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IZVIJEŠĆE O RADU
VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRAD TRSAT
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa,
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan)
Vijeće je tijekom 2016. godine provodilo slijedeće aktivnosti:
 Utvrdilo je probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva
građanima za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja
mjesnog odbora putem pojedinačnih zahtjeva građana i procjenom članova Vijeća.
 Utvrdilo je prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti
rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora.
 Utvrdilo je ostale potrebe i interese građana putem pojedinačnih zahtjeva građana,
ovlaštenih osoba stambenih objekata i procjenom članova Vijeća i dijelom ih uvažilo i uneslo
u prijedloge programa aktivnosti – rada Vijeća mjesnog odbora.
 Izradilo je program rada Vijeća.
 Izradilo je financijski plan Vijeća i rebalans financijskog plana.
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci
Vijeće je održalo 10 sjednica s ukupno 50 točaka dnevnog reda.
Održana su tri (3) sastanka i jedan (1) zbor građana:
 3. veljače – sastanak s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela
gradske uprave za razvoj, urbanizam, gospodarenje i ekologiju i TD Rijeka promet d.d. –
prometna problematika.
 8. srpnja – sastanak građana sa predstavnicima KD Čistoća d.o.o. – razmještaj kontejnera
(ulice: Glavinićeva, Vrlije i Put Bože Felkera).
 6. listopada – zbor građana područja Strmice s predstavnicima Odjela gradske uprave za
komunalni sustav, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem i TD Rijeka promet d.d. na temu Mogućnost prometovanja prometnicom TrsatKačjak.
 21. studenoga – sastanak s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav,
Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu i TD Rijeka promet d.d. – prometna i
parkirališna problematika.

3. Pokrenute inicijative vijeća
Vijeće je iniciralo:
 rješavanje prometne problematike,
 usklađivanje voznih redova linija 2 i 1B,
 postavljanje pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 89,
 uređenje prostora za smještaj kontejnera u Ulici Vrlije nasuprot kućnog broja 6,
 premještaj kontejnera iz Glavinićeve ulice na lokacije u ulice Vrlije (kućni broj 6) i Put Bože
Felkera (nasuprot kućnog broja 5)
 uređenje prilaza za osobe sa invaliditetom kod Erste banke (Frankopanski trg 1)
4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i
poboljšanju kvalitete stanovanja (ekološke akcije, akcije čišćenja)
Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora putem
povremenih analiza prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda i
oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima te temeljem prijedloga
Pododbora za komunalno gospodarstvo.
U 2016. godini Vijeće MO Grad Trsat planiralo je održati i jednu ekološku akciju koja nije
održana.
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi
Vijeće nije organiziralo aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi.
6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor
Vijeće je u razdoblju od travnja do lipnja provelo akciju ''Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i
prozor'' u koju se uključilo 11 domaćinstava.
Program je realiziran u suradnji s OGU za poduzetništvo Grada Rijeke.
Na završnoj svečanosti 8. srpnja podijeljena su priznanja, zahvalnice i poklon bonovi.
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture
Vijeće je u suradnji sa Vijećem MO Vojak i Hrvatskom čitaonicom Trsat u području kulture
organiziralo slijedeće aktivnosti:
 1 predavanje (Dan žena, 7. ožujka)
 1 kreativna radionica (Dan žena, 7. ožujka)
 1 glazbeni nastup (Dan žena, 7. ožujka)
 1 koncert (Dan MO, 21. travnja) – nastup Udruge Dijamant klasika, Maria Šimunovića i
Mješovitog pjevačkog zbora Hrvatske čitaonice Trsat.
U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je 110 korisnika programa, a programske
aktivnosti su realizirali:
1. Udruga A.S.K.RI
2. Damir Badurina- glazbenik
3. Mario Šimunović- glazbenik
4. Gradska glazba Trsat
5. Mješoviti pjevački zbor Hrvatske čitaonice Trsat
6. Udruga Dijamant klasika

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta

.

U području sportskih aktivnosti održana su slijedeća natjecanja:
 turniri u pikadu (16 sudionika, Dan MO- 21. i 22. travnja),
 malonogometni turnir (24 sudionika, Dan MO- 21. i 22. travnja)
 rukometni turnir (48 sudionika, Dan MO- 21. i 22. travnja).
Turniri su organizirani u suradnji sa ugostiteljskim lokalima, Rukometnim klubom Trsat, Klubom
umirovljenika i starijih osoba Trsat, Nogometnim savezom Primorsko-goranske županije i
Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu.
U pikadu su nastupili klubovi umirovljenika Krimeja, Srdoči, Škurinje i Trsat.
Mali nogomet okupio je predstavnike ugostiteljskih lokala Angels, Podmornica i Tarsa.
Na rukometnom turniru nastupili su igrači do 12 godina iz klubova Čavle, Kvarner (Kostrena),
Opatija, Trsat (2 ekipe) i Zamet.
Turniri su okupili 538 korisnika programa od kojih je oko 450 aktivnosti pratilo kao gledaoci.
U sportskim susretima mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana Svetog Vida
sudjelovale su ekipe za boćanje i mali nogomet.
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci
Vijeće je iz područja brige o djeci organiziralo:
 Doček Svetog Nikole- 7. prosinca (prostor Hrvatske čitaonice Trsat)
 učenici OŠ Trsat izveli su prigodni program
 podijeljeno je 78 poklon-paketa
 aktivnost je provedena u suradnji s Hrvatskom čitaonicom Trsat (prostor), Osnovnom
školom Trsat (program) i Svetištem Majke Božje Trsatske (Sveti Nikola).
Programska aktivnost obuhvatila je 210 korisnika.
10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa
Program rada VMO Grad Trsat realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti:
1. Dan žena – 7. ožujka
 U sklopu programske aktivnosti Dan žena odvijale su se slijedeće aktivnosti:
 predavanje
 radionica i
 koncert
 Broj korisnika: 25
 Suradnja: Ustanova za savjetovanje i komunikaciju A.S.K.RI (Tanja Stanić Brdarić i Izabela
Peculić), Damir Badurina, Klub umirovljenika i starijih osoba Trsat, Klub prijatelja Grada
Trsata i Hrvatska čitaonica Trsat
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno 2.498,36 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO:
 materijal za radionicu
 cvijeće
 radionica za žene- A.S.K.RI
 reprezentacija
Ukupno:

