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ZAPISNIK
S 5. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA
5. sjednica VMO Grada Trsata održana je 19. veljače 2015. (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
- Marija Brčić, članica VMO
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Arsen Mihelčić, član VMO
Zapisnik s 4. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti:
- Dan žena
2. Osnivanje pododbora – imenovanja
3. Sastanak sa predstavnicima gradskih odjela, komunalnih i
trgovačkih društava – prijedlog
4. Fiskalna odgovornost za 2014. godinu
5. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se obilježavanje Dana žena održi 5.
Ožujka 2015. Godine. Tom prigodom Udruga ''ASK'' održati će interaktivno predavanje, a
klapa ''Sinjal'' kulturno-umjetnički program. Cvijeće za učesnice u programima tajnik MO
dogovoriti će sa cvjećarnom ''Ti me ami''.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 2
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić iznijela je slijedeća imena za pojedine pododbore:
1. Pododbor za informiranje – Filip Polegubić, Ivor Balen, Tamara Šoić, Vedrana
Spadoni Štefanić i Andrej Poropat
2. Pododbor za brigu o djeci – Dunja Kalčić, Dunja Škrbec Slomić i Zrinka Detel
3. Pododbor za kulturu – Teo De Privitellio, Katarina Vuletić i Daliborka Gradiša
Miljković
4. Pododbor za sport – Sergio De Privitellio, Marko Pilat i Arsen Vakanjac
5. Pododbor komunalnu djelatnost – Mauro Knežević, Momir Čiča i Josip Bakić
Na predložena imena VMO nije imalo primjedbi.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge za članove pododbora.
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 između 16. i 20. ožujka ove godine.
Zamjenik predsjednice G. Milorad Sertić predložio je da se na sastanak pozove i
predstavnik Treće policijske postaje.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je VMO izvijestio o materijalima za fiskalnu
odgovornost za 2014. godinu napomenuvši kako su dokumenti temeljeni na financijskom
planu i njegovom rebalansu te izviješćima s programskih aktivnosti. Materijale za 2014.
godinu potpisuju gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović i gđa. Jana Sertić, bivša i sadašnja
predsjednica VMO, s obzirom na rezultate održanih izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području grada Rijeke u 2014. godini.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo materijale Fiskalne odgovornosti
za 2014. godinu.
AD 5
A) Hep – izmjena električnih stupova
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić iznijela je primjedbu nekolicine građana (Momir
Čiča, Zdenka Starčević) na stanje prostora nakon izmjene električnih stupova.
Predloženo je da tajnik MO sa navedenima obiđe lokacije u vezi utvrđivanja stanja.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

B) Klupe u perivoju crkve Gospe Trsatske
Zamjenik predsjednice g. Milorad Sertić iznio je prijedlog da se na mjesta u perivoju
crkve Gospe Trsatske postave klupe koje su do prije godinu dana bile na ovoj lokaciji.
Predloženo je da se po obilasku lokacije nadležnima dostavi prijedlog za postavljanje
klupa.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
C) Prostor ex poduzeća ''Jasen'' – zapuštenost
Prema odgovoru Odjela gradske uprave za komunalni sustav (Direkcija zajedničke
komunalne djelatnosti) navedeni prostor je ograđen i nije moguć pristup.
Prostor je u manjem dijelu u vlasništvu Grada Rijeke, a ostali dio nalazi se u privatnom
blasništvu. Formirane su čatiri (4) nove gruntovne čestice na kojima se vodi spor kod
Općinskog suda u Rijeci.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
D) Prostor iza Sveučilišnog kampusa Trsat – divlji deponij
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave
za komunalni sustav (Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti) u kojem se navodi
nemogućnost postavljanja ograde cijelom dužinom koridora zbog pripremnih radnji za
predstojeću Univerzijadu.
Za nadzorne kamere zatražene su ponude, a Treća policijska postaja usmeno je
zamoljena za češću ophodnju ovog područja.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
E) Kiosk kod Hrvatske čitaonice Trsat
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave
za komunalni sustav (Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti) u kojem se navodi
kako je ugovor o korišteju lokacije za postavu kioska zaključen do 15. prosinca 2018.
godine.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
F) Mobilna reciklažna dvorišta
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako će od 18. veljače do 1. ožujka
ove godine na parkiralištu kod Parka heroja biti postavljeno mobilno reciklažno
dvorište (MRD) s djelatnikom te je članovima VMO podijelio plakat sa opisom i
podacima u vezi mobilnih reciklažnih dvorišta.
Na području grada Rijeke određeno je 19 lokacija uz postavljanje i samostalnog
mobilnog reciklažnog dvorišta.
Obavijest o postavljanju MRD postavljena je na web stranicu MO, a plakati su
dostavljeni osnovnim školama ''Trsat'' i ''Vladimir Gortan'', dječjim vrtićima ''Đurđice'' i
''Pčelice'', Domu zdravlja – dio Trsat, Klubu umirovljenika i starijih osoba Trsat i na
oglasne ploče mjesnih odbora Grad Trsat i Vojak.

Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
G) Izvješće o radu Vijeća MO Grada Trsata za 2014. godinu
S obzirom na prijedlog gđe. Anđelke Jurašić Mikašinović da se u Izvješće o radu
Vijeća MO za 2014. godinu navede nemogućnost VMO u ostvarivanju ekološke akcije
i rješavanje upita građana iz razloga izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području grada Rijeke u mjesecu studenom 2014. godine, tajnik MO g. Marijan
Matković iznio je kako su sve obveze VMO u razdoblju od lipnja do studenoga prema
pravnim i fizičkim osobama izvršene na vrijeme.
Također, prema odgovoru ravnateljice Direkcije za mjesnu samupravu, ukoliko nije
bilo bitnih problema, nema potrebe za navođenjem istoga u Izvješću.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.
H) Eko akcija
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da VMO razmisli o mogućim
lokacijama na kojima bi proveli ekološku akciju. Nekoliko navedenih lokacija (Dolac, ex
''Jasen'', dio Strmice) u privatnom su vlasništvu.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako je prošle godine u sklopu
međunarodne eko akcije uređen prostor južno od zgrade Znanstveno-tehnološkog
parka.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.

Sjednica je završila u 17 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Grada Trsata:
Jana Sertić

