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ZAPISNIK  
SA 17. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 

17. sjednica VMO Grad Trsat održana je 12. listopada  2020. (ponedjeljak) s početkom u 
17:00 sati u prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Hrvoje Burić, predsjednik VMO 
- Igor Šepić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
 
Zapisnik sa 16. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 

Za sjednicu je predložen slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti Vijeća MO Grad Trsat za 2021. godinu- usvajanje 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat je na svojoj 15. sjednici, održanoj 23. lipnja 2020. 
godine, predložilo Programske aktivnosti Vijeća MO Grad Trsat za 2021. godinu. 
Predložene su tri programske aktivnosti: Dan žena, Dani Trsata i Doček Sv. Nikole, a 
ukupni trošak za njihovu realizaciju iznosi 22.700,00kn. Programska aktivnost Dan žena 
održati će se u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka- ogrankom Trsat početkom ožujka 
2021. godine,  a za realizaciju se planira utrošiti 2.300,00kn. Dani Trsata organiziraju se 
povodom obilježavanja zaštitnika Trsata, Sv. Jurja, krajem travnja u suradnji s brojnim 
udrugama koje djeluju na području mjesnog odbora. Sredstva planirana za realizaciju 
iznose 14.100,00kn. Programska aktivnost Doček Sv. Nikole održati će se početkom 
prosinca 2021. godine, a utrošiti će se 6.300,00kn planiranih sredstava. 

 
 Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat je nakon rasprave jednoglasno usvojilo Prijedloge 
programskih aktivnosti za 2021. godinu. 



AD 2 
 AD 2.1. 

 Tajnica mjesnog odbora upoznala je prisutne s upitom građanke koja je zatražila da se u 
dječjem parku na Strmici postave dodatne sprave za igru, klupe za sjedenje antistres 
podloge te koševi za smeće. Također je apelirala da se područje parka pokosi te ukloni 
korov koji raste na igralištu. Zahtjev je proslijeđen nadležnim službama DZKD-a te je 
dobiven odgovor kako je izdan nalog za košnju, a iz redovnog održavanja biti će 
postavljeni koševi za smeće. Nabavka novih sprava trenutno nije u planu. 

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Predsjednik Vijeća, gosp. 

Hrvoje Burić, zatražio je da se OGU za komunalni sustav pošalje upit kada će 
najranije biti moguće udovoljiti zahtjevu građana za postavljanje novih sprava za 
igru u navedenom parku.  

  
 

AD 2.2. 

 Tajnica mjesnog odbora upoznala je Vijećnike s dopisom Vijeća MO Školjić- Stari grad 
vezano za rekonstrukciju pruge i sudjelovanje zainteresirane javnosti (zaštita zdravlja od 
buke idr.). Vijeće mjesnog odbora Školjić- Stari grad uputilo je dopis HŽ infrastrukturi, 
Institutu IGH d.d. i OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem s 
prijedlogom da se o navedenoj problematici održi sastanak na kojem bi osim nadležnih 
institucija prisustvovali i predstavnici lokalnih zajednica (mjesnih odbora). 

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

donijelo jednoglasnu odluku da podržava Vijeće MO Školjić- Stari grad te će se 
odazvati predloženom sastanku.  

 
 

AD 2.3. 

 Tajnica mjesnog odbora upoznala je Vijećnike s dopisom Vijeća MO Pećine vezano za 
zajednički dogovor oko predlaganja voznog reda gradske autobusne linije 1B. Predsjednik 
Vijeća, gosp. Hrvoje Burić, ukratko je upoznao Vijećnike sa zaključcima sastanka 
održanog s predstavnicima Vijeća MO Pećine oko problema sa prometovanjem navedene 
autobusne linije. Vijeća su na sastanku donijela zajednički prijedlog voznog reda koji bi 
uključivao 4 polaska dnevno prema Tower centru, ukidanje ranojutarnjih polazaka 
autobusa prije 7:00 sati te uvođenje 3 polaska prema Tower centru subotom. Vijeće MO 
Pećine predložilo je da se ne predlažu vožnje linije subotom u 14:40 i 15:10.  

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Po navedenoj temi održana je 

rasprava nakon koje je donesena jednoglasna odluka da se na temelju predloženog 
voznog reda autobusne linije 1B od direktora KD Autotrolej zatraži hitni sastanak s 
Vijećima mjesnih odbora Grad Trsat i Pećine.  
 

 
 
AD 3 
 AD 3.1. 
 Članica VMO, gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović, upoznala je prisutne s problemom 

prometovanja ulicom Strmica. Naime, radi se o uskom dijelu ulice Strmica koji se iz 
smjera Ul. J. Kulfaneka spaja na ulicu Vrlije, a kojeg mnogi vozači koriste kao glavni smjer 
kretanja prema centru Trsata. Vozači na navedenoj dionici učestalo voze znatno brže od 
dozvoljene brzine što pri uključivanju na ulicu Vrlije može biti iznimno opasno. Vijećnica 



predlaže da se kao glavni smjer kretanja prema centru Trsata koristi ruta Ul. Josipa 
Kulfaneka- Ul. Slave Raškaj- Ul. Vrlije.   

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon rasprave, jednoglasno 
je odlučeno da se Rijeka prometu pošalje dopis u kojem će se zatražiti procjena na 
terenu, a kao jedno od mogućih rješenja navedene problematike predložiti će se da 
se uski dio ulice Strmica proglasi slijepom ulicom.  

 
 
 
AD 4 

 Na 16. sjednici Vijeća MO Grad Trsat dosadašnji zamjenik predsjednika, gosp, Milorad 
Sertić, podnio je usmenu neopozivu ostavku na sve funkcije u Vijeću mjesnog odbora. 
Nakon podnošenja pisane ostavke Hrvatska demokratska zajednica- GO Rijeka 
imenovala je gosp. Igora Šepića kao zamjenu za gospodina Sertića.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Gosp. Igor Šepić pročitao je 
prisutnima prisegu te prisegnuo na mjesto člana Vijeća MO Grad Trsat. Nakon 
prisege održan je izbor zamjenika predsjednika Vijeća. Predsjednik Vijeća, gosp. 
Hrvoje Burić, predložio je da gosp. Igor Šepić bude njegov zamjenik. Vijeće je 
jednoglasno prihvatilo prijedlog te imenovalo gosp. Šepića na mjesto zamjenika 
predsjednika VMO Grad Trsat. Gosp. Šepić također je jednoglasno izabran i na 
mjesto ovlaštene osobe za potpisivanje akata Vijeća. 

 
 
 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 

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

 

                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 
 