499,50 kn
800,00 kn
800,00 kn
398,86 kn
2.498,36 kn

2. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – od travnja do srpnja
 U sklopu programske aktivnosti Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor odvijale su se
slijedeće aktivnosti:
 prikupljanje prijava
 fotografiranje okućnica
 podjela priznanja, zahvalnica i poklon bonova
 domjenak
 Broj korisnika: 11
 Suradnja: OGU za poduzetništvo Grada Rijeke
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno 1.997,36 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO:
 reprezentacija
 poklon bonovi za učesnike
Ukupno:
A 129006 Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor:
 poklon bonovi za učesnike
Ukupno:

397,36 kn
600,00 kn
997,36 kn

1.000,00 kn
1.000,00 kn

3. Dan Mjesnog odbora Grad Trsat – od 21. do 23. travnja
 U sklopu programske aktivnosti Dan MO Grad Trsat odvijale su se slijedeće aktivnosti:
 turnir u malom nogometu
 turnir u rukometu
 turnir u pikadu
 koncert
 polaganje cvijeća na spomen obilježja
 Broj korisnika: 720 (od kojih 550 kao gosti)
 Suradnja: Mješoviti pjevački zbor Hrvatske čitaonice Trsat, Hrvatska čitaonica Trsat, Klub
umirovljenika i starijih osoba Trsat, Klub prijatelja Grada Trsata, Gradska glazba Trsat, RK
Trsat, TD Rijeka sport d.o.o., Nogometni savez primorsko-goranske županije, Caffe bar
Podmornica, OGU za sport i tehničku kulturu
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno 7.579,81 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO
 reprezentacija
 medalje i pehari za turnire
 cvijeće za spomenik
 naknada izvođačima
Ukupno:
A 129005 sportska rekreacija građana:
 medalje i pehari za turnire
Ukupno:

2.379,65 kn
815,50 kn
400,00 kn
3.000,00 kn
6.595,15 kn

984,66 kn
984,66 kn

4. Doček Sv. Nikole i podjela poklona – 7. prosinca
 U sklopu programske aktivnosti Doček Sv. Nikole odvijale su se slijedeće aktivnosti:
 prigodni program OŠ Trsat
 druženje sa Sv. Nikolom
 podjela poklona
 Broj korisnika: 210 (od kojih 160 kao gosti)
 Suradnja: Hrvatska čitaonica Trsat, OŠ Trsat i Svetište Majke Božje Trsatske
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno 6.155,11 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO:
 reprezentacija za izvođače
 pokloni za djecu- igračke
Ukupno:

595,48 kn
3.999,63 kn
4.595,11 kn

Izdaci iz donacija:
A 129002 programska aktivnost MO iz donacija:
 pokloni za djecu- igračke
Ukupno:

1.560,00 kn
1.560,00 kn

5. Bilten MO- 21. prosinca
Vijeće MO Grad Trsat izdalo je 10. broj glasila MO „MOT“ u ukupno 500 primjeraka.
Glasilo je podijeljeno građanima u suradnji s poslovnim subjektima i Klubom umirovljenika i
starijih osoba Trsat.
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno 2.902,46 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO:
 reprezentacija
 ostale usluge
Ukupno:

596,21 kn
2.306,25 kn
2.902,46 kn

6. Bankarske usluge
za provođenje transakcija na žiroračunu mjesnog odbora iznose: 268,05 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO:
 bankarske usluge

268,05 kn

7. Redovna aktivnost Vijeća MO
za provođenje redovnih aktivnosti Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat utrošeno je 1.403,22 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129004 redovna aktivnost vijeća MO:
 reprezentacija

1.403,22 kn

11. Utrošena sredstva u realizaciji programa vijeća mjesnog odbora
Vijeće MO Grad Trsat je sukladno Financijskom planu za 2016. godinu za programske aktivnosti
utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi:
Rashodi po programskim aktivnostima:
Dan žena
Dan MO Grad Trsat
Birajmo najljepšu okućnicu, prozor i balkon
Doček Sv. Nikole
Bilten
Bankarske usluge
Redovna programska aktivnost VMO

2.498,36 kn
7.579,81 kn
1.997,36 kn
6.155,11 kn
2.902,46 kn
268,05 kn
1.403,22 kn

Ukupno:

22.804,37 kn

OPĆI PRIHODI
1. Programska aktivnost MO
2. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor
3. Sportska rekreacija građana
4. Ekološke akcije
5. Redovna aktivnost vijeća MO
Ukupno

20.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
2.685,00 kn
1.500,00 kn
26.185,00 kn

DONACIJE
6. Programska aktivnost MO iz donacija

1.560,00 kn

UKUPNO PRIHODI:

27.745,00 kn

RASHODI
1. Programska aktivnost MO
2. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor
3. Sportska rekreacija građana
4. Redovna aktivnost vijeća MO
Ukupno

17.856,49 kn
1.000,00 kn
984,66 kn
1.403,22 kn
21.244,37 kn

DONACIJE
5. Programska aktivnost MO iz donacija

1.560,00 kn

UKUPNO RASHODI:

22.804,37 kn

Predsjednica Vijeća MO Grad Trsat
Jana Sertić

