
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZAPISNIK 
 

s konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata  
od 26. studenoga 2014. godine,  

održane u prostorijama MO, Šetalište Joakima Rakovca 33 
 
Sjednicu je u 17 sati otvorio zamjenik gradonačelnika, Miroslav Matešić kao osoba ovlaštena od 
strane gradonačelnika za vođenje sjednice do utvrđivanja privremenog predsjedatelja sjednice.  
Nakon pozdravne riječi zamjenik gradonačelnika, Miroslav Matešić pozvao je prisutnog referenta 
za mjesnu samoupravu Marijana Matkovića da izvrši prozivku članova Vijeća Mjesnog odbora. 
 
Referent je izvršio prozivku, te je utvrđeno da sjednici prisustvuje 5 članova Vijeća od ukupno 5 
koliko je propisano Statutom Grada Rijeke. 
 
Miroslav Matešić potom je predložio slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata  
2. Utvrđivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
3. Svečana Izjava  članova Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata 
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
5. Razno 
 
i pozvao članove Vijeća da glasovanjem prihvate predloženi dnevni red. 
 
Dnevni red prihvaćen je  jednoglasno.  
 
 

Točka 1. 
 

Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata 
 

Zamjenik gradonačelnika, Miroslav Matešić, pročitao je Izvješće o provedenim izborima za 
članove Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata prema slijedećem:   

 
I. Utvrđuje se da je u popis birača upisano 1929 birača, od čega je glasovao 271 

birač, te je prebrojavanjem utvrđeno 271 važeći glasački listić, a nevažećih glasačkih listića nije 
bilo. 

II. Od  važećih glasačkih listića, liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Grada 
Trsata, dobile su glasove i broj mjesta u Vijeću prema slijedećem: 
 

 
 
 
 

 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA  
Mjesni odbor Grad Trsat 
Vijeće Mjesnog odbora  

 
KLASA:      026-02/14-32/8 
URBROJ: 2170/01-09-10-14-4 
Rijeka, 26. studenoga 2014. 



 

Redni 
broj 

 
KANDIDACIJSKA LISTA 

 

 

broj 
glasova 

 

broj 
mjesta 

1.  

    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 
    HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS 
    BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 
    HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU 
    MILORAD SERTIĆ - nositelj liste 
 

84 2 

2.  

    HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 
    ZELENA STRANKA - ZS 
    AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA,  
    GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE - ARS 
    JANA SERTIĆ - nositeljica liste 
 

95 2 

3.  

    PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS 
    LISTA ZA RIJEKU - RI 
    AKCIJA MLADIH - AM 
    HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA 
    TOMISLAV SULIĆ - nositelj liste 
 

21 0 

4.  

    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 
    ANĐELKA JURAŠIĆ MIKAŠINOVIĆ - nositeljica liste 
 

71 1 

 
 
        
 III.     U Vijeće Mjesnog odbora GRADA TRSATA, izabrani su: 
 

1. s kandidacijske liste 
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 
    HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS 
    BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 
    HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU 
    MILORAD SERTIĆ - nositelj liste 
 

1. MILORAD SERTIĆ  
2. MARIJA BRČIĆ 

 

2. s kandidacijske liste 
    HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 
    ZELENA STRANKA - ZS 
    AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, 
    GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE – ARS 
    JANA SERTIĆ - nositeljica liste 
     

1. JANA SERTIĆ  
2. ARSEN MIHELČIĆ 

 

          3. s kandidacijske liste 
    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 
    ANĐELKA JURAŠIĆ MIKAŠINOVIĆ - nositeljica liste 

 
1. ANĐELKA JURAŠIĆ MIKAŠINOVIĆ  

     



Zamjenik gradonačelnika, Miroslav Matešić utvrđuje da je svih 5 članova Vijeća izabrano 
sukladno odredbama Odluke o izborima članova mjesnih odbora na području Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" 14/13), te poziva članove Vijeća da prihvate 
Izvješće. Vijeće donosi: 

Zaključak 
 

Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora 
Grada Trsata. 
 
 

Točka 2. 
 

Utvrđivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
 

Na traženje Miroslava Matešića, referent za mjesnu samoupravu utvrdio je da je Jana 
Sertić prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, te da temeljem članka 
57. stavka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke preuzima 
vođenje sjednice kao privremeni predsjedatelj. 
 

Vijeće je nastavilo radom prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 

Točka 3. 
 

Svečana Prisega članova Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata 
 

Referent za mjesnu samoupravu uručio je prisutnim članovima Vijeća tekst Prisege. 
Jana Sertić pozvala je vijećnike da ustanu i pročitala je tekst svečane Prisege.  

