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         ZAPISNIK 
S 1. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
1. sjednica VMO Grada Trsata održana je 27. studenoga 2014. (četvrak) s početkom u17 sati 
u prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
  
Sjednici su bili nazočni: 
- Jana Sertić, predsjednica VMO 
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednice VMO 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
- Marija Brčić, članica VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pravila MO  
2. Poslovnik VMO  
3. Pravilnik o nagrađivanju  
4. Ovlaštene osobe za raspolaganje sredstvima na žiro računu MO 
5. Doček Sv. Nikole  
6. Novogodišnji koncert  
7. Proširenje javne rasvjete  
8. Plan malih komunalnih akcija za 2015. godinu  
9. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 

 
 
 
 



AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio Pravila MO Grad Trsat osvrnuvši se na 
članak 23., a u vezi broja članova Vijeća koji mogu predložiti promjenu Pravila.   
Na predložena Pravila Mjesnog odbora Grad Trsat nije bilo primjedbi. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Pravila Mjesnog odbora Grad Trsat 
čime je prestao važiti Pravilnik od 17. lipnja 2010. godine. 
 
 

AD 2 
 

Na predloženi Poslovnik o radu Vijeća MO Grada Trsata osvrnuo se tajnik MO g. Marijan 
Matković uz napomenu na članke 8, 20. i 21., a u vezi načina izbora predsjednika VMO, 
broja članova VMO koji mogu zatražiti sazivanje sjednice i rokova za dostavu poziva 
članovima VMO. 
Članovi VMO nisu imali primjedbe na predloženi Poslovnik Vijeća MO Grada Trsata. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog 
odbora Grada Trsata čime je prestao važiti Poslovnik od.... 
 

 
AD 3 
 

Na predloženi Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u radu 
Mjesnog odbora članovi VMO nisu imali primjedbi te je predloženo usvajanje istoga.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i 
pravnih osoba. 

 
 
AD 4 
 
Članovi VMO predložili su za osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro računu 
MO predsjednicu, Janu Sertić i zamjenika predsjednice, Milorada Sertića. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog da predsjednica Jana 
Sertić i zamjenik predsjednice, Milorad Sertić budu ovlaštene osobe za 
raspolaganje sredstvima na žiro računu MO.  
 
 

AD 5 
 

Zamjenik predsjednice VMO g. Milorad Sertić izvijestio je VMO o dogovoru sa Svetištem u 
vezi dočeka Svetog Nikole, koji će se upriličiti 4. prosinca 2014. godine u 18.30 sati u Auli 
Ivana Pavla II.  
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO O broju prijavljene djece predškolskog 
uzrasta i o učestvovanju učenika OŠ ''Trsat'' u programu.  
Zbog krakog vremena do provedbe aktivnosti predloženo je da pozivnice djeci dostavi 
tajnik MO. Nabavku poklona obaviti će predsjednica VMO i tajnik MO. 



Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje i jednoglasno su usvojeni 
prijedlozi u vezi provedbe dočeka Sv. Nikole.   

 
 
Ad 6. 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o planirom učestvovanju MO u 
novogodišnjem koncertu u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat. S obzirom da se 
predstavnici HČT do održavanja sjednice nisu očitovalii, predloženo je da tajnik 28. 
studenoga 2014. godine još jednom kontaktira HČT u vezi istoga. 
 
 Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
 

Ad 7. 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO s prijedlogom za izmjenom lokacije za 
proširenje javne rasvjete u sklopu komunalnih prioriteta za 2014. godinu.  
Zbog nedobivene suglasnosti za proširenje javne rasvjete u Glavinićevoj ulici kod kućnih 
brojeva od 7 do 9, tajnik MO predložio je KD ''Energo'' d.o.o. tri lokacije:  
 

1. Ulica Vrlije – nasuprot k. br. 41 – predloženo za 2015. godinu   
2. Ulica Put Bože Felkera k. br. 29 
3. Ulica Rose Leard k. br. 11 

 
     KD ''Energo'' d.o.o. prihvatilo je prijedloge pod r. br. 1. i 3, dok prijedlog pod r. br. 2. nije     

prihvaćen zbog osvjetljenosti prostora postavljenom rasvjetom. 
     Nakon diskusije, predsjednica VMO gđica. Jana Sertić predložila je usvajanje 1. i 3. 

prijedloga. 
 

