
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/31 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-20 
Rijeka,  7. studenoga 2019. 
 

ZAPISNIK  
S 10. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
10. sjednica VMO Grad Trsat održana je 7. studenoga 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 sa 9. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Kom. prioriteti na području MO Grad Trsat za 2020. godinu- usvajanje liste 
2. Preraspodjela sredstava- Doček Sv. Nikole 
3. Doček Sv. Nikole- dogovor oko programske aktivnosti 
4. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat dobilo je od OGU za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničkih komunalnih djelatnosti listu obrađenih prijedloga komunalnih prioriteta 
mjesnog odbora Grad Trsat za 2020. godinu. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju 
prijedloga kom. prioriteta za 2020. godinu iznose 166.000,00kn. Na obradu je poslano 16 
prijedloga te je na zahtjev mjesnog odbora dodatno obrađen još jedan prijedlog. Dva 
prijedloga su u međuvremenu realizirana sredstvima redovnog održavanja, četiri 
prijedloga se ne mogu realizirati jer se ne radi o javnim površinama, dok pet prijedloga 
nadležne službe smatraju neopravdanima.  

 
 



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

jednoglasna odluka kojom je Vijeće usvojilo 4 prijedloga komunalnih prioriteta za 
2020. godinu u vrijednosti od 60.000,00kn. Za jednu stavku zatraženo je dodatno 
pojašnjenje (troškovnik), a stavku dodanu od strane službe prometa- obnova 
horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na području MO Grad Trsat Vijeće nije 
usvojilo iz razloga što Vijeće smatra da se isto treba sanirati sredstvima redovnog 
održavanja. Za razliku od 106.000,00kn Vijeće je predložilo postavljanje LED 
rasvjete oko Dvorane mladosti i na boćarskom igralištu BK Trsat. Od nadležnih 
službi KD Energa zatražiti će se informacije o mogućnosti realizacije. 

 

  
 
 
 
AD 2 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat 6. prosinca 2019. godine planira održati programsku 
aktivnost Doček Sv. Nikole. Prema planu programske aktivnosti nisu planirana sredstva 
za prigodni program. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je predložilo da se za potrebe organizacije i 
izvođenja prigodnog programa povodom programske aktivnosti Doček Sv. Nikole 
zatraži preraspodjela sredstava na način da se 1.000,00kn s pozicije PRO2501 
Ostale usluge prebaci na poziciju PRO2500 Intelektualne i osobne usluge. 
Navedena sredstva planirana su na programskoj aktivnosti Bilten MO od koje je 
Vijeće zbog nemogućnosti realizacije odustalo. Zatražiti će se suglasnost 
ravnateljice Direkcije za mjesnu samoupravu i Pročelnika.   
 
 
 

AD 3 

 Tajnica MO pročitala je prisutnima prijedlog programske aktivnosti Doček Sv. Nikole. 
Doček Sv. Nikole održati će se 6. prosinca 2019. godine u dvorani Hrvatske čitaonice 
Trsat s početkom u 17 sati. Prema dogovoru sa sjednice u listopadu kotizacije roditelja u 
iznosu od 20,00kn prikupljaju se od 4. do 15. studenoga 2019. godine. Nakon završetka 
prijava naručiti će se poklon paketi s igračkama i ukrasi za dvoranu, a za izvođače 
prigodnog programa naručiti će se slatki paketi.  

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

programske aktivnosti Doček Sv. Nikole. 
 
 

Redni 

broj
NAZIV Nadležnost Plan 2020.

1
Proširenje javne rasvjete u parku za pse u blizini kampusa 

na Trsatu
EN 20.000,00

6 Postava novih pet klupa s naslonom u Parku Heroja ZKD 25.000,00

7
Postavljanje dodatnih pet koševa za smeće u Parku 

Heroja.
ZKD 10.000,00

16
Postava klupe na dječje igralište u Ulici Šetalište Joakima 

Rakovca kod kućnog broja 33
ZKD 5.000,00

UKUPNO 60.000,00

MJESNI ODBOR GRAD TRSAT

Usvojeni prioriteti u održavanju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu



AD 4 
AD 4.1. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o odgovoru nadležnih službi KD Autotrolej 
vezano za zahtjev Vijeća da se korigira vozni red gradske autobusne linije 1B. Iz KD 
Autotrolej izvijestili su kako ne mogu udovoljiti zahtjevu građana i mjesnog odbora Grad 
Trsat te da rade na prijedlogu nove mreže linija kojim će se pokušati povećati standard 
prijevoza i na navedenoj liniji.    

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

jednoglasno je odlučeno da se na oglasnoj ploči i web stranicama mjesnog odbora, 
kao i na frekventnijim lokacijama na području mjesnog odbora objavi odgovor 
nadležnih službi KD Autotrolej. 
 
 

  
AD 5 

AD 5.1. 
 Predsjednika Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, obavijestio je prisutne kako 

Rijeka sport d.o.o. još uvijek nije odgovorio Vijeću na upit vezan za održavanje objekta 
Dvorane mladosti te lošeg stanja krova, parketa i sanitarnih čvorova. Predloženo je da se 
Rijeka sportu d.o.o. pošalje požurnica za očitovanje. 

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

se Rijeka sportu d.o.o. pošalje požurnica za očitovanje.  
 
 

AD 5.2. 

 Vijeće MO Grad Trsat raspravljalo je o problemu nepropisno parkiranih vozila na području 
mjesnog odbora Grad Trsat za vrijeme odvijanja raznih manifestacija na području 
Trsatske Gradine, Svetišta na Trsatu i u Dvorani mladosti. Problem sa „zakrčenim“ 
ulicama naročito je prisutan na području Strmice. Zatvaranjem prometnice Trsat- Kačjak 
zatvoren je alternativni pravac kretanja te se prema sadašnjem prometnom rješenju vozila 
mogu kretati samo u smjeru zapad- istok što u situacijama kada se na području Trsata 
odvijaju manifestacije predstavlja problem. Bitno je otežan i pristup interventnim vozilima 
čime se potencijalno ugrožavaju i stanovnici ulica kojima je nemoguće pristupiti iz smjera 
istoka.  

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

se zatraži sastanak s ravnateljem Direkcije za prometno redarstvo kako bi se 
pokušalo iznaći rješenje problema s nepropisno parkiranim vozilima na području 
mjesnog odbora i problema s pristupom ulicama na Strmici.  

 
 
 

AD 6 
 Odbor za mjesnu samoupravu uputio je Vijeću mjesnog odbora Grad Trsat poziv na 

Sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu koja će se održati 14. studenoga 2019. godine u 
9:00 sati, u prostorijama Grad Rijeke, Korzo 16, soba 213. Na sjednici će se raspravljati o 

prijedlogu imenovanja ulica na području Sveučilišnog kampusa u Rijeci.  
 

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



 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 

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

 

                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 
 


