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ZAPISNIK  
S 12. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
12. sjednica VMO Grad Trsat održana je 23. siječnja 2020. (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 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
 
Zapisnik sa 11. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
1. Financiranje programskih aktivnosti VMO u 2020. godini- upute 
2. Izvještaj o programskoj aktivnosti Doček Sv. Nikole 
3. Izvještaj o radu VMO Grad Trsat za 2019. godinu 
4. Korekcija trase i voznog reda autobusne linije 1B KD Autotrolej 
5. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
6. Tekuća komunalna problematika 
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 Odjel za gradsku samoupravu i upravu dostavio je Vijeću upute o financiranju 

programskih aktivnosti VMO u 2020. godini. U uputama su detaljno opisani zakoni i 
pravilnici koji definiraju rad mjesnih odbora kao i financijsku konstrukciju programskih 
aktivnosti koje Vijeća mjesnih odbora provode. Opisan je način na koji se formiraju prihodi 
i rashodi mjesnih odbora kao i pravila kojih se Vijeća mjesnih odbora moraju pridržavati 
prilikom trošenja namjenskih sredstava. U uputama vezanim za programske aktivnosti 
Vijeća mjesnih odbora objašnjen je način na koji Vijeća predlažu programske aktivnosti te 
smjernice i ciljevi programskih aktivnosti   

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  



AD 2 
Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat je tradicionalno, kao i svake godine, za najmlađe 
stanovnike Trsata organiziralo programsku aktivnost Doček Sv. Nikole. Prijave djece 
predškolskog uzrasta za poklone trajale su od 4. do 15. studenoga. Prijavljenoj djeci 
uručene su pozivnice za svečanost koja se održala 6. prosinca 2019. godine u dvorani 
Hrvatske čitaonice Trsat s početkom u 17 sati. Prigodni program priredila je plesna 
skupina Luka Ri- Porto Ri Rijeka nakon čega je uslijedila podjela poklona koje je djeci 
uručio Sv. Nikola.  
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je 6.996,47kn. 

 
Zaključak: 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat jednoglasno je usvojilo Izvještaj o programskoj 
aktivnosti- Doček Sv. Nikole.  
 
 
 

AD 3 
 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat je tokom 2019. godine održalo 11 sjednica s ukupno 

57 točaka dnevnog reda. Također su održani i sastanci s nadležnim službama na kojima 
se pokušao riješiti problem sa čišćenjem javnih površina na području mjesnog odbora te 
se dogovorio način uređenja boćališta BK Trsat (radovi će se izvoditi u sklopu malih 
komunalnih akcija za 2020. godinu). U 2019. godini Vijeće je održalo tri programske 
aktivnosti: Dan žena (ožujak), Dane Trsata (travanj, svibanj) te Doček Sv. Nikole 
(prosinac). Vijeće zbog tehničkih poteškoća i slabe zainteresiranosti građana nije održalo 
tri programske aktivnosti: Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor, Ozelenjavanje parka 
u Ul. Slave Raškaj i Bilten MO.   

 Za realizaciju programskih aktivnosti utrošeno je 19.820,15kn, a programe je posjetilo više 
od 1850 građana. 

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

jednoglasno je usvojeno Izviješće o radu Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za 
2019. godinu. 

 
 

