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ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
8. sjednica VMO Grada Trsata održana je 7. svibnja 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 

 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Mihelčić, član VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
 

 
Zapisnik s 7. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno. 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa održane aktivnosti: 
- Dan MO   

2. Predstojeće aktivnosti 
- Ekološka akcija 
- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 

3. Novi prostor MO – obavijest  
4. Sportski susreti za Dan Sv. Vida – obavijest  
5. Komunalni prioriteti za 2016. godinu – prijedlozi i usvajanje  
6. Premještaj spremnika za komunalni otpad – prijedlog  
7. Suradnja sa Studentskom udrugom IKS – prijedlog  
8. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 



AD 1 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o obilježavanju Dana MO.  
Vijeće MO Grada Trsata priredilo je za obilježavanje Dana MO ove programe: turnir u 
malom nogometu i pikadu, koncert i polaganja cvijeća na spomen obilježja.  
Sportski programi organizirano je u suradnji s ugostiteljskim lokalima, Klubom 
umirovljenika i starijih osoba Trsat, Riječkim sportskim savezom i Odjelom gradske uprave 
za sport i tehničku kulturu.   
U pikadu su 16. travnja 2015. nastupila četiri kluba umirovljenika. Natjecanje je završilo 
pobjedom Trsata, a zatim slijede Srdoči, Krimeja i Škurinje. Organizaciju su vodile Marija 
Brčić i Zdenka Starčević. Natjecateljice su dobile medalje, a klubovi umirovljenika pehare.  
Šest ugostiteljskih lokala natjecalo su se 16. i 17. travnja 2015. u malom nogometu u 
Dvorani mladosti. Najbolji su bili predstavnici Podmornice, a slijede Gvardijan, Caraca, 
Angels, Beertija i Kiss. Ekipama su podijeljeni pehari.  
Organiziranjem sportskih turnira u programsku aktivnost uključili su se mladi i umirovljenici 
sa Trsata i gosti iz tri riječka mjesna odbora, što se pokazalo vrlo uspješnim.  
Na Dan oslobođenja Sušaka, 21. travnja 2015. u organizaciji Kluba prijatelja Grada Trsata 
položeno je cvijeće na spomenik palim borcima NOR-a i žrtvama fašizma Trsata, a 23. 
travnja 2015. na Oltar-križ poginulima u Domovinskom ratu. 
Koncert je priređen 23. travnja 2015. u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat uz nastup 
klape ''Kvarner'' iz Bakra. 

       Cvijeće je položeno uz sudjelovanje Gradske glazbe Trsat i Mješovitog pjevačkog zbora 
Hrvatske čitaonice Trsat. 
Građani su sa programom bili upoznati putem plakata, obavijestima na web stranici MO, u 
tisku i na radiju. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 
 

AD 2 
 

A) Ekološka akcija 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se ekološka akcija održi u subotu, 
16. Svibnja 2015. S početkom u 10 sati.  
O istome će članovi VMO obavijestiti članstvo u strankama – ogranak Trsat. 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 

B) Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako su građani o mogućnosti prijave 
za sudjelovanje obaviješteni plakatom i na web stranici. Prošlogodišnje učesnike tajnik 
će osobno obavijestiti. 
VMO će u suradnji sa Klubom umirovljenika i starijih osoba Trsat predložiti članove 
ocjenjivačke komisije.  

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

 
 
 



AD 3 
 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO sa pregledom novog prostora MO 
koji se nalazi sa istočen strane Dvorane mladosti. U pregledu su uz predsjednicu VMO bili 
g. Milorad Sertić (zamjenik) i Arsen Mihelčić (član). Članovi su iskazali zadovoljstvo sa 
novim prostorom koji se sastoji od dvije prostorije: ured MO (20m2) i prostor za sastanke i 
programe (50 m2).  
O istome je obaviještena Direkcija za gradsku samoupravu.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.   
 
 

AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako su za sportske igre prilikom 
obilježavanja Dana Sv. Vida prijavljene ekipe za boćanje i mali nogomet. Koordinator za 
mali nogomet je g. Marko Pilat (Pododbor za sport), a za boćanje g. Željko Knežević (BK 
Trsat). 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.     
 
