
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-32/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  19. listopada 2015. 
                           
 
 

ZAPISNIK 
S 11. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
11. sjednica VMO Grada Trsata održana je 16. listopada 2015. (petak) 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 
- Marija Barišić, članica VMO 

 
Ostali nazočni: 

Sjednici nije bila nazočna: 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 

 
Zapisnik s 10. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno. 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programi rada za 2016. godinu – prijedlozi i usvajanje  
2. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je šest (6) programskih aktivnosti u 2016. 
godini u ukupnoj vrijednosti od 20.000,00 kn 
 

1. Dan žena – ožujak  
� u suradnji sa MO Vojak  
� kreativna radionica i predavanje 
� koncert za učesnike  
� financiranje: Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 2.600,00 kn 
 
 



2. Dan MO – travanj  
� u sklopu obilježavanja Dana Trsata 
� polaganje cvijeća na dva (2) spomen obilježja 
� koncert – u Hrvatskoj čitaonici Trsat ili Dvorani mladosti 
� sport: rukomet (djeca školskog uzrasta), mali nogomet (ugostiteljski lokali)  
     i pikado (klubovi umirovljenika i starijih osoba) 
� financiranje: Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 7.200,00 kn 
� sufinanciranje: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu: 1.200,00 kn 

 
3. Bilten MO – prosinac  

� 500 primjeraka, 8 stranica A4 formata  
� financiranje: Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 3.800,00 kn 

 
4. Doček Svetog Nikole i podjela poklona – prosinac  

� u suradnji sa Svetištem Gospe Trsatske i OŠ ''Trsat'' 
� financiranje: Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 4.600,00 kn 
� donacija: roditelji: 1.400,00 kn 
 

5. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – travanj-lipanj  
� financiranje: Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 1.000,00 kn 
� sufinanciranje: Odjel gradske uprave za poduzetništvo: 1.000,00 kn 

 
6. Ekološka akcija – svibanj-lipanj 

�  na području Bošketa (ispod vidikovca)  
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 
 

AD 2 
 
A) Oznaka zabrane parkiranja – Strmica 16  

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa dopisom poduzeća ''Rumat'' d.o.o. 
kojim se predlaže postavljanje znaka zabrane parkiranja kod zgrade na kućnom broju 
16 u Ulici Strmica, a prema zamolbi suvlasnika stanova. 
Predloženo je upućivanje zamolbe TD ''Rijeka promet'' d.d.  
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
B) Zaustavljanje vozila na Frankopanskom trgu 

Zamjenik predsjednice VMO g. Milorad Sertić izvijestio je o razgovoru sa načelnikom III. 
policijske postaje prema kojem je rješavanje problema parkiranja / zaustavljanja vozila u 
nadležnosti Direkcije za prometno redarstvo.  
Predloženo je upoznati  Odbor za promet Grada Rijeke sa problematikom i dostaviti mu 
dosadašnju dokumentaciju. 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
 
 
 



C) Novo autobusno stajalište linije 1B na području Strmice 
Zbog stalnih upita građana u vezi prijedloga za postavljanje novog autobusnog stajališta 
linije 1B prije skretanja u Ulicu Rose Leard, a na koje još nije stigao konkretan odgovor, 
predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je ponovno upućivanje dopisa KD 
''Autotrolej'' d.o.o. 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

  
 
 
 
Sjednica je završila u 17.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Marijan Matković                                 Jana Sertić 
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