
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/31 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-12 
Rijeka,  6. lipnja 2019. 
 

ZAPISNIK  
S 6. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
6. sjednica VMO Grad Trsat održana je 6. lipnja 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 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Zapisnik s 5. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 

1. Preraspodjela sredstava za komunalne prioritete iz 2019. godine 
2. Biramo naj okućnicu, balkon i prozor 2019.- dogovor oko prog. aktivnosti 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat zaprimilo je naputak da se zbog odustajanja od 
komunalnog prioriteta Uređenje Frankopanskog trga (od navedenog prioriteta se odustalo 
zbog nesuglasnosti Konzervatorskog odjela na predloženi plan uređenja) sredstva 
planirana Planom prioriteta za 2019. godinu u iznosu od 93.000,00kn prenamijene na 
neke druge zahvate uređenja komunalne infrastrukture. Iz Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti, predloženi su zamjenski 
zahvati od kojih su neki zaprimljeni od strane građana za realizaciju u 2020. godini dok su 
drugi prethodnih godina bili predloženi i poslani u obradu no zbog nedostatka sredstava 
nisu mogli biti realizirani. Predlaže se postava 3 fitnes sprave u Parku heroja 
(35.000,00kn), postava jedne klupe na dječjem igralištu u Ul. Šet. Joakima Rakovca kod 
kbr. 33 (5.000,00kn), postava jedne klupe na dječjem igralištu u Ul. S. Raškaj 
(5.000,00kn), sadnja grmova oko dječjeg igrališta u Ul. S. Raškaj (19.000,00kn) i 
popunjavanje živice i stabala u Ul. S. Krautzeka (29.000,00kn). 

 



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

jednoglasno je odlučeno da Vijeće nije suglasno s prijedlozima zbog navedenih 
cijena samih zahvata. Vijeće smatra kako su cijene koštanja svih predloženih 
zahvata previsoke te će se zatražiti sastanak s OGU za komunalni sustav kako bi se 
pokušao postići dogovor oko prenamjene sredstava za komunalne prioritete iz 
2019. godine u iznosu od 93.000,00kn.   

 
 
 

AD 2 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat planiralo je održati programsku aktivnost Biramo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor za 2019. godinu u periodu od svibnja do lipnja. Javni 
poziv građanima za prijavu na natječaj trajao je od 6. do 17. svibnja 2019. godine. 
Propozicije natječaja nalažu da se na natjecanje mora prijaviti najmanje 10 natjecatelja. 
Kako se do kraja svibnja u tajništvo mjesnog odbora javilo samo troje zainteresiranih 
građana predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje Burić, predložio je da Vijeće odustane od 
navedene programske aktivnosti.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave Vijeće je 
donijelo jednoglasnu odluku da se odustane od programske aktivnosti „Biramo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ zbog nedovoljnog broja zainteresiranih 
građana. 
 
 
 

AD 3 
AD 3.1. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o odgovoru nadležnih službi KD Energo 
d.o.o. vezano za upit Vijeća o planovima za postavljanje LED javne rasvjete na području 
mjesnog odbora Grad Trsat. Dobivena je informacija kako trenutno nije u planu 
postavljanje LED svjetiljki na području grada Rijeke obzirom da pri nadležnom 
ministarstvu još nije donijet pravilnik kojim će se regulirati uvjeti i način postavljanja LED 
svjetiljki.   

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

 
 

AD 3.2. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gosp. Delača iz ulice Strmica koji 
je zamolio da se ukloni raslinje i zelenilo u navedenoj ulici kod kućnih brojeva 15 i 17. 
Prijava je proslijeđena komunalnom redaru te Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti 
od koje je zaprimljen odgovor kako se radi o privatnoj površini koju je dužan održavati 
vlasnik iste.  

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

 
 

AD 3.3. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o upitu gđe.Ljiljane Hlača, novinarke Novog 
lista, koju zanima da li je Vijeće dobilo povratne informacije vezano za postavljene antene 
na krovu Dvorane mladosti te prihodima  Rijeka sporta d.o.o. od koncesijskih ugovora s 
teleoperaterima. 



 Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Vijeće je trenutno u postupku 
dobivanja informacija od strane Rijeka sporta d.o.o. te će naknadno informirati gđu. 
Hlača po dobivanju istih. 
 
 
AD 3.4. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gđe. i gosp. Balen u kojem se traži 
suglasnost Vijeća na njihov zahtjev za odobrenjem prava služnosti puta do njihove kuće 
na adresi S. Krautzeka 46. Zahtjev je upućen Gradu Rijeci, Direkciji za gospodarenje 
zemljištem.   

