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ZAPISNIK
S 9. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA
9. sjednica VMO Grada Trsata održana je 6. srpnja 2015. (ponedjeljak) 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 Brčić, članica VMO
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Zapisnik s 8. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće sa održane aktivnosti:
- Ekološka akcija
2. Sportski susreti za Dan Sv. Vida – izvješće
3. Izvješća sa sastanaka sa Odjelima gradske uprave za:
- Komunalni sustav
- Sport i tehničku kulturu
4. Bilten MO – informacija
5. Uklanjanje spremnika komunalnog otpada
6. Uklanjanje drveća u Ulici Drage Šćitara
7. Stanje na javnoj površini (ex Jasen) – obavijest
8. Kiosk u Ulici Slavka Krautzeka 33A – informacija
9. Rebalans financijskog plana – prijedlog i usvajanje
10. Godišnji odmor tajnika MO – obavijest
11. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o održanoj ekološkoj akciji 16.
svibnja 2015. godine na prostoru Fratarsko. Akciji se odazvalo 12 građana i tom su sa
parkirališta Svetišta uklonili krupni komunalni otpad. Aktivnost je provedena u suradnji sa
Odjelom gradske uprave za komunalni sustav i Odjelom gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.
AD 2
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o sudjelovanju predstavnika MO na
sportskim susretima prilikom obilježavanja Dana Sv. Vida.
Na malonogometnom turniru održanom na Delti ekipa Trsata pobijedila je Mlaku sa 6:0 i
osvojila 1. mjesto
Boćari su na natjecanju održanom na Zametu osvojili 2. mjesto izgubivši u finalu od
Zameta 4:9.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.
AD 3
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o održanim sastancima sa
predstavnicima gradskih odjela.
1. Sa Odjelom gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti sastanak je održan 12. svibnja 2015. na temu uređenja prostora bivšeg
poduzeća ''Jasen''.
G. Ivan Šimatović, viši stručni suradnika za komunalnu higijenu, obavijestio je
prisutne kako će se Grad Rijeka pismeno obratiti Zavodu za javno zdravstvo u svrhu
dobivanja higijensko-epidemiološkog nalaza.
Predloženo je i da III. policijska postaja češće prolazi ovim dijelom u svrhu
utvrđivanja vlasnika ključa.
2. Sa predstavnicima Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu i TD ''Rijeka
sport'' d.o.o. sastanak je održan 15. svibnja 2015. godine sa ovim temama:
Uređenje okoliša Dvorane mladosti
• Uklanjanje metalne zelene ograde na Trgu Viktora Bubnja sa istočne strane
Dvorane mladosti
• Bojanje ograde na Trgu Viktora Bubnja s istočne strane Dvorane mladosti
• Postavljanje fiksne i pomične ograde na Trgu Viktora Bubnja sa istočne
strane Dvorane mladosti
Prostor iza Dvorane mladosti – mogućnost korištenja za građane
Kako je prostor već duže vrijeme neiskorišten, odnosno služi kao parkiralište tijekom
manifestacija, VMO predložit će uređenje prostora u komunalne prioritete za 2016.
godinu.
Predstavnici Grada Rijeke iznijeli su slijedeće:
• Za takav zahvat potrebna je suglasnost odjela gradske uprave za komunalni
sustav te za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

•
•
•

Uređenje prostora u igralište iziskivat će i znatna financijska sredstva.
Potrebno je pričekati odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav.
Ostvarenje prijedloga biti će lakše ukoliko se VMO nametne kao nositelj ideje.

