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ZAPISNIK 
S 13. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
13. sjednica VMO Grada Trsata održana je 1. prosinca 2015. (utorak) s početkom u 17 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 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 

 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

 
Zapisnik s 12. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti: 
- Doček Svetog Nikole i podjela poklona 

2. Bilten MO 
3. Prometna problematika – prijedlozi i usvajanje  
4. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti – prijedlog   
5. Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina,  

privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta – prijedlog 
6. Postavljanje murala motoristima – prijedlog 
7. Izmjena proračuna programskih aktivnosti u 2016. godini – obavijest   
8. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić podsjetila je VMO kako će se doček Sv. Nikole i 
podjela poklona održati u ponedjeljak, 7. prosinca 2015. godine s početkom u 18 sati u 



Auli Ivana Pavla II.  
Prigodni program izvest će učenici OŠ ''Trsat'', a u organizaciju su uključeni Siniša Pucić 
(Sv. Nikola), Zrinka Detel i Dunja Škrbec Slomić (predstavnice roditelja). 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 

 
AD 2 

 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predstavila je 9. broj biltena MO Grad Trsat. Bilten, pod 
nazivom MOT – Trsatski list, sadrži 16 stranica formata A4 i biti će tiskan u 500 primjeraka. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 

 
AD 3 
 

Temeljem nedavnih zastoja prometovanja na prostoru ispred Hrvatske čitaonice Trsat i na 
Frankopanskom trgu, predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je upućivanje poziva 
Odboru za promet sa prijedlogom da se na sastanak pozovu predstavnici Direkcije za 
prometno redarstvo, III. policijske postaje i TD ''Rijeka promet'' d.d.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
AD 4 
 

Na osnovu predložene Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti, VMO Grada 
Trsata predložilo je da se od nadležnih zatraži odgovor zbog čega se u Popisu ulica i trgova 
nalaze i ulice u kojima nema ugostiteljskih lokala: Dragutina Šćitara, Linićeva, Put Bože 
Felkera, Put Vinka Valkovića-Poleta, Strmica i Špina.  
   
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
AD 5 
 

Na osnovu predložene Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, 
privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, VMO Grada Trsata predlaže 
slijedeće: 
 
1. U članak 8. i članak 18. dodati da ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati 

i suglasnost MO.  
Razlog tomu je što se od VMO traži suglasnost za produženje radnog vremena lokala i 
što neki privremeni objekti nagrđuju izgled prostora  i ometaju prolaz.  

2. Ispraviti naziv Ulice Fra Serafina Schonea – ispravno: Fra Serafina Schöna.  
3. Zatražiti odgovor iz kojeg razloga su ulice Partizanski put i Trg Viktora Bubnja navedene 

u II, a ne u III. zoni. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.  



 
AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio VMO odgovor poslan ''Autoklubu Rijeka'' 
na njihovu zamolbu za postavljanje murala Branku Bevandi i Marijanu Kosiću koji su 
nastupali na trkama oko Trsata. 
U odgovoru navedeno je kako ulice na kojima se održavala spomenuta trka pripadaju i 
drugim mjesnim odborima te bi bilo poželjno znati lokaciju murala. Također, odgovorom su 
upućeni na nadležne institucije: Konzervatorski ured u Rijeci i Odjel gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
      
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove kako je Odjel gradske uprave za sport i 
tehničku kulturu umanjio iznos za sufinanciranje sa 1.200,00 kn ma 1.000,00 kn te su iz tog 
razloga, u dogovoru sa predsjednicom VMO gđa. Janom Sertić, izvršene izmjene u 
financijskom dijelu programa. 
U programu ''Dan MO'' za iznos od 200,00 kn uvećana je pozicija OGU za samoupravu, a 
umanjena pozicija OGU za sport i tehničku kulturu. Slijedom navedenog umanjena je 
pozicija OGU za samoupravu u programu ''Bilten MO''. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 8 
 

A) Preseljenje i čišćenje kontejnera 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove sa odgovorom KD ''Čistoća'' d.o.o. 
u vezi premještaja i čišćenja kontejnera. 
Kontejneri u Glavinićevoj ulici premjestit će se na lokacije Vrlije 5 i Put Bože Felkera, 
ali ne odjednom. Problem preseljenju predstavljaju stalno parkirana vozila.  
Iz Ulice Fra Serafina Schöna uklonit će se eko kontejneri jer su slabo iskorišteni, a na 
parkiralištu kod Parka heroja postoji ekootok. 
S obzirom na nepostojanje kontejnera za odlaganje otpada od hrane i dalje će se 
odlagati na isti način budući još nema sakupljača takvog otpada s kojim bi se mogao 
sklopiti ugovor. 

      
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.  

 
 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Marijan Matković                                 Jana Sertić 
 
 



 