 
 Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge za proširenje javne 
rasvjete u Ulici Vrlije nasuprot kućnog broja 41 i u Ulici Rose Leard kod kućnog 
broja 11.     
 
 

Ad 8. 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO s dostavljenim obrađenim prijedlozima 
komunalnih prioriteta za 2015. godinu. Obrađeni prijedlozi u skladu su sa prijedlozima 
VMO, a prošireni su, od strane Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, sa dodatnim 
uređenjem dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33.  
S obzirom da troškovi realizacije (165.000,00 kn) prelaze vrijednost kojom raspolaže MO 
(152.000,00 kn) predloženo je da se za 13.000,00 kn umanji trošak prijedloga pod r. br. 5. 
(asfaltiranje kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 33). Isti prijedlog biti će 
predložen pod rednim brojem 8.    
Nakon diskusije predloženo je da se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, dostavi slijedeće: 
 
1. Uređenje kolnog prilaza u Ulici Slavka Krautzeka do kućnih brojeva 77, 79 i 79 A. 
2. Postava rukohvata na stubištu od Ulice Sveučilišna avenija prema sjevernoj  

strani kućnog broja 77 u Ulici Slavka Krautzeka. 



3. Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Petra Zrinskog između kućnih brojeva 9 i 11. 
4. Uređenje perona autobusnog stajališta na Trgu Viktora Bubnja 
5. Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca 33. 
6. Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca 33. 
7. Sanacija dijela kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 23.  

 
     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo obrađene prijedloge za komunalne 
prioritete za 2015. godinu.     
 
 

AD 9 
 

A) Klupe u perivoju Svetišta 
Zamjenik predsjednice g. Milorad Sertić izvijestio je VMO kako je unutar godinu dana 
u perivoju Svetišta nestalo pet (5) klupa. 
Predloženo je da tajnik MO g. Marijan Matković obiđe navedenu lokaciju i o istome 
izvijesti nadležne.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje. 
 
 

B) Problem sa oborinskim vodama na autobusnom stajalištu ''Dvorana mladosti'' 
Gđa. Marija Brčić izvijestila je VMO sa nepropusnošću vodolovke na autobusnom 
stajalištu ''Dvorana mladosti'', a što predstavlja problem građanima prilikom dolaska 
autobusa. 
O istome će tajnik MO izvijestiti nadležne institucije.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje. 
 
 

C) Bilten MO  
S obzirom na traženje Direkcije za mjesnu samoupravu u vezi planiranja izdavanja 
biltena u 2015. godini, predsjednica VMO gđica. Jana Sertić predložla je da se i u 
idućoj godini planira izdavanje biltena.  
O mogućoj promjeni veličine biltena dogovoriti će se na idućim sjednicama VMO.  
  
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 

D) Uređenje prostora bivšeg poduzeća ''Jasen'' 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se navedeni prostor u Ulici Slavka 
Krautzeka između kućnih brojeva 54 i 60 uredi i da se s istim obavijesti nadležne 
Grada Rijeke. 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o prijedlogu gđe. Ede Rumora (Odjel 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 
sastanak s VMO,  da tajnik MO izvijesti gđu. Edu Rumora sa konstituiranjem VMO 
kako bi se predloženi sastanak održao u što skorije vrijeme. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 



E) Prostor kod Dvorane mladosti 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se Gradu Rijeci predloži uređenje 
slobodnog prostora sa istočne strane Dvorane mladosti. 
Gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović i tajnik MO izvijestili su VMO o istoj inicijativi bivšeg 
VMO na koji je odgovoreno kako je navedeni prostor planiran za izgrdanju dodatnog 
sportskog objekta. 
Predloženo je da tajnik MO sa inicijativom upozna TD ''Rijeka sport'' d.o.o.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje i jednoglasno je usvojilo 
prijedlog. 
 
 
 

 
  Sjednica je završila u 18 sati. 
 
  Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grada Trsata: 
 

Marijan Matković                                 Jana Sertić 
 

 