Igralište u Sveučilišnom kampusu Trsat – raspored korištenja
Prema riječima g. Zlatana Hreljca dinamika radova odvija u okviru planiranog, a što
ovisi i o vremenskim prilikama. Završetak radova predviđen je za lipanj ove godine.
Nakon radova sačinit će se plan korištenja igrališta, a u skladu sa potrebama
građana i sportaša. Napomenuto je kako se u tome očekuje i suradnja sa MO Grad
Trsat.
Za korištenje igrališta napraviti će se raspored kojim će se odrediti dane kada će
građani i sportaši samostalno koristiti igralište te i mješovito. Raspored će biti
postavljen na igralištu.
Korištenja dijela prizemlja Dvorane mladosti – obavijest
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je prisutne kako je MO zaprimio
dopise Kluba Sušačana i Riječkog boksačkog saveza kojima se traži potpora MO za
korištenje dijela prizemlja Dvorane mladosti (ex Auto Ružić) za potrebe Gradske
knjižnice Rijeka (GKR), odnosno Boksačkog kluba Semper Magis.
Istaknula je kako VMO podržava dodjelu prostora na korištenje GKR.
V.d. pročelnika Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu g. Igor Načinović
izvijestio je prisutne kako je Grad Rijeka navedeni prostor namijenio potrebama
GKR jer sadašnji prostor više ne zadovoljava potrebe GKR i građana.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.
AD 4
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić obavijestila je VMO kako je bilten u fazi izrade, ali
glavni urednik Ivor Balen zbog poslovnih obveza još nije sve dovršio te će čim mu obveze
dozvole kontaktirati tajnika MO.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
AD 5
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa zahtjevom gđe. Tamare Bjelčević za
uklanjanjem 7 spremnika za komunalni otpad kod kućnog broja 12 u Glavinićevoj ulici.
Zamjenik predsjednice g. Milorad Sertić predložio je i uklanjanje 2 spremnika kod kućnog
broja 60 u Ulici Slavka Krautzeka postavljenih na nogostup prije ulaska na put prema
spomen obilježju strijeljanim partizanima.
Gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović izvijestila je kako je VMO sa premještajem navedena 2
spremnika već imalo zahtjeva, ali su građani bili nezadovoljni sa ponuđenim lokacijama.
Predloženo je da VMO izvidi moguće lokacije i o istome izvijesti Odjel gradske uprave za
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i KD ''Čistoća'' d.o.o.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 6
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa zamolbom VMO Vojak za uklanjanje
drveća na nogostupu uz zid groblja Trsat u Ulici Drage Šćitara. Uklanjanje se traži zbog
starosti drveća, ometanja u prometu pješacima i vozačima i ometanja prolaza pješacima,
a naročito majkama sa dječjim kolicima.
Prije odgovora VMO izvidjet će teren.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 7
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić obavijestila je VMO sa odgovorom Zavoda za javno
zdravstvo u kojem se navodi kako je potrebna što hitnija sanacije prostora ex ''Jasen''.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o skorašnjem izvidu terena nadležnih.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
AD 8
S obzirom da poduzeće ''Tisak'' nije odgovorilo na dopis MO Grad Trsat u vezi uklanjanja
bočnih stranica kioska kod kućnog broja 33 A u Ulici Slavka Krautzeka, predsjednica VMO
gđa. Jana Sertić predložila je da se dopis uputi Odjelu gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 9
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako su do kraja godine ostala za
provedbu 2 programa: Bilten i Doček Sv. Nikole te ukoliko je potrebno, da se donese
rebalans Financijskog plana.
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se o istome zaključak donese na
slijedećoj sjednici krajem kolovoza ili početkom rujna.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 10
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako će godišnji odmor koristiti od 17.
srpnja do 16. kolovoza 2015. godine. Za to razdoblje potrebno je dostaviti podatke o
članovima VMO koji će biti dostupni Direkciji za mjesnu samoupravu.
U tu svrhu predloženi su Jana Sertić (predsjednica) i Milorad Sertić (zamjenik).
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 11
A) Prometni znak na autobusnoj postaji
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD ''Rijeka promet'' d.d.
u kojem se navodi kako se prometni znak zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila ne
postavlja na autobusne postaje iz razloga što je vertikalnom ili horizontalnom oznakom
to zabranjeno.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
B) Prometni stupići u Ulici Slavka Krautzeka od kbr 51 do 51/1
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD ''Rijeka promet'' d.d.
prema kojem se prometni stupići na prijedlog g. Damira Mirića neće postaviti na gore
navedenu lokaciju jer to Odlukom o uređenju prometa u članku 9. na području grada
Rijeke nije propisano.
Odgovor je e-mailom dostavljen g. Damiru Miriću, a također i njegov odgovor TD
''Rijeka promet'' d.d.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
C) Premještaj kontejnera nasuprot OŠ ''Trsat''
Sa odgovorom Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području
grada Rijeke, a u vezi zahtjeva g. Damira Betića za premještajem kontejnera nasuprot
OŠ ''Trsat'', tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO.
Temeljem naloga premještena su 2 kontejnera koja smještena na pješačkom prijelazu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
D) Oznaka parkirnog mjesta u Ulici Vrlije
Zamjenik predsjednice g. Milorad Sertić predložio je da se u Ulici Vrlije od kućnog broja
6 do nasuprot kućnog broja 3 označe parkirana mjesta kako bi se izbjeglo parkiranje
vozila pri kraju ulice čime otežavaju prolaz mini busu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
E) Boravak gostiju na terasi lokala ''The Beertija'' i klub ''Klub'' tijekom noći
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO sa usmenim prigovorima građana
na radno vrijeme lokala ''Beertija'', odnosno zadržavanje gostiju tijekom kasnih večernjih
sati. Iste je upoznala sa odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata te ih uputila
na podnošenje pismene pritužbe prema MO.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.

F) Ophodnja prometnica na Trsatu
S obzirom na učestalo nepropisno parkiranje vozila na autobusnoj postaji na
Frankopanskom trgu, VMO predložilo je upućivanje dopisa III. policijskoj postaji i
Direkciji za prometno redarstvo kojim se traži pojačana ophodnja, a u skladu sa
dogovorom od 10. travnja 2015. godine.
Također, treba zatražiti i ime policajca u zajednici zbog lakšeg i pravovremenog
rješavanja mogućih problema.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 18 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od šest (6) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Grada Trsata:
Jana Sertić

