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ZAPISNIK  
SA 20. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
20. sjednica VMO Grad Trsat održana je 28. siječnja  2021. (četvrtak) 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 19. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 

Za sjednicu je predložen slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO grad Trsat za 2020. godinu 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Vijeće MO Grad Trsat je u 2020. godini održalo 3 programske aktivnosti no zbog pojave 
epidemije uzrokovane virusom COVID-19 programi su se održavali sukladno trenutnim 
epidemiološkim mjerama. Dan žena održao se prema planu početkom ožujka, dok se od 
Dana Trsata u predviđenom terminu moralo odustati zbog lockdown- a, a polaganje 
vijenaca i svijeća na spomenike održano je krajem listopada prije blagdana Svih svetih. 
Doček Sv. Nikole održan je bez prigodnog programa, a prijavljenoj djeci su uz poštivanje 
epidemioloških mjera podijeljeni slatki paketi. Vijeće je tokom 2020. godine održalo 2 
sastanka s nadležnim službama vezano za naplatu parkinga na Trsatu i korekciju voznog 
reda autobusne linije 1B. U 2020. godini Vijeće je donijelo i dva rebalansa Financijskog 
plana Vijeća MO Grad Trsat za 2020. godinu u skladu sa smanjenim opsegom 
programskih aktivnosti. Ukupni prihodi planirani za 2020. godinu iznosili su 24.350,00kn 
odnosno 8.400,00kn prema drugom rebalansu, a utrošeno je 5.404,18kn.   

 
 Zaključak: 
 Vijeće je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO Grad 

Trsat za 2020. godinu. 



AD 2 
 AD 2.1. 

 Vijeću MO Grad Trsat se krajem prosinca obratio nezadovoljni građanin s primjedbama na 
učestalost čišćenja ulice Partizanski put. Građanin je naveo kako se ulica mjesecima nije 
pometala iako je planom čišćenja javno- prometnih površina ugovoreno da se ulica čisti 
dva puta mjesečno. Prijava je proslijeđena Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti 
koja je zatražila očitovanje nadležnih službi u KD Čistoća.  

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Kako se problemi s 

neodržavanjem čistoće javno- prometnih površina na području mjesnog odbora 
učestalo ponavljaju Vijeće će dogovoriti sastanak s komunalnim redarom kako bi 
se raspravilo o kritičnim lokacijama te pokušalo riješiti problem s nečistoćom.   

 
 
 AD 2.2. 
 Vijeće MO Grad Trsat je 16. listopada 2020. godine zajedno s Vijećem MO Pećine održalo 

sastanak s KD Autotrolej vezano za korekcije voznog reda autobusne linije 1B. Na tom 
sastanku dogovoreno je da će se početkom godine uvesti nekoliko polazaka dnevno koji 
bi prometovali prema Tower centru. Kako do sada vozni red nije usklađen MO Pećine 
zatražio je očitovanje od KD Autotrolej te je dobiven odgovor da će se novi vozni red 
korigirati s početkom nastave u drugom polugodištu školske godine, najvjerojatnije 1. 
veljače 2021. godine.  

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Ukoliko se vozni red ne 

korigira do zadanog datuma Vijeće će ponoviti upit prema KD Autotrolej.  
 
 
 AD 2.3. 
 Vijeće MO Draga obratilo se Vijećima mjesnih odbora te zatražilo potporu u nastojanju da 

se spriječi izgradnja energana na gorivo iz otpada na području ex vojarne Draga. 
Pokrenuta je i on- line peticija koja je obustavljena zbog objava u medijima kako se 
energana neće graditi na navedenoj lokaciji obzirom da se radi o vodo zaštitnom 
području. Ukoliko bude daljnjih akcija po spomenutom predmetu MO Draga izvijestiti će 
ostale mjesne odbore.  

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

 
 
 AD 2.4. 

 Vijeće MO Grad Trsat zaprimilo je dopis građanina koji se žali na regulaciju prometa u Ul. 
S. Krautzeka i na Trgu Viktora Bubnja. Prigovor se odnosi ne nepropisno zaustavljena 
vozila u blizini kioska Tiska te na pješačkom prijelazu u Ul. Slavka Krautzeka koji se 
također nalazi u blizini spomenutog kioska te prodavaonice „Piko“. Vozači se tokom 
cijeloga dana nepropisno zaustavljaju čime ugrožavaju sigurnost pješaka i ostalih 
sudionika u prometu.  

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je nakon rasprave 

jednoglasno odlučilo da se pošalje dopis Prometnom redarstvu od kojega će se 
zatražiti povećana ophodnja na navedenim lokacijama kako bi se povećala 
sigurnost u prometu. 

 



AD 3 
 AD 3.1. 

 Vijeće mjesnog odbora raspravljalo je o neuklonjenom neregistriranom i neispravnom 
vozilu koje se nalazi na Trgu Viktora Bubnja (ispred prodavaonice „Podmornica“). Vozilo 
je u više navrata prijavljeno Komunalnom dežurstvu no još uvijek nije uklonjeno s javne 
površine. 

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat poslati će dopis Komunalnom redarstvu te zatražiti očitovanje 

o ne postupanju u uklanjanju vozila s navedene javne površine.  
 
 

AD 3.2. 
 Tajnica mjesnog odbora upoznala je Vijećnike s promjenom komunalnog redara 

zaduženog za teren mjesnog odbora Grad Trsat. Dužnost je sa 25. siječnjem 2020. 
godine preuzeo gosp. Zoran Zdrilić.  

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

pozvati će se na iduću sjednicu Vijeća kako bi se međusobno upoznali s 
problematikom na terenu mjesnog odbora. 

 
 

AD 3.3. 

 Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, upoznao je prisutne s problemom 
napuštene zelene površine koja se nalazi u Ul. S. Krautzeka između kućnih brojeva 56 i 
60. Površine je većinom u privatnom vlasništvu, a Grad Rijeka je vlasnik 1/12 terena. 
Gosp. Burić predložio je da se na predmetnoj površini uredi dječje igralište na način da 
Grad izvlasti preostale vlasnike te uredi površinu.  

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

Hrvoje Burić, predložio je da o navedenome razgovara s pročelnikom Odjela za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, gosp. Škuncom. Vijeće je 
jednoglasno podržalo prijedlog. 

 
 

 
AD 4 
 Nije bilo prijedloga. 
 
 
 

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 
 


