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ZAPISNIK  
S 3. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
3. sjednica VMO Grad Trsat održana je 19. ožujka 2019. (utorak) s početkom u 16:00 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Hrvoje Burić, predsjednik VMO 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednika VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 
 
Zapisnik s 2. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 

1. Dan žena- izvještaj o programskoj aktivnosti 
2. Razlika sredstava za komunalne prioritete iz 2018. godine- DZKD 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, pročitao je prisutnima izvještaj 
programske aktivnosti Dan Žena koja je u suradnji s mjesnim odborom Vojak održana 6. 
ožujka 2019. godine u prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. Program je 
započeo kreativnom radionicom na temu „Kreativnost kao dar“ koju je osmislila i vodila 
gđa. Tanja Stanić iz ustanove za savjetovanje i komunikaciju A.S.K. Ri. Nakon radionice 
uslijedilo je druženje uz glazbeni program Damira Badurine, a svim sudionicama 
podijeljeni su buketi s ružama. Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je 
2.300,00kn. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je jednoglasno usvojilo prijedlog programske aktivnosti Dan 
žena. 



AD 2 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu gđe. Anđeline Čobić iz Direkcije zajedničkih 
komunalnih djelatnosti u kojem je pojašnjena problematika koja se pojavila u inicijativi 
prethodnog saziva Vijeća da se uredi dio Frankopanskog trga između zgrade Hrvatske 
čitaonice Trsat i Erste banke. Naime, nakon što se izradilo idejno rješenje uređenja Trga 
Konzervatorski odjel nije dao suglasnost na predloženo te se od navedenog rješenja 
moralo odustati. Nakon podmirenja troškova prema projektantskoj tvrtki AG Projekt d.o.o. 
ostalo je 17.150,00kn preostalih sredstava koja su bila osigurana prema Planu prioriteta 
MO za 2018. godinu. Od Vijeća se traži prenamjena preostalih sredstava prema 
potrebama.  

 
 Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
donesena je jednoglasna odluka da se od gđe. Anđeline Čobić zatraži nekoliko 
prijedloga na koje bi se moglo utrošiti preostala sredstva iz 2018. godine. Po 
dostavi prijedloga Vijeće će dostaviti svoje očitovanje Direkciji zajedničkih 
komunalnih djelatnosti. 

 

 
 

AD 3 
AD 3.1. 

 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o odgovoru nadležnih službi KD Čistoća vezano za 
prigovor Info punkta Trsatske gradine na čišćenje javnih i zelenih površina u neposrednoj 
blizini Gradine. Iz KD Čistoća napominju kako su se do sada ulice Petra Zrinskog i 
Partizanski put čistile dva puta mjesečno no prema novom planu čišćenja iste bi se 
trebale redovno čistiti jednom tjedno.  

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

 

 

AD 3.2. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi Rijeka sporta 
d.d. vezano za upit Vijeća o mogućnosti uvida u koncesijske ugovore s teleoperaterima. 
Rijeka sport ustupiti će ugovore o koncesiji Vijeću na uvid uz prethodnu najavu o dolasku. 
Predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje Burić, predložio je da se Rijeka sportu pošalje upit o 
uporabnim dozvolama za antene na krovu Dvorane mladosti. 
 

 Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasno je odlučeno da 
se Rijeka sportu pošalje upit o uporabnim dozvolama za antene teleoperatera 
postavljene na krovu Dvorane mladosti. 
 
 

AD 3.3. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o zamolbi gosp. Obrovca da se u Ul. Petra Zrinskog 
zamijeni postojeći prometni znak „zabrana prometovanja u oba smjera“ s prometnim 
znakom „zabranjeno zaustavljanje i parkiranje“. Zamjena znakova se traži zbog 
nepropisno parkiranih vozila te nemogućnosti postupanja prometnog redarstva prema 
trenutno postavljenom prometnom znaku.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
predsjednik Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog te će se zamolba za 
postavljanje novog prometnog znaka uputiti Rijeka prometu d.d. 
 



AD 3.4. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu Kluba prijatelja Grada Trsata koji se žale na 
komunalnu problematiku i nered na području mjesnog odbora. Traže izmještanje 
spremnika za otpad u Ul. Fra Serafina Schoena (na križanju s Ul. S. Krautzeka) kako bi se 
povećala preglednost pješačkog prijelaza. Traže uklanjanje crjepova s kolnika u Šenoinoj 
ulici kod kbr. 2a. Predlaže se postavljanje koševa za otpad na Trgu V. Bubnja te da se 
upozoravaju poslovni objekti da komunalni otpad odlažu na za to predviđena mjesta. Mole 
da se posijeku čempresi u Ul. D. Šćitara koji se nalaze na nogostupu te da se zasade 
nova stabla u parku preko puta ambulante u Ul. S. Krautzeka. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nadležnim službama 
proslijediti će se zahtjevi na razmatranje i rješavanje o čemu će KPGT-a biti 
pravovremeno obaviješten.  
 
 
AD 3.5. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o odgovoru nadležnih službi Direkcije komunalnog 
redarstva vezano za upit Vijeća o postupanju prema prijavi neregistriranih vozila u Ul. 
Vrtlarski put i Trgu Viktora Bubnja. Oba postupka o uklanjanju vozila su pokrenuta te će 
se vozila ukloniti s javne površine po propisanoj proceduri.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 3.6. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće o požurnici poslanoj OGU za komunalni sustav, OGU za 
razvoj, urbanizam, ekologiju gospodarenje zemljištem i Rijeka prometu vezano za traženje 
Vijeća da se s navedenim službama održi sastanak po pitanju zatvorene prometnice 
Trsat- Kačjak. Vijeće do održavanja 3. sjednice nije dobilo očitovanje nadležnih. 

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

AD 4 
Nije bilo prijedloga. 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 17:00 sati. 
 

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

 

                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 
 


