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ZAPISNIK  
S 5. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
5. sjednica VMO Grad Trsat održana je 9. svibnja 2019. (četvrtak) s početkom u 16:30 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Hrvoje Burić, predsjednik VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 
Zapisnik s 4. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti MO Grad Trsat za 2020. godinu- zaprimljeni prijedlozi 
2. Biramo naj okućnicu, balkon i prozor 2019.- prijedlog prog. aktivnosti 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 Javni poziv građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne 

infrastrukture bio je otvoren od 1. do 19. travnja 2019. godine. Mjesni odbor Grad Trsat je 
putem on-line obrasca, e-maila te pismenim putem zaprimio 14 prijedloga za uređenje dok 
je Vijeće dalo dva prijedloga. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno da se na obradu OGU za komunalni sustav pošalje 16 
prijedloga za uređenje i održavanje komunalne infrastrukture. Nakon što nadležne 
službe dostave obrađene prijedloge s procijenjenim troškovima Vijeće će u sklopu 
financijskih mogućnosti usvojiti konačnu listu komunalnih prioriteta za 2020. 
godinu.   



 
 
 
AD 2 

 Zamjenik predsjednika Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Milorad Sertić, pročitao je prisutnima 
prijedlog programske aktivnosti Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor za 2019. 
godinu čije je završnica planirana za lipanj. Javni poziv građanima za sudjelovanje u akciji 
biti će otvoren od 6. do 17. svibnja 2019. godine. Nakon zaprimanja prijava prikupiti će se 
fotografije okućnica te će komisija izabrati najuspješnije natjecatelje.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Predloženo je da se komisija 
za ocjenjivanje sastane u prvom tjednu lipnja kako bi se završna svečanost i 
podjela nagrada održala do 14. lipnja 2019. godine (obzirom da je bonove potrebno 
iskoristiti do 30. lipnja 2019. godine). 
 
 
 
 

Redni 

broj
Prijedlog prioriteta sa lokacijom Predlagatelj

1 Postavljanje rasvjetnog tijela u park za pse Trsat- Tenk Adnan Vokši

2
Saniranje ili postavljanje novih klupica za sjedenje na odmorištu pored Trsatskih stuba- Šetalište 

Joakima Rakovca 62
Rene Pantalon

3
Postavljanje koševa za smeće u Ul. Šetalište Joakima Rakovca- od kbr 62 do 33 (dio koji 

pripada MO Grad Trsat)
Rene Pantalon

4
Postavljanje nosača s vrećicama za kućne ljubimce u Ul. Šetalište Joakima Rakovca- od kbr 62 

do 33 (dio koji pripada MO Grad Trsat), Ul . S. Krautzeka

Rene Pantalon              

Petra Nenadić

5
Osvjetljavanje nogostupa u Ul. Šetalište Joakima Rakovca- od kbr 62 do 33 (dio koji pripada MO 

Grad Trsat)
Rene Pantalon

6 Saniranje ili postavljanje novih klupica za sjedenje u parku Heroja Rene Pantalon

7 Postavljanje koševa za smeće u parku Heroja Rene Pantalon

8 Postavljanje sprava za djecu u Nugentovom parku- Trsatska gradina Petra Nenadić

9 Uređenje parkinga sa sjeverne strane Dvorane mladosti Davor Volarić

10 Proširenje ul. Vrtlarski put i postavljanje nogostupa od kbr. 25 do kbr. 29 Nataša Golik Klanac

11 Uređenje ugibališta u ul. Vrtlarski put od kbr. 25 do kbr. 29 Nataša Golik Klanac

12 Uređenje suhozida uz kolnik u Ul. Vrtlarski put od kbr. 25 do kbr. 29 Nataša Golik Klanac

13 Postava upojnog kanala za oborinske vode u Ul. Strmica na križanju s Ul. Put Bože Felkera Denis Polić

14 Postava usporivača prometa u Ul. Put Bože Felkera kod kbr. 59-61 Nataša Golik Klanac

15 Saniranje kolnika u Ul. Josipa Kulfaneka VMO

16 Postava klupe za sjedenje u dječji park pored HČT- Ul. Šetalište Joakima Rakovca 33 VMO

MJESNI ODBOR GRAD TRSAT

Prijedlozi prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.



AD 3 
AD 3.1. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gđe. Sgardelli (Bošket 9) koja moli 
da se pješačka staza duž ulice Bošket prema Ul. P. Zrinskog očisti od korova i raslinja 
kako bi bila prohodna za pješake. 

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

zajedničkih komunalnih djelatnosti, poslati će se zahtjev za uklanjanjem nepoželjne 
vegetacije. 
 
 
AD 3.2. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gđe. Golik Klanac u kojem se 
predlaže postavljanje uspornika prometa u Ul. Put Bože Felkera kod kućnih brojeva 59 i 
61. Postavljanje uspornika traži se zbog povećanja sigurnosti pješaka obzirom da se radi 
o ulici u kojoj nije izgrađen nogostup te se pješaci kreću rubnim dijelovima kolnika. 

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Prijedlog će se uvrstiti u listu 

prijedloga uređenja komunalne infrastrukture i objekata za 2020. godinu te će se 
nakon obrade od strane nadležnih službi utvrditi mogućnost daljnjeg postupanja.  
 
 
AD 3.3. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gđe. Haramina koji moli da se 
sanira poklopac šahta u Ul. Vinka Valkovića Poleta kod kbr. 5. Poklopac nije u ležištu te 
prilikom prelaska vozila stvara buku koja smeta stanarima. 

  
 Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Molba za sanaciju poklopca 
šahta poslana je nadležnim službama Rijeka prometa na rješavanje. 
 
 
 

AD 4 
Nije bilo prijedloga. 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 

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

 
                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 

 


