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ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
2. sjednica VMO Grada Trsata održana je 4. prosinca 2014. (četvrtak) 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 Brčić, članica VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Zapisnik s 1. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno. 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rebalans financijskog plana za 2014. godinu – prijedlog i usvajanje 
2. Programske aktivnosti u 2015. godini – prijedlozi i usvajanje 
3. Postavljanje stupića uz dvorište OŠ ''Trsat'' i uklanjanje grmova u  
     Ulici Vrlije (nasuprot k. br. 11) 
4. Postava rampe sa strane Kačjaka 
5. Postavljanje autobusne stanice na području Strmice 
6. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je VMO objasnio rebalans financijskog plana za 
2014. godinu objasnivši pojedine izmjene. Nakon kraće rasprave predloženo je usvajanje 
predloženog rebalansa. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo rebalans financijskog plana MO     
Grad Trsat za 2014. godinu. 



AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je izvijestio VMO sa ovogodišnjim programskim 
aktivnostima te kako će predloženi programi biti osnova financijskog plana za 2015. 
godinu.  
VMO predložilo je slijedeće programske aktivnosti za 2015. godinu: 
 

1. Dan žena – ožujak: radionica i koncert  
2. Ekološka akcija – travanj  
3. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – travanj / lipanj  
4. Bilten MO – travanj i studeni  
5. Dan MO Grad Trsat – lipanj: malonogometni turnir (suradnja sa ugostiteljskim 

objektima), turnir u pikadu (suradnja s Klubom umirovljenika i starijih osoba 
Trsat), polaganje cvijeća na spomen obilježja i koncert  

6. Doček Sv. Nikole – prosinac  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo programske aktivnosti za 2015. 
godinu.  
 

 
AD 3 

Tajnik MO g. Marijan Matković obrazložio je prijedlog gđe. Repac za postavljanje 
prometnih stupića i uklanjanje grmova u Ulici Vrlije u neposrednoj blizini OŠ ''Trsat'', a 
zbog povećanja sigurnosti u prometovanju. 
VMO predložilo je da se nadležnim institucijama Grada Rijeke uputi dopis za rješenje 
prometne problematike. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

 

AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković pročitao je VMO dopis Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav – Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti u vezi postavljanja prepreka na zapadnom 
ulazu bivše vojarne Trsat, a u svrhu sprječavanja dovoza komunalnog otpada.  
VMO prihvatilo je inicijativu Odjela, ali je u svrhu rješenja ove problematike predložilo slijedeće: 
 

1. Postavljanje ograde duž cijelog koridora, odnosno s obje strane prometnice od istočnog 
ulaza (Kačjak)  do zapadnog izlaza (Ulica Put Bože Felkera kod kućnog broja 40). 

2. Postavljanje video nadzora na navedenom prostoru. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.  
 
 

AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obrazložio je prijedlog grupe građana za postavljanje 
autobusne postaje u Ulici Vrlije, a prije skretanja u Ulicu Rose Leard, jer su postojeće 
autobusne postaje previše udaljene od stambenih zgrada u ulicama Anke Krizmanić i 
Vere Nikolić-Podrinske.  



VMO prijedlog smatra opravdanim te je predloženo upućivanje dopisa nadležnim 
institucijama Grada Rijeke da izvide mogućnost rješenja zamolbe. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
 
Ad 6. 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je upućivanje dopisa Turističkoj zajednici 
grada Rijeke za postavljanje tabela na više stranih jezika kod baziliska na Trsatskoj 
gradini, čime bi se posjetiteljima Trsatske gradine pružile informacije o ovim skulpturama. 
 
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 
 

 
 