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

donijelo jednoglasnu odluku kako nema ingerenciju nad navedenim pitanjem, 
obzirom da se prema informacijama kojima raspolaže Vijeće radi o površini s 
nesređenim imovinsko- pravnim odnosima. Sukladno navedenom Vijeće ne može 
dati suglasnost na zahtjev obitelji Balen. 
 
 
AD 3.5. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gosp. Turine vezano za njegov 
zahtjev za postavljanjem zaštitnog odbojnika uz ogradni dio ceste u Ul. Put Vinka 
Valkovića Poleta. Gosp. Turina sa svojim zahtjevom obratio se OGU za komunalni sustav, 
Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti.  

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

 
 
AD 3.6. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gđe. Vešligaj i stanara Ulice 
Strmica vezano za izmijenjeni vozni red redovne gradske autobusne linije broj 1B. Naime, 
zbog problema s nedostatkom vozača Autotrolej je ukinuo brojene polaske na navedenoj 
liniji koja sada prometuje od 5 do 8 sati te od 13:30 do 17 sati. Građani Strmice smatraju 
kako bi se trebali vratiti ukinuti polasci autobusne linije 1B kako bi stanari Strmici tokom 
cijeloga dana bili povezani s ostalim autobusnim linijama koje prometuju područjem 
mjesnog odbora Grad Trsat.  

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

predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje Burić, predložio je da u ime Vijeća direktoru KD 
Autotrolej ukaže na potrebu korekcije novog voznog reda autobusne linije 1B kako 
bi se udovoljilo zahtjevima građana. Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni 
prijedlog.  
 
 

 
AD 4 

AD 4.1. 
 Zamjenik predsjednika Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Milorad Sertić, obavijestio je prisutne 

kako pri izvođenju radova na proširenju kolnika u Ul. S. Krautzeka kod kbr. 25 nije uređen 
prilaz za osobe s invaliditetom. Prije izvođenja radova na pješačkom prijelazu bio je 
postavljen „kosi“ rubnjak koji je osobama s invalidskim kolicima ili roditeljima s dječjim 
kolicima olakšavao prijelaz sa kolnika na nogostup.  



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

se Rijeka promet d.d. upozori na potrebu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom 
na navedenoj adresi te da se rubnjaci vrate u prvobitno stanje. 

 
 

AD 4.2. 

 Član Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Tomislav Peroković, obavijestio je prisutne kako je park 
za pse u Ul. Kačjak privremeno zatvoren zbog korištenja za filmske kulise dramske serije. 
Obzirom da mjesni odbor nije zaprimio nikakvu obavijest o zauzeću javne površine tj. 
parka za pse traži se informacija do kada će park biti zatvoren za građane i njihove kućne 
ljubimce 

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

se OGU za komunalni sustav pošalje upit vezano za zauzeće parka za pse u Ul. 
Kačjak. Od nadležnih službi zatražiti će se informacija do kada park neće biti u 
funkciji za građane. 

 
 

AD 4.3. 

 Član Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Milorad Sertić, obavijestio je prisutne kako u parku 
pored Fratarskog dvorišta i javnih wc-a javna rasvjeta nije u funkciji duže vrijeme.  

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

Energo d.o.o. prijaviti će se kvar na javnoj rasvjeti te tražiti otklanjanje istog u što 
kraćem vremenskom roku. 

 
 

AD 4.4. 

 Članica Vijeća MO Grad Trsat, gđa. Barbara Udovičić Papeš, obavijestila je prisutne o 
potrebi košnje zelenih površina na području mjesnog odbora, naročito u Ul. S. Krautzeka i 
Trgu Viktora Bubnja. 

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

se pošalje upit KD Čistoća vezano za termine košnje zelenih površina na području 
mjesnog odbora. 

 
 
 

AD 5 
 Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, predložio je da se 

Vijeće aktivno uključi u organizaciju proslave blagdana Velike Gospe koji se tradicionalno 
svake godine održava 15. kolovoza na Trgu Viktora Bubnja (prostor ispred Dvorane 
mladosti). Vijeće bi na sastanku s predstavnicima Ureda Grada zatražilo detaljan plan 
organizacije prodajnog sajma povodom blagdana Velike Gospe.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je odlučeno da će Vijeće odrediti osobu koja će u ime Vijeća stupiti u 
kontakt s Uredom Grada kako bi se upoznali s organizacijom i planiranim 
aktivnostima povodom obilježavanja blagdana Velike Gospe na Trsatu. 
 



Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 

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

 
                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 

 


