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ZAPISNIK  
S 16. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 

16. sjednica VMO Grad Trsat održana je 8. rujna 2020. (utorak) 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 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 
Zapisnik s 15. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 

Za sjednicu je predložen slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

AD 1.1. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o zahtjevu građana koji se obratio Vijeću 
mjesnog odbora s pismom namjere realizacije poslovnog projekta u ime grupe 
poduzetnika/ investitora. Naime, grupa poduzetnika planira na prostoru parkirališta sa 
sjeverne strane Dvorane mladosti otvoriti praonicu automobila te od Vijeća traži pozitivno 
mišljenje o prijedlogu.  

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

jednoglasno odlučilo uputiti dopis Rijeka sportu koji upravlja površinom 
parkirališta na kojem se želi pokrenuti djelatnost kako bi se dobilo mišljenje 
nadležnih osoba. Vijeće daje podršku prijedlogu građana no nije mjerodavno dati 
suglasnost na prijedlog obzirom da se radi o površini pod upravljanjem Rijeka 
sporta.  



 AD 1.2. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisima poslanim KD Autotrolej, 
Poslovnim sustavima te pročelnici OGU za komunalni sustav, gđi. Ireni Miličević, vezano 
za prometovanje autobusne linije 1B. U dopisima se tražilo da nadležne službe održe 
sastanak s Vijećem mjesnog odbora kako bi se probao riješiti problem s prometovanjem 
autobusne linije 1B. Na poslane dopise Vijeće nije dobilo nikakav odgovor.  

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

zbog učestalih upita građana o navedenoj problematici predložilo da se na web 
stranicama mjesnog odbora objavi članak u kojem će se objaviti tijek konverzacije 
Vijeća s nadležnim službama te poduzete radnje od strane Vijeća mjesnog odbora 
kako bi se probao riješiti problem oko negodovanja građana s novim voznim redom 
i rutom prometovanja autobusne linije 1B. Od ravnateljice Odjela zatražiti će se 
mišljenje o daljnjem postupanju Vijeća.   

 
 
 
AD 2 
 AD 2.1. 
 Zamjenik predsjednika VMO, gosp. Milorad Sertić, upozorio je prisutne kako javna 

rasvjeta u Ul. Šet. Joakima Rakovca od kbr. 62 do kbr. 33 nije ispravna više od tri 
mjeseca. Rasvjeta se povremeno pali no dio vremena je van funkcije. 

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. KD Energo kvar je prijavljen 

telefonskim putem u nekoliko navrata. KD Energo poslati će se dopis u kojem se 
traži objašnjenje zbog učestalih kvarova na javnoj rasvjeti na navedenoj lokaciji.  

  
 

AD 2.2. 

 Realizacija Malih komunalnih akcija za 2020. godinu stopirana je zbog smanjenog priljeva 
sredstava u gradski proračun uslijed epidemije COVID- 19 te će se prijedlozi komunalnih 
prioriteta usvojeni za realizaciju u 2020. godini realizirati u idućoj (2021.) godini. U 2020. 
godini realizirati će se prijelazni radovi iz 2019. godine. Zbog navedenih razloga u 2020. 
godini nije bio raspisan javni natječaj za prikupljanje prijedloga Malih komunalnih akcija za 
2021. godinu.  

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

AD 2.3. 
 Zamjenik predsjednika VMO, gosp. Milorad Sertić, prijavio je nepropisno odložen 

glomazni otpad na nogostupu na Frankopanskom trgu pored kućnog broja 8. Otpad je 
odložen od strane radnika koji renoviraju obližnji ugostiteljski objekt. 

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

će se dopis te zatražiti što hitnije uklanjanje nepropisno odloženog otpada s javne 
površine. 
 
 

 
 



AD 3 

 Zamjenik predsjednika VMO, gosp. Milorad Sertić, podnio je usmenu ostavku na mjesto 
zamjenika predsjednika VMO Grad Trsat te je zatražio da ga se razriješi svih funkcija u 
Vijeću mjesnog odbora. Pismenu ostavku Vijeću gosp. Sertić dostaviti će naknadno. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Po zaprimanju ostavke 
pisanim putem ista će biti proslijeđena HDZ-u te će se zatražiti zamjena člana 
Vijeća. 

 
Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 

     
 
    Ovaj se zapisnik sastoji tri(3) stranice. 
 
  Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Grad Trsat: 

 

                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 
 