 
Nakon što su vijećnici rekli ''PRISEŽEM'', potpisali su tekst Prisege i uručili ga 

predsjedateljici. 
 
 

Točka 4. 
 

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
 

Na zahtjev predsjedateljice, referent za mjesnu samoupravu izvijestio je članove Vijeća da 
su prema Statutu Grada Rijeke tijela mjesnog odbora Vijeće Mjesnog odbora i predsjednik Vijeća 
Mjesnog odbora te je objasnio tijek provođenja izbora prema slijedećem:  

Predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine i to 
većinom glasova svih članova Vijeća.  

Referent za mjesnu samoupravu objasnio je da su Izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 144/12) u članku 62. Zakona u stavku 1. riječi 
''tajnim glasovanjem'' zamijenjene riječima ''većinom glasova svih članova''. Statutom Grada 
Rijeke, niti Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke nije 
određeno kako će Vijeće glasovati, te se predlaže biranje predsjednika javnim glasovanjem. 

U slučaju odabira tajnog glasovanja, vijećnici će glasovati putem listića na kojem svaki član 
Vijeća zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata za predsjednika Vijeća. Kandidati 
su na listiću poredani prema abecednom redu prezimena. Za predsjednika Vijeća izabran je 
kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Vijeća.  

Zamjenik predsjednika bira se na način i po postupku propisanim za izbor predsjednika. 
 

Predsjedateljica, Jana Sertić otvorila je raspravu o načinu biranja predsjednika Vijeća. 
Vijeće je donijelo slijedeći  

Zaključak 
 

Vijeće Mjesnog odbora Grada Trsata birati će predsjednika i zamjenika predsjednika 
Vijeća javnim glasovanjem. 



Predsjedateljica, Jana Sertić pozvala je vijećnike da podnesu prijedloge kandidata za 
predsjednika Vijeća. Podneseni su slijedeći prijedlozi: 

1. Prijedlog za kandidata Janu Sertić podnio je član Vijeća: Arsen Mihelčić. 
 
 

Predsjedateljica, Jana Sertić pozvala je vijećnike da glasuju o prvom predloženom 
kandidatu dizanjem ruku.  

Nakon završetka glasovanja za kandidata Janu Sertić glasovala su 4 člana Vijeća. Jana 
Sertić utvrđuje da je većinu glasova svih članova Vijeća dobio kandidat Jana Sertić i konstatira da 
Vijeće Mjesnog odbora Grada Trsata donosi: 

 
 

ODLUKU 
o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata 

 
1. Za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata izabrana je Jana Sertić 

 
 
 
Predsjednica se zahvalila članovima Vijeća na ukazanom povjerenju i nastavila je 

predsjedavati sjednicom. 
 
 

Nakon izbora predsjednika Vijeća prešlo se na izbor zamjenika predsjednika Vijeća prema 
postupku izbora za predsjednika. 
 
 

Za zamjenika predsjednika Vijeća izabran je Milorad Sertić s 5 dobivenih glasova članova 
Vijeća.   
 
 

Točka 5. 
 

Razno 
 

 Pod točkom ''Razno'' predsjednica Vijeća zahvalila se na povjerenju naglasivši kako u radu 
VMO očekuje suradnju i pomoć svih članova, te je zamolio/la referenta za mjesnu samoupravu da 
informira Vijeće o prvim odlukama, zaključcima i sl. koje bi Vijeće trebalo usvojiti na narednoj 
sjednici. 
 Referent je obavijestio Vijeće kako bi na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća bilo potrebno 
usvojiti Pravila o radu MO, Poslovnik o radu VMO i Pravilnik o nagrađivanju te je podijelio 
vijećnicima prijedlog teksta ovih dokumenata. Također je izvijestio Vijeće o potrebi donošenja 
Odluke o ovlaštenim osobama VMO za raspolaganje sredstvima na žiro računu i potpisivanje 
financijske dokumentacije, programa rada za 2015. godinu i financijskog plana za 2015. godinu 
kao i utvrđivanje Plana malih komunalnih akcija za 2015. godinu. 
 Vijećnici su potom donijeli zaključak da se prva radna sjednica VMO održi 27. studenoga 
2014. godine u 17 sati.  
 
Sjednica je završena u 17.30 sati. 
 
U Rijeci, 26. studenoga 2014. 
 
 

Predsjedatelj           Predsjednica VMO Grada Trsata  Tajnik 
 
             Jana Sertić               Jana sertić         Marijan Matković 