 
AD 4 

Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, iznio je Vijećnicima problematiku 
vezanu uz korekciju trase i voznog reda redovne gradske autobusne linije 1B KD 
Autotrolej. Mnoštvo građana je nezadovoljno novim korekcijama te traži od mjesnog 
odbora da poduzme određene mjere kako bi se riješio problem s novim voznim redom i 
trasom prometovanja. Problematika se može svesti na tri stavke. Prva je vezana za 
promjenu trase prometovanja na način da autobusna linije više ne prometuje na relaciji 
Strmica- Tower centar već vozi u smjeru Strmica- Delta. Drugi problem je značajno 
smanjenje broja polazaka koji su smanjeni sa 16 polazaka (2017. godine) na samo 7 
polazaka dnevno (2020. godine). Treći problem vezan je također za izmjenu trase 
prometovanja jer je građanima s područja mjesnog odbora Grad Trsat ukinuta izravna 
linija s Tower centrom koji je jedini trgovački centar na istočnoj strani grada kao i 
mogućnost pristupa gradskim plažama na Pećinama. Obzirom da je Vijeće mjesnog 
odbora više puta kontaktiralo KD Autotrolej sa zamolbom da razmotre korekcije voznog 
reda zbog nezadovoljstva građana, a iz KD Autotrolej nije dobiven pozitivan odgovor 
predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje Burić, predložio je da Vijeće MO grad Trsat sazove 
tiskovnu konferenciju na kojoj će medije upoznati s problemom građana jesnog odbora 
nastalih zbog nove korekcije trase i voznog reda autobusne linije 1B. 
 



 Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon rasprave jednoglasno 
je odlučeno da Vijeće sazove tiskovnu konferenciju 28. siječnja 2020. godine u 
10:30 sati u dvorani mjesnog odbora. Nakon tiskovne konferencije Vijeće će uputiti 
dopis KD Autotrolej s molbom da udovolje zahtjevima građana za korekciju trase i 
voznog reda autobusne linije 1B. Ovisno o odgovoru nadležnih službi KD Autotrolej 
Vijeće će naknadno dogovoriti daljnja postupanja po ovom pitanju. 

 
 
 
AD 5 

AD 5.1. 
 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gđe. Manon Giron koja se Vijeću 

obratila zbog nezadovoljstva novim voznim redom i trasom autobusne linije 1B. 
  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Postupanje Vijeća po ovom 

pitanju objašnjeno je u točki AD4 ovog zapisnika. 
 

  
AD 5.2. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gosp. Denisa Poića koji se 
mjesnom odboru obratio vezano za problem s otjecanjem oborinskih voda u Ul. Strmica. 
Naime, zbog nepostojanja upojnog kanala pri dnu ulice Strmica voda se tijekom kišnih 
dana slijeva prema Ul. Put Bože Felkera gdje uzrokuje probleme pješacima i vozačima.  

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

proslijediti će se nadležnim službama Rijeka prometa d.d. na razmatranje te će se 
zatražiti opcija rješavanja problema.   

 
 
  
AD 6 

AD 6.1. 
 Zamjenik predsjednika Vijeća, gosp. Milorad Sertić, predložio je da se ispita mogućnost 

postavljanja usporivača prometa u Ulici Vrlije iznad pješačkog prijelaza kod OŠ Trsat. 
Vozači koji se kreću iz smjera ulice Vrlije prema Ul. S. Krautzeka često prekorače 
dozvoljenu brzinu te time ugrožavaju sigurnost pješaka koji se kreću preko pješačkog 
prijelaza. 

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

prometa d.d. poslati će se zamolba da izvide mogućnost postavljanja usporivača 
prometa na navedenoj lokaciji. 
 

  
AD 6.2. 

 Član Vijeća, gosp. Tomislav Peroković, obavijestio je prisutne o oštećenom prometnom 
stupiću ispred prodavaonice Laurin kutak u Ul. S. Krautzeka. Stupić je na navedenoj 
lokaciji uklonjen te se nesavjesni vozači učestalo parkiraju na površinu namijenjenu 
kretanju pješaka. Zamjenik predsjednika, gosp. Milorad Sertić, također je spomenuo 
sličnu situaciju na Frankopanskom trgu gdje se zbog prometnog stupića koji nedostaje 
vozači također parkiraju na nedozvoljenoj površini. 

  



 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Poslati će se molba nadležnim 

službama Rijeka prometa d.d. da se oštećeni i uklonjeni stupići ponovno postave 
na navedenim lokacijama. 

 
 
AD 7 

Nije bilo prijedloga. 
 

 
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 

 


