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ZAPISNIK  
S 8. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
8. sjednica VMO Grad Trsat održana je 26. rujna 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 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 
 
Zapisnici sa 6. i 7. sjednice VMO Grad Trsat usvojeni su jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 

1. E- računi- informacije 
2. Zamjenski zahvati za komunalne prioritete MO Grad Trsat za 2019. godinu 
3. Dani Trsata- izvještaj o programskoj aktivnosti 
4. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

 Tajnica mjesnog odbora upoznala je prisutne s dopisom Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu vezano za uvođenje e-računa u poslovanju mjesnih odbora. Naime, od 1. srpnja 
2019. godine Grad Rijeka, a samim time i mjesni odbori neće biti u mogućnosti zaprimati i 
obraditi račune koji nisu izdani sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u 
javnoj nabavi. Za svaki e- račun Vijeće će dobiti print odobrenja isplate koje će imati sve 
elemente računa koji je u Riznicu zaprimljen putem FINA-ine platforme.   

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 



AD 2 

 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. Predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje 
Burić, predložio je prisutnima da se prihvati realizacija dva prijedloga iz prethodnih godina 
koji zbog nedostatka sredstava nisu mogli biti realizirani a to su: postava tri fitnes sprave u 
Parku heroja na lokaciji malog odmorišta s klupama- 35.000,00kn i postava dvije klupe na 
dječje igralište u Ul. Šet. J. Rakovca kod kbr. 33- 10.000,00kn. Preostali iznos od 
48.000,00kn utrošio bi se na uređenje boćarskog igrališta u sklopu Nugentovog parka 
ukoliko OGU za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti odobri 
prijedlog. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave Vijeće je 
donijelo jednoglasnu odluku kojom su prihvaćeni zamjenski zahvati uređenja 
komunalne infrastrukture.  
 
 
 

AD 3 

 Tajnica MO pročitala je prisutnima Izvještaj o provedbi programske aktivnosti Vijeća- Dani 
Trsata. Manifestacija je održana u periodu od 20. travnja do 4. svibnja 2019. godine na 
nekoliko lokacija, a uključivala je programe kulturnog, povijesnog, sportskog i zabavnog 
karaktera. Na realizaciji programske aktivnosti Vijeće je surađivalo s OGU za sport i 
tehničku kulturu, KPGT-a, Klubom umirovljenika Trsat, HČT, UABA ogranak Trsat, RK 
Trsat, MOK Rijeka i GKRI- ogranak Trsat. Dane Trsata posjetilo je oko 1700 građana. 
Ukupna sredstva utrošena na realizaciju programa iznose 10.098,68kn. 

   
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno usvojen 

Izvještaj o programskoj aktivnosti Dani Trsata. 
 
 
 
AD 4 

AD 4.1. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o odgovoru nadležnih službi KD Čistoća 
vezano za upit Vijeća o cijeni podesta i lanaca za spremnike za otpad. Iz KD Čistoća mole 
da se OGU za urbanizam, KD Čistoći i Rijeka prometu dostavi popis lokacija s adresama 
za kojime Vijeće smatra da bi se trebali postaviti podesti za spremnike. Od strane Rijeka 
prometa odrediti će se odrađivanje podloga prema mikro lokalitetima, a od Komisije za 
postavu privremenih objekata  će se ishoditi suglasnosti vezane za lokalitete na području 
mjesnog odbora koje se želi urediti.  

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

jednoglasno je odlučeno da se do iduće sjednice Vijeća sastavi popis lokacija na 
kojima bi se trebalo postaviti podeste za spremnike koji će se potom proslijediti 
nadležnim službama na razmatranje. 
 
 
 
 



AD 4.2. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gosp. Maričića iz ulice  Vrlije koji 
moli da se fiksiraju spremnici za otpad koji se nalaze u navedenoj ulici kod kućnog broja 
11. 

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Lokacija će se proslijediti 

nadležnim službama prema uputama (točka zapisnika 4.1.). 
 
 

AD 4.3. 
 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gđe. Vešligaj koja moli da KD 

Autotrolej vrati stari vozni red gradske linije 1B koja je prometovala na relaciji Strmica- 
Tower tokom cijeloga dana. Prilikom izmjene voznoga reda koji je stupio na snagu u 
siječnju 2019. godine ukinuti su polasci u jutarnjim satima kao i polasci u kasnijim 
popodnevnim satima te sada linija vozi samo od 13 do 17 sati. 

  
 Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Vijeće je nakon kraće rasprave 
jednoglasno odlučilo da se pošalje dopis KD Autotrolej sa zamolbom da se vozni 
red gradske linije 1B korigira na način da autobusna linija prometuje tokom čitavog 
dana kao što je to bio slučaj prije izmjene voznog reda u siječnju 2019. godine.  
 
 
AD 4.4. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu Kluba prijatelja Grada Trsata i 
njihove predsjednice, gđe. Ružice Ažman, vezano za objavu na društvenoj mreži 
Facebook od stane Vijećnika gosp. Perokovića. Na profilu pod nazivom „Mjesni odbor 
Grad Trsat“ objavljen je kako navodi gđa. Ažman niz neistina i kleveta od strane gosp. 
Perokovića te se traži isprika i demantij navedenih tvrdnji. Napomenuto je i kako 
Facebook profil nije službeno glasilo niti kanal komunikacije mjesnog odbora s građanima 
te se stavovi napisani na društvenim mrežama od stane pojedinaca ne mogu smatrati 
službenim stavom Vijeća mjesnog odbora.  

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat prihvatilo je navedenu informaciju na znanje. Nakon kraće 

rasprave Vijeće je konstatiralo kako se gosp. Peroković treba ispričati zbog načina 
komunikacije i navedenih tvrdnji.  
 
 
AD 4.5. 

 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 4.6. 

 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 5 

AD 5.1. 

 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 5.2. 
 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 5.3. 

 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 6 
 Nije bilo prijedloga. 

 
 



 

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 
 