 

AD 5 
 
Članovi VMO su temeljem prijava građana za komunalne prioritete za 2016. predložili 
slijedeće:  
 
1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard između kućnog broja 25 i kućnog broja 27. 
2. Postavljanje metalne ograde  uz nogostup u Ulici Slavka Krautzeka - nasuprot 

spomenika NOR-a.  
3. Hortikulturno uređenje prostora uz nogostup u Ulici Slavka Krautzeka - nasuprot 

spomenika NOR-a.  
4. Postava autobusne čekaonice na Frankopanskom trg kod kućnog broja 11. 
5. Bojanje ili uklanjanje stupova za zastave nas Trgu Viktora Bubnja - ispred Dvorane 

mladosti. 
6. Postavljanje metalne ograde na dječje igralište u Ulici Šetalište Joakima Rakovca 33. 
7. Uklanjanje metalne zelene ograde na Trgu Viktora Bubnja sa istočne strane Dvorane 

mladosti. 
8. Bojanje ograde na Trgu Viktora Bubnja istočne i sjeverne strane Dvorane mladosti. 
9. Postavljanje fiksne i pomične ograde na Trgu Viktora Bubnja sa istočne strane Dvorane 

mladosti.  
10. Preuređenje prostora sa istočne strane Dvorane mladosti u sportsko igralište za 

potrebe građana.  
 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.   
 
 

AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je u vremenu do sazivanja sjednice, 
PU Primorsko-goranska podržala prijedlog g. Damira Betića kojim se tražio premještaj 



spremnika za otpad na izlazu iz kraka Ulice Slavka Krautzeka na glavu prometnicu. 
Sa istim je suglasno te će o tome izvijestiti Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem i g. Damira Betića.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 AD 8 
 

A) Sastanak sa pročelnikom Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
S obzirom na spriječenost pročelnika VMO predsjednica VMO gđa. Jana Sertić 
predložila je održavanje sastanka u petak, 15. svibnja 2015. U 15 sati u prostorijama 
MO.  
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

B) Sastanak sa predstavnicima Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da tajnik MO g. Marijan Matković 
dogovori sastanak sa predstavnicima Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti u vezi 
stanja na terenu ex Jasen. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

C) Postava znaka zabrane parkiranja kod crkve Gospe Trsatske 
Zbog svakodnevnog nepropisnog parkiranja vozila na autobusnoj stanici kod crkve 
Gospe Trsatske (Frankopanski trg 11) VMO predložilo je postavljanje prometnog znaka 
''zabrana parkiranja''. 
O istome će se izvijestiti TD Rijeka promet d.d.  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

D) Sastanak sa predstavnicima TD Rijeka promet d.d.  
VMO predložilo je sastanak sa predstavnicima TD Rijeka promet d.d. u vezi rješavanja 
prometovanja, odnosno usporavanja prolaska, Ulicom Šetalište Joakima Rakovca.  
Za isto je dostavljen odgovor, ali je VMO njime nezadovoljno.  
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
E) Stanje kioska za novine nasuprot autobusne postaje kod Dvorane mladosti 

Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO sa žalbom građana na postavljeni 
kiosk u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 33A. Kiosk bočnim stranicama otežava 
prolaz starijim osobama, osobama u kolicima i majkama sa dječjim kolicima. 
Predloženo je da se prigovor uputi vlasniku kioska i Odjelu za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
  

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 



F) Stanje privatnog terena u Glavinićevoj ulici kućni broj 4 
VMO primilo je usmeni prigovor na stanje privatnog terena u Glavinićevoj ulici kod 
kućnog broja 4.  
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je prije nekoliko godina sa istim 
izvijestio komunalnog redara koji je po izvidu utvrdio kako pravno nije riješeno pitanje 
vlasnika, odnosno postoje nesuglasice. 
Predloženo je da se o istome ponovo izvijesti komunalni redar. 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
G) Parkiranje vozila u ulicama u okolici Sveučilišnog kampusa Trsat 

S obzirom na žalbe građana na parkiranje vozila u Ulici Radmile Matejčić i Sveučilišnoj 
aveniji, a zbog ne korištenja garaža Sveučilišnog kampusa, VMO predložilo je 
upućivanje dopisa nadležnima u Sveučilištu. 
Također je dogovoreno da tajnik MO g. Marijan Matković kontaktira g. Mirnu Hero 
(nadležan za izgradnju objekata) kako bi se utvrdila mogućnost korištenja garaža od 
strane osoba koja dolaze u Kampus.    
 

Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
 

 
 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

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

Marijan Matković                                 Jana Sertić 
 
 

 


