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ZAPISNIK  
S 4. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
4. sjednica VMO Grad Trsat održana je 8. travnja 2019. (četvrtak) 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 3. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dani Trsata- dogovor oko programske aktivnosti 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, pročitao je prisutnima raspored 
događanja na manifestaciji Dani Trsata koja će se održati od 20. do 27. travnja 2019. 
godine. Dani Trsata započinju u subotu 20. travnja obilježavanjem Oslobođenja Trsata 
kada će se u 10 sati na spomenik NOB-a u Ul. S. Krautzeka položiti vijenci i svijeće. 
Svečano otvaranje održati će se u utorak 23. travnja na sam dan Sv. Jurja. Defile kreće u 
16:30 sati, a završava na Trsatskoj gradini prisegom kapetana. Svečana misa u crkvi Sv. 
Jurja započinje u 18 sati. U Srijedu, 24. travnja s početkom u 19 sati u Hrvatskoj čitaonici 
Trsat, održati će se koncert i svečana akademija povodom obilježavanja Oslobođenja 
Trsata. Sportski turniri odvijati će se od 24. do 26. travnja. Srijeda i četvrtak rezervirani su 
za rukometni turnir u Dvorani mladosti, a prije turnira u četvrtak odigrati će se revijalna 
odbojkaška utakmica između G. Vežice i Vojaka. Turnir u pikadu odigrati će se u petak, 
26. travnja, u Klubu umirovljenika Trsat. GKRi- ogranak Trsat u petak 26. travnja, s 
početkom u 18 sati, organizira baštinske razgovore o Josipu Kulfaneku. Subota, 27. 



travnja, je rezervirana za povijesni spektakl Povratak Frankopana koji će završiti 
večernjim koncertom Jose Butorca i Mladena Žmaka u Nugentovom parku.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je jednoglasno usvojilo prijedlog programske aktivnosti Dani 
Trsata. 

 
 
 
AD 2 

AD 2.1. 

 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o odgovoru nadležnih službi Komunalnog redarstva 
vezano za prijavu nepropisno odloženih crjepova na kolniku u Šenoinoj ulici kod kbr. 2a. 
Vlasnik objekta nije zatekao vlasnika kuće te mu je ostavljena obavijest da je otpad dužan 
ukloniti. 

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

 
 

 

AD 2.2. 

Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o odgovoru Vijeća službama Rijeka sporta 
d.d. vezano za upit Vijeća o mogućnosti uvida u koncesijske ugovore s teleoperaterima. 
Vijeće je također poslalo upit o uporabnim dozvolama za postavljene antene. 
 

 Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Do održavanja sjednice nije 
dobiven odgovor vezano za uporabne dozvole za postavljene antene te će se Rijeka 
sportu d.d. poslati požurnica. 
 

 
 

AD 2.3. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu poslanom OGU za komunalni sustav, Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti, gđi. Anđelini Čobić vezano za preostala sredstva za 
komunalne prioritete iz 2018. godine. Vijeće je većinom glasova odlučilo prihvatiti 
prijedlog- raščišćavanje šumice jugozapadno od Gradine na lokaciji u Ul. P. Zrinskog 17  
na što će biti utrošeno 17.150,00kn (ostatak potrebitih sredstava financirati će se iz 
redovnog održavanja). 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
AD 2.4. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće o odgovoru nadležnih službi KD Čistoća, gosp. Milan 
Zagorac, vezano za upit Vijeća o mogućnosti izmještanja spremnika za otpad na raskrižju 
ulica Fra Serafina Schoena i S. Krautzeka. Predmetni spremnik može se izmjestiti no time 
će se morati ukinuti jedno parkirno mjesto na koje bi se postavio spremnik. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Zbog problematike oko 
nedostatka parkirnih mjesta nije donesena konačna odluka Vijeća o izmještanju 
spremnika. 
 



 
AD 2.5. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o odgovoru nadležnih službi Direkcije zajedničkih 
komunalnih djelatnosti, gđa. Ivana Parac, vezano za upit udruge Klub prijatelja Grada 
Trsata o hortikulturnoj problematici. Drvored čempresa u Ul. D. Šćitara štiti se sukladno 
usvojenom GUP-u. Sadnja stabala u Ul. S. Krautzeka i Fra S. Schoena obaviti će se u 
proljeće i jesen, a ispred ambulante u Ul. S. Krautzeka nije moguće zasaditi grmoliku 
biljku zbog preglednosti prometa. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Klubu prijatelja Grada Trsata 
poslati će se dopis s odgovorima nadležnih službi. 
 
 
AD 2.6. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o odgovoru nadležnih Gradskih odjela vezano za upit 
Vijeća o mogućnosti ponovnog uspostavljanja prometa prometnicom Trsat- Kačjak. Kako 
je navedeno u odgovoru promet na navedenoj relaciji nije moguće ponovno uspostaviti 
obzirom na realizaciju projekta sveučilišnog kampusa. Prema detaljnim planovima 
uređenja stambenog naselja Trsat predviđeno je rekonstrukcija prometnica Vrlije i 
Strmica, međutim iste nisu predviđene programom gradnje za slijedeće razdoblje.  

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

AD 3 
AD 3.1. 

 Predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje Burić, predložio je da se Komunalnom redarstvu pošalje 
upit vezano za nadležnost nad zemljištem u Ul. S. Krautzeka gdje se nalazi spomenik V. 
Gortanu. Zbog imovinsko- pravnih sporova oko susjedne građevinske čestice nije jasno 
da li je sam spomenik na javnoj ili privatnoj površni. 

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. OGU za kom. sustav poslati će 

se upit o nadležnosti. 
 

 
 

AD 3.2. 

Predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje Burić, predložio je da se KD Energu pošalje upit da li 
postoje planovi postavljanja LED javne rasvjete na području MO Grad Trsat. 

  
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Poslati će se upit nadležnim 
službama KD Energo. 
 
 
 

AD 4 
Nije bilo prijedloga. 
 
 
 
 



Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 

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

 
                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 

 


