
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/31 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-4 
Rijeka,  27. veljače 2020. 
 

ZAPISNIK  
S 13. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
13. sjednica VMO Grad Trsat održana je 27. veljače 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 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 
 
Zapisnik sa 12. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dan žena- dogovor oko programske aktivnosti 
2. Korekcija trase i voznog reda autobusne linije 1B KD Autotrolej 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 Vijeće MO Grad Trsat u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka- ogranak Trsat organizira 

proslavu Dana žena. Program će se održati 5. ožujka 2020. godine (četvrtak) u 
prostorijama knjižnice s početkom u 19 sati. Tema ovogodišnje rasprave su žene koje 
koje se bave ili koje su se bavile „najstarijim zanatom“ na svijetu tj. prostitucijom pod 
motom Noćne ptice- i one su (bile) grad... U programu će sudjelovati Daina Glavočić, 
Slavica Mrkić Modrić te Vlasta Sušanj Kapićeva. Za programsku aktivnost Vijeće planira 
urošiti 2.300,00kn.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je usvojen prijedlog programske aktivnosti Dan žena.   

 



AD 2 

Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat je na prethodnoj sjednici u siječnju raspravljalo o 
problemu korekcije trase i voznog reda gradske autobusne linije 1B nakon čega je 
donesen zaključak da se KD Autotrolej pošalje dopis s prijedlogom korekcije trase i 
voznog reda na način da autobusna linija ponovno prometuje prema Tower centru te da 
se broj polazaka vrati na stanje kakvo je bilo 2017. godine. Iz KD Autotrolej zaprimljen je 
dopis s prijedlogom korekcije trase i voznoga reda linije 1B i to na način da bi autobusna 
linija prometovala na relaciji Strmica- Ul. D. Gervaisa- Jelačićev trg (i obrnuto), a četiri 
polaska dnevno bi umjesto kroz ulicu D. Gervaisa prometovala do Tower centra na 
Pećinama. Iz KD Autotrolej zamolili su za očitovanje Vijeća kako bi u slučaju suglasnosti 
njihov prijedlog voznog reda stupio na snagu.  

 
Zaključak: 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Prijedlogom KD 
Autotrolej nije u potpunosti riješen problem s voznim redom i trasom prometovanja 
gradske autobusne linije 1B. Najvećim dijelom zato što su uvedena samo četiri 
polaska dnevno prema Tower centru, a autobusna linija i dalje prometuje prema 
centru grada (što Vijeće smatra neopravdanim). Predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje 
Burić, predložio je da se u prostorijama mjesnog odbora Grad Trsat što hitnije održi 
sastanak s predstavnicima KD Autotrolej na koji će se pozvati i Vijeća mjesnih 
odbora Draga, Vojak i Pećine kako bi se iznašlo riješenje problema s 
prometovanjem gradske autobusne linije 1B. 
 
 
 

AD 3 
AD 3.1. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu poslanom Direkciji komunalnog 
redarstva vezano za nesanirani prekop u Linićevoj ulici kod kućnog broja 8. Zatražena je 
što hitnija sanacija prekopa. 

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

AD 3.2. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu poslanom Rijeka prometu d.d. 
(Badrić) vezano za oštećenu slivnu rešetku u ulici Vrtlarski put kod kućnog broja 3.  
Zatražena je što hitnija sanacija oštećenja. 

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

AD 3.3. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu poslanom Rijeka prometu d.d. 
(Ausilio)  vezano za oštećenja prometnih stupića u Ul. S. Krautzeka kod kućnog broja 2 i 
na Frankopanskom trgu. Od nadležnog referenta zaprimljena je obavijest kako su stupići 
sanirani. 

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

 
 



AD 3.4. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gosp. Mičetića koji je prijavio 
ostavljeni građevinski otpad u Dolcu na zelenoj površini. Prijava je prosljeđena 
komunalnom redaru, gosp. Robertu Salamonu, na rješavanje.  

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
AD 4 

Nije bilo prijedloga. 
 
 
 
AD 5 
 AD 5.1. 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat raspravljalo je o inicijativi za imenovanje javno- 
prometne površine  na području mjesnog odbora Grad Trsat imenom Lavala Nugenta. 
Vijeće je u studenome 2019. godine zaprimilo dopis udruge Primorski Hrvat kojim se traži 
preimenovanje ulice Partizanski put u ulicu Lavala Nugenta. Vijeće je tada jednoglasno 
odlučilo da se zahtjev proslijedi Odboru za mjesnu samoupravu pri Gradu Rijeci na 
razmatranje, a koji će od Vijeća naknadno zatražiti očitovanje po prijedlogu. Odbor za 
mjesnu samoupravu sazvao je sjednicu za petak, 28. veljače 2020. godine, na koju je 
pozvan predsjednik Vijeća, gosp. Hrvoje Burić, koji će iznijeti stav Vijeća mjesnog odbora. 
Gosp. Burić još jednom je upoznao Vijećnike s prijedlogom udruge Primorski Hrvat da se 
ulica Partizanski put preimenuje u ulicu Lavala Nugenta.  

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je pristupilo raspravi oko 

prijedloga preimenovanja ulice Partizanski put u ulicu Lavala Nugenta. Nakon 
rasprave Vijeće je pristupilo glasovanju. S tri glasa za i jednim protiv prihvaćen je 
prijedlog udruge Primorski Hrvat da se ulica Partizanski put preimenuje u ulicu 
Lavala Nugenta.  
 

  
AD 5.2. 

 Vijeće mjesnog odbora raspravljalo je o dogovoru oko programske aktivnosti Dani Trsata. 
Na inicijativu udruge Klub prijatelja Grada Trsata u ponedjeljak 2. ožujka 2020. godine, u 
prostorijama Hrvatske čitaonice Trsat s početkom u 17 sati održati će se radni sastanak s 
udrugama i osobama koje sudjeluju u organizaciji Dana Trsata. Predloženo je da se Dani 
Trsata održe od 16. do 23. travnja 2020. godine. Vijeće u sklopu Dana Trsat planira 
organizirati sportske turnire u pikadu, odbojci i rukometu. Položiti će se vijenci na 
spomenike NOB-a i poginulih branitelja u Domovinskom ratu te će biti organiziran koncert. 
Vijeće će na idućoj sjednici detaljnije dogovoriti plan aktivnosti vezano za Dane Trsata. 
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, predložio je da se sredstva u 
iznosu od 1.000,00kn namijenjena kupnji materijala za odore (KPGT-a) utroše u neku 
drugu svrhu. 

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

pristupilo glasovanju o prijedlogu gosp. Burića da se sredstva u iznosu od 
1.000,00kn namijenjena kupnji materijala za odore (KPGT-a) utroše u neku drugu 
svrhu. S jednim glasom za i tri suzdržana prijedlog je usvojen. Predsjednik Vijeća 
predložio je da se sastanak s ostalim organizatorima Dana Trsata održi u 



prostorijama mjesnog odbora Grad Trsat u terminu 5. ili 6. ožujka 2020. godine 
obzirom da Vijećnici nisu u mogućnosti prisustvovati sastanku koji će se održati u 
ponedjeljak 2. ožujka 2020. godine. 

 

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 

 


