o pritužbi gđe. Aleksandre Makaus iz Info punkta 
Trsatske gradine na neredovito čišćenje površina Ul. Petra Zrinskog i Partizanskog puta 
(prilazi Trsatskoj gradini). Pritužba je poslana na KD Čistoća. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 

AD 4 
AD 4.1. 
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, upozorio je Vijeće kako 
neregistrirana vozila u ulicama Vrtlarski put i Trg Viktora Bubnja još uvijek nisu uklonjena 
s javnih površina. Ista su prijavljena komunalnom redarstvu u siječnju 2019. godine. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Komunalnom redarstvu 
ponovno će se uputiti zahtjev za uklanjanjem navedenih vozila. 

 
 
 

AD 5 

Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, upoznao je Vijećnike s 
problematikom nedostatka dječjeg vrtića na području mjesnog odbora Grad Trsat. Prema 
planovima Grada niti u iduće dvije godine ne očekuje se početak gradnje dječjeg vrtića na 
području Trsata. Gosp. Burić predložio je da se stupi u kontakt s gvardijanom Trsatskog 
svetišta kako bi se predstavila ideja da se na zemljištu koje trenutno pripada Crkvi  izgradi 
dječji vrtić. Zemljište koje se nalazi pored Fratarskog dvorišta najpovoljnije je za takvu 
namjenu obzirom da se nalazi u samom centru Trsata te je dobro prometno povezano s 
okolnim ulicama.    
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je ovlastilo predsjednika 
Vijeća, gosp. Burića, da stupi u kontakt s predstavnicima Trsatskog svetišta kako bi 
se predstavila ideja izgradnje dječjeg vrtića na Trsatu. 
 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 

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

 

                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 
 


