
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-32/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30. siječnja 2015. 
                           
 
 

ZAPISNIK 
S 4. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
4. sjednica VMO Grada Trsata održana je 29. siječnja 2015. (četvrtak) s početkom u 16.30 
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 3. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno. 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO Grada Trsata za 2014. godinu – prijedlog   
2. Osnivanje pododbora – prijedlozi  
3. Sastanak sa predstavnicima gradskih odjela, komunalnih i  

trgovačkih društava  – prijedlog 
4. Preostala sredstva za 2014. godinu za prioritetne potrebe – prijedlozi  
5. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio Izvješće o radu Vijeća MO Vojak za 
2014. godinu koje se temelji na podacima iz dokumentacije MO: zapisnici sa sjednica, 
VMO, izvješća sa programskih aktivnosti i razni dopisi.  
Gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović suglasna je sa navedenim, ali smatra kako bi trebalo 
navesti nemogućnost VMO u ostvarivanju ekološke akcije i obveza prema građanima po 
nekim upitima, a iz razloga održavanja lokalnih izbora. 
Tajnik MO g. Marijan Matković objasnio je kako je izvješće napisano u skladu sa uputama 
te se prema njima u Izvješću navode aktivnosti koje su provedene. Ukratko je iznio i 



primjere prema kojima je VMO pravovremeno izvršavaO obveza MO prema građanima i  
ostalima od lipnja do studenoga 2014. godine.   
VMO  predložilo je da tajnik, usprkos navedenom, zatraži mišljenje ravnateljice Direkcije 
mjesne samouprave.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2014. 
godinu i prijedlog. 
 
 

AD 2 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić iznijela je mišljenje kako bi za uspješnije provođenje 
programskih aktivnosti i uključivanje građana u aktivnosti MO bilo poželjno osnovati 
slijedeće pododbore: 

1. Pododbor za informiranje 
2. Pododbor za brigu o djeci 
3. Pododbor za kulturu 
4. Pododbor za sport 
5. Pododbor za komunalnu djelatnost 

       
Predloženo je da se na slijedećoj sjednici imenuju članovi pojednih pododbora.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

 
AD 3 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se sastanak sa predstavnicima 
udruga, gradskih odjela i komunalnih društava, a sa svrhom međusobnog upoznavanja u 
cilju boljeg rješavanja razne problematike, održi u prvom tjednu mjeseca ožujka ove 
godine. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

 

AD 4 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić ukratko je VMO izvijestila o dostavljenom dopisu TD 
''Rijeka promet'' d.d. kojim se traži predlaganje komunalnih radova u visini od 14.000,00 kn koji 
su preostali od komunalnih prioriteta za 2014. godinu.  
Tajnik MO g. Marijan Matković predložio je slijedeće radove:  

1. Uređenje nogostupa kod spomenika nasuprot OŠ ''Trsat'' koje TD ''Rijeka promet'',  
iako je usvojilo, još nije izvršilo. 

2. Iscrtavanje parkirališnih mjesta i pješačkih prijelaza na slijedećim lokacijama: 
- Šetalište Joakima Rakovca od k. br. 62 do 33 s lijeve strane kolnika, 
- Ulica Slavka Krautzeka nasuprot OŠ ''Trsat'' (kod spomenika), 
- Trg Viktora Bubnja i 
- Ulica Slavka Krautzeka od k. br. 33 do 49 s lijeve strane kolnika.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.  



AD 5 
 

A) Usporavanje prometovanja u blizini crkve Gospe Trsatske 
Zamjenik predsjednice g. Milorad Sertić predložio je da se zbog zaštite pješaka od 
neprimjerene brzine vozila u blizini crkve Gospe Trsatske zatraži postavljanje ''ležećih 
policajaca''.  
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je u usmenom razgovoru sa 
predstavnikom TD ''Rijeka promet'' d.d. napomenuto kako se usporavanje prometa ne 
vrši na predloženi način i zbog mogućeg oštećenja starijih objekata uslijed vibracija. 
U raspravi je predloženo da se zbog iznalaženja rješenja prijedloga sa nadležnima 
održi sastanak na predmetnoj lokaciji. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
 

B) Korištenje prostora s istočne strane Dvorane mladosti 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je sa odgovorom TD ''Rijeka sport'' d.o.o. u 
vezi buduće namjene prostora s istočne strane Dvorane mladosti, prema kojem je taj 
prostor predviđen za izgradnju dodatne sportske dvorane. 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se od nadležnih Grada Rijeke 
zatraži korištenje ovog prostora za potrebe rekreacije građana (mali nogomet).   

 
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 
 

 
 


