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ZAPISNIK
S 10. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA
10. sjednica VMO Grada Trsata održana je 30. rujna 2015. (srijeda) s početkom u 16 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
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Marija Brčić, članica VMO
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO
Zapisnik s 9. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće sa održane aktivnosti:
- Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
2. Predstojeće aktivnosti
- Doček Svetog Nikole i podjela poklona
3. Bilten MO
4. Rebalans financijskog plana – prijedlozi i usvajanje
5. Programi rada za 2016. godinu – obavijesti i upute
6. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o održanoj akciji ''Birajmo najljepšu
okućnicu, balkon i prozor''.
Akciji se odazvalo 13 domaćinstava. Svi učesnici dobili su novčane bonove u ukupnoj
vrijednosti od 1.200,00 kn (od 70,00 kn do 220,00 kn), priznanja i zahvalnice.

Ocjenjivačka komisija u sastavu Marijan Čendak, Jana Sertić i Milorad Sertić dodijelila je
priznanja za prva tri mjesta u kategoriji ''okućnica'' Sandri Baldo (Rose Leard 19), Ani
Parlov Kaić (Slavka Krautzeka 35) i Ivani Barac (Slavka Krautzeka 67 A).
U ostalim kategorijama nije bilo dovoljno učesnika.
Troškove akcije pokrili su Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel za gradsku
samoupravu i upravu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.
AD 2
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO kako će se u provedbi dočeka
Svetog Nikole i podjele poklona angažirati i roditelji. Sa franjevačkim samostanom na
Trsatu dogovorit će organizacija (datum, mjesto i osoba). Za sada je predložen termin u
nedjelju, 6. prosinca 2015.godine.
Obavijest (plakat, web stranica i mediji) o prijavama i uplati donacija roditelja objavit će se
u ponedjeljak, 2. studenoga 2015. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
AD 3
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić obavijestila je VMO kako je bilten u fazi izrade, ali
glavni urednik Ivor Balen zbog poslovnih obveza i dalje odsutan.
Bilten MO svakako će biti tiskan krajem studenoga kako bi se građanima mogao podijeliti
uoči novogodišnih događaja na Trsatu. Podjela će se organizirati u suradni sa Hrvatskom
čitaonicom Trsat, Klubom prijatelja Grada Trsata, Klubom umirovljenika i starijih osoba
Trsat i Osnovnom školom ''Trsat''.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO na promjenu financijskog plana za
program ''Dan žena'' usvojenu na 7. sjednici VMO.
Kako kod ostalih programa nema izmjena, tajnik će napraviti rebalans financijskog plana u
skladu sa navedenom izmjenom.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 5
Tajnik MO g. Marijan Matković podijelio je VMO za pripremu programa u 2016. godini
slijedeće:
- Upute za prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora koje financira
Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2016. godinu i
- Upute za financiranje programskih aktivnosti VMO

Napomenuo je kako će Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel gradske uprave za
sport i tehničku kulturu sufinancirati programe mjesnih odbora sa 1.200,00, odnosno
1.000,00 kn, dok će Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem sufinancirati ekološke programe u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn.
Također je izvijestio VMO kako će se u utorak, 6. prosinca 2015. godine s početkom u 17
sati u Vijećnici Grada Rijeke održati radionica za pisanje programa.
Predloženo je da u radionici sudjeluje predsjednica VMO gđa. Jana Sertić.
Zaključak:
• Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
• Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog o sudjelovanju
predsjednice VMO gđe. Jane Sertić u radionici za pisanje programa.
AD 6
A) Oznaka parkirnog mjesta u Ulici Vrlije
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD ''Rijeka promet'' d.d.
prema kojem će se problem nepropisnog parkiranja riješiti postavljanjem prometnog
znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
B) Ophodnja ulica na Trsatu
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom III. policijske postaje
prema kojem se ophodnja obavlja sukladno njihovim mogućnostima.
Suradnja sa kontakt policajcem za sada nije moguće jer je navedeno radno mjesto
upražnjeno na duži period. O svim mogućim problemima moguće je kontaktirati III.
policijsku postaju ili direkciju Prometnog redarstva Grada Rijeke.
S obtirom na nezadovoljstvo odgovorom, VMO će zatražiti sastanak sa načelnikom III.
policijske postaje.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
C) Tonsko snimanje sjednica vijeća mjesnih odbora
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom Odjela za gradsku
samoupravu i upravu u vezi mogućnisti tonskog snimanja sjednica vijeća mjesnih
odbora i tom im je prikom uručio očitovanje navedenog Odjela.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
D) Uklanjanje stabala u Ulici Drage Šćitara
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Direkcije zajedničke
komunalne djelatnosti pream kojem će se tijekom jeseni ove godine ukloniti predložena
stabla.
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić obavijestila je VMO kako MO Vojak i dalje inzistira
na uklanjanju svih 14 predloženih stabala zbog nemogućnosti prolaska pješacima i
roditeljima sa dječjim kolicima. Iz tog razloga VMO kontaktirat će ponovo navedenu
Direkciju i pokušati pronaći rješenje.

Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
E) Održavanje čistoće spremnika za komunalni otpad i stanje u Ulici Fra Serafina
Schöna
Članovi VMO istaknuli su problem sa održavanjem spremnikaza komunalni otpad u koji
se otklanjaju ostaci hrane.
Predloženo je da tajnik MO sazna od KD ''Čistoća'' d.o.o. na koji se način trebaju
odvajati ostaci hrane.
Predloženo je da se KD ''Čistoća'' d.o.o. uputi dopis kojim se traži uređenje prostora za
postojeće spremnike komunalnog otpada.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.
F) Promjena komunalnog redara
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je dosadašnji komunalni redar
Josip Bajok umirovljen, a za neko vrijem zamijenit će ga g. Josip Vukman.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
G) Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2016. godinu – dopuna
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako prijedlozi pod rednim brojevima 3.
i 10. neće biti moguće ostvariti jer teren nije u vlasništvu Grada Rijeke, odnosno jer nije
u skladu sa Detaljnim planom uređenja stambenog naselja Trsat.
Predloženi komunalni prioritet pod rednim brojem 6. djelomično će se riješiti.
Iz navedenih razloga Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti predložila je dopunu
prijedloga.
U tom smislu VMO predložilo je izmjenu komunalnog prioriteta pod rednim brojem 5. i
dopunske prijedloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bojanje 14 stupova za zastave na Trgu Viktora Bubnja sa
južne strane Dvorane mladosti.
Uklanjanje 4 stupa za zastave na Trgu Viktora Bubnja sa
istočne strane Dvorane mladosti.
Bojanje rukohvata u Ulici Petra Zrinskog od kućnog broja 19 A do
kućnog broja 19 B.
Popravak i bojanje branika u Radićevoj ulici kod zavoja nasuprot
kućnog broja 17 u Ulici Vinka Valkovića-Poleta.
Postavljanje javne rasvjete u Parku heroja.
Postavljanje klupe u parku nasuprot Osnovne škole Trsat
(Ulica Slavka Krautzeka 23).
Postaviti dječju spravu na dječje igralište jugozapadno od
Šetališta Joakima Rakovca 33.

Zaključak:
• Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
• Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo nove prijedloge komunalnih
prioriteta za 2016. godinu.

H) Uređenje nogostupa u Ulici Put Vinka Valkovića-Poleta
Tajnik MO g. Marijan Matković posjetio je VMO sa prijedlogom g. Vanje Haramina od 3.
prosinca 2014. godine za uređenje nogostupa u Ulici Put Vinka Valkovića-Poleta, a sa
kojim je pismenim putem upoznato TD ''Rijeka promet'' d.d.
Na ponovljeni upit g. Vanje Haramina od 13. kolovoza 2015. godine, tajnik MO poslao je
e-mail 17. kolovoza i 9. rujna 2015. godine TD ''Rijeka promet'' d.d.
(direktor@rijekapromet.hr).
Kako do danas TD ''Rijeka promet'' d.d. nije odgovorilo VMO predložilo je da se
cjelokupna dokumentacija uputi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija
zajedničke komunalne djelatnosti.
Zaključak:
• Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
• Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.

Sjednica je završila u 17 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Grada Trsata:
Jana Sertić

