
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-32/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  14. prosinca 2015. 
                           
 
 

ZAPISNIK 
S 14. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
14. sjednica VMO Grada Trsata održana je 10. prosinca 2015. (četvrtak) 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 
-  
Ostali nazočni: 

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

 
Zapisnik s 13. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Doček Svetog Nikole i podjela poklona – izvješće  
2. Financijski plan MO Grad Trsat za 2016. godinu – usvajanje   
3. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o dočeku Sv. Nikole i podjeli 
poklona djeci predškolskog uzrasta. Podijeljena su 76 poklona. Program je organiziran u 
suradnji sa Osnovnom školom ''Vladimir Gortan'' (program) i Svetištem Majke Božje 
Trsatske (prostor i Sv. Nikola). 
Nabavku poklona financirao je Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu, a 
djelom su sufinancirali i roditelji (po 20,00 kn).  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće. 



AD 2 
 
Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je obrazložio Financijski plan MO Vojak za 2016.     
godinu uz napomenu kako je isti sačinjen na temelju usvojenih programskih aktivnosti.   

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2016. godinu. 
 

 
AD 3 
 

A) Divlji deponij kod Kampusa 
Temeljem dojave o stanju na prostoru iza Kampusa tajnik MO g. Marijan Matković 
izvijestio je g. Ivana Šimatovića (Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti) koji je i 
osobno izvršio uviđaj. Krupni otpad bit će odvezen, dok građevinski materijal za sada 
ostaje na ovoj lokaciji.  Sa stanjem je upoznat i gradonačelnik Vojko Obersnel. 

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

 
 

B) Novogodišnje ukrašavanje središta Trsata 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako su svjetiljke dotrajale i nisu 
prikladne za korištenje, a Turistička zajednica grada Rijeke ukrasila je samo Trsatsku 
gradinu.  
VMO, kao i mještani Trsata, smatra kako bi Trsat kao najstariji dio grada i kojeg 
redovno posjećuju i turisti trebao biti prigodno ukrašen te će uputiti dopis nadležnima.  

      
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 

C) Bilten MO 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO sa primjedbama i prijedlozima 
Izdavačkog savjeta na 9. broj biltena MO.  
Većina prijedloga je prihvaćena, ali VMO smatra kako u nekim spomenutim tekstovima 
nije prijeđena granica dobrog ukusa i korištene su riječi iz svakodnevnog govora čime 
se postigla šaljivost i opušteniji ton, a time se bilten lakše približiti onima kojima je i 
namijenjen, Trsaćanima. 
Odgovor će u pismenom obliku biti dostavljen Izdavačkom savjetu i Direkciji za mjesnu 
samoupravu. 
  

Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog odgovora.  

 
 

D) Uklanjanje nadstrešnice i ograde 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO s dopisom g. Mija Mitrovića 
(Partizanski put 1) kojim se traži uklanjanje nadstrešnice i ograde na navedenoj 
adresi.  
U tu svrhu tajnik je pribavio katastarske dokumente iz kojih je vidljivo kako je čestica 
2047 (dvorište i nadstrešnica) u vlasništvu nekoliko korisnika, dok za katastarsku 
česticu 2039/2 (uređeno zemljište) kao vlasnik još uvijek vodi Tomić Hrvoslav. 



S obzirom da se radi o odnosima među privatnim osobama VMO nije nadležno 
posredovati u rješavanju istoga te je predloženo da se g. Mijo Mitrović obrati Direkciji 
za komunalno redarstvo i Građevinskoj inspekciji. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
 
 
 
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 
 
 

 


