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ZAPISNIK  
S 15. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 

15. sjednica VMO Grad Trsat održana je 23. lipnja 2020. (utorak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Hrvoje Burić, predsjednik VMO 
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednika VMO 
 
 
Zapisnik s 14. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
Za sjednicu je predložen slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 

1. Rebalans Financijskog plana VMO za 2020. godinu 
2. Prijedlozi programskih aktivnosti za 2021. godinu 
3. Prometovanje autobusne linije 1B KD Autotrolej 
4. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Vijeće MO Grad Trsat je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. godine, uz 
suglasnost Odjela za gradsku samoupravu i upravu, donijelo zaključak da se s obzirom na 
novonastalu situaciju vezanu za pandemiju virusa COVID-19 i posljedice pandemije koja 
se odrazila na prihode proračuna i proračunskih korisnika unutar programske aktivnosti 
Dani Trsata odustaje od dijela planiranih aktivnosti, a Dane Trsata obilježiti će se 
polaganjem vijenaca na spomenik NOB-a u Ul. S. Krautzeka i spomenik poginulim 
braniteljima Domovinskog rata na Trsatskom groblju povodom blagdana Svih Svetih. 
Programska aktivnost Doček Sv. Nikole održati će se kako je i planirano, a proračun 
programske aktivnosti uvećan je za 4.000,00kn.  

 



Zaključak: 
Ovim Rebalansom ukupna vrijednost Financijskog plana MO Grad Trsat za 2020. 
godinu, umanjuje se sa 24.350,00 kn na 14.850,00 kn. Vijeće mjesnog odbora Grad 
Trsat jednoglasno je usvojilo Rebalans Financijskog plana VMO za 2020. godinu. 

 
 
 
 
AD 2 

 Vijeće MO Grad Trsat u 2021. godini planira održati 3 programske aktivnosti za čiju se 
realizaciju planira utrošiti 22.700,00kn. Programske aktivnosti planirane za 2021. godinu 
su: Dan žena (ožujak- 2.300,00kn), Dani Trsata (travanj 14.100,00kn) i Doček Sv. Nikole 
(prosinac 6.300,00kn).  

     Vijeće je raspravilo o predloženim programskim aktivnostima te je donijet detaljan plan 
odvijanja programskih aktivnosti i sredstva potrebna za njihovu realizaciju. 

 Programska aktivnost Dan žena održati će se u ožujku u suradnji sa GKRI- ogranak Trsat. 
Planira se organizacija večeri ženske književnosti na kojoj će ženske autorice predstaviti 
svoja književna djela. 

     Povodom obilježavanja dana Sv. Jurja održati će se Dani Trsata koje Vijeće mjesnog 
odbora organizira u suradnji s udrugama i sportskim klubovima s područja mjesnog 
odbora Grad Trsat. Planirano je održavanje sportskih turnira u pikadu, rukometu i odbojci, 
polaganje vijenaca na spomen obilježja NOB-a i poginulih branitelja u Domovinskom ratu 
te večernji koncert zabavne glazbe povodom manifestacije Povratak Frankopana. 

     U prosincu će se u prostoru aule Ivana Pavla II. održati programska aktivnost Doček Sv. 
Nikole za koju će se prirediti prigodni program, a Sv. Nikola podijeliti će poklone svoj 
prijavljenoj djeci s područja mjesnog odbora.  

 
 
 Zaključak: 

Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat jednoglasno je prihvatilo prijedloge programskih 
aktivnosti Vijeća MO Grad Trsat za 2021. godinu. 

 
 
 

 
AD 3 

Vijeće MO Grad Trsat u više je navrata tokom lipnja pokušalo stupiti u kontakt s KD 
Autotrolej no nije dobilo nikakav odgovor. Zatražen je sastanak na kojem bi se pokušalo 
riješiti problem s prometovanjem autobusne linije 1B koja prometuje na relaciji Strmica- 
Delta. Zbog velikog broja pritužbi građana zatraženo je da se ruta prometovanja 
autobusne linije vrati na relaciju Strmica- Tower kako bi građani bili povezani s trgovačkim 
lancima u kojima obavljaju nabavku hrane i higijenskih potrepština te gradskim plažama 
na Pećinama. Inicijativa je također dobila potporu Vijeća mjesnih odbora Vojak i Pećine.  
 
 

 Zaključak: 
Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat je nakon rasprave jednoglasno odlučilo da se 
zahtjev za održavanjem sastanka s predstavnicima KD Autotrolej uputi trgovačkom 
društvu Rijeka plus u sklopu kojega posluje i KD Autotrolej s molbom da se što 
hitnije pokuša riješiti problem s prometovanjem autobusne linije 1B. 
 
 
 
 
 



AD 4 
AD 4.1. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o prigovoru građana vezano za 
neodržavano dvorište u Glavinićevoj ulici sjeverno od kbr. 4. Okućnica je u potpunosti 
zarasla te zbog neodržavanosti predstavlja mogući izvor zaraze i problema s glodavcima. 
Prijava je proslijeđena komunalnom redarstvu na postupanje. 

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

  
 

AD 4.2. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu poslanom KD Autotrolej vezano 
za prometovanje autobusne linije 1B (točka AD 3). 

  
 Zaključak: 
 Točka AD 3. 
 
 

AD 4.3. 
 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu poslanom KD Čistoća vezano za 

neredovito pražnjenje spremnika za otpad u Nugentovom parku i Ul. Vrlije. Zatraženo je 
što hitnije pražnjenje spremnika. 

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

 
 
AD 4.4. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu poslanom KD Čistoća vezano za 
prijedlog Vijeća da se s predstavnicima komunalnog društva održi sastanak na kojem bi 
se pokušalo iznaći rješenje problema s učestalim nepropisnim odlaganjem glomaznog 
otpada u Nugentovom parku. Iz KD Čistoća dobiven je potvrdni odgovor te će se njihov 
predstavnik odazvati sastanku. Predloženo je da se zbog teme sastanka na isti pozove i 
predstavnik komunalnog redarstva zadužen za navedeno područje. 

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

sastanka te će se predstavnicima KD Čistoća i komunalnog redarstva poslati poziv.   
 
 
 
AD 4 
 Članica VMO Grad Trsat, gđa. Barbara Udovičić Papeš, obavijestila je prisutne o 

nepropisno odloženom glomaznom otpadu u Ul. S. Krautzeka kod kbr. 66. 
   
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nepropisno odloženi otpad će 

se prijaviti komunalnom redarstvu te će se zatražiti njegovo uklanjanje s javne 
površine. 

 
 
 
 
 



AD 5 

 Vijeće MO Kozala uputilo je Vijećima mjesnih odbora prijedlog da se Policijskoj upravi 
Primorsko- goranskoj predloži ponovno uvođenje kvartovskih policajaca kako bi se 
povećala sigurnost građana u mjesnim odborima.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasnom odlukom Vijeće 
MO Grad Trsat odlučilo je dati podršku inicijativi MO Kozala. 

 

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 
 


