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51000 Rijeka 

   
 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti Vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti, financijski plan) 

      Vijeće je tijekom 2014. 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.  

� Usvojilo je Pravila MO, Pravilnik Vijeća MO i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih 
osoba za doprinos u razvoju MO. 

� Izradilo je program rada Vijeća.  
� Izradilo je financijski plan i rebalans financijskog plana Vijeća. 

 
 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

      Vijeće je održalo 10 sjednica s ukupno 46 točaka dnevnog reda. 
      Održana su dva sastanka (veljača) 

� Odbor za promet – rješavanje prometne problematike na području Trsata. Sastanku su 
nazočili i predstavnici TD ''Rijeka promet'' d.d. 

� KD ''Kozala'' – informiranje o održavanju prostora groblja ''Trsat'' i okoliša. 
       
 
3. Pokrenute inicijative Vijeća 
      Vijeće je iniciralo: 

� uređenje prostora bivšeg poduzeća ''Jasen'', 
� postavljanje autobusnih stajališta linije 1B (Ulica Put Bože Felkera k. br. 22 i raskrižje 

ulica Vrlije i Rose Leard), 
� izmjenu prometovanja zmeđu ulica Josipa Kulfaneka i Vrlije, 
� premještaj autobusnog stajališta kod groblja, 
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� proširenje javne rasvjete (Ulica Rose Leard k. br. 11), 
� uređenje prostora sa istočne strane Dvorane mladosti, 
� uklanjanje prepreka na prometnici u blizini zapadnog ulaza / izlaza na područje 

Sveučilišnog kampusa Trsat (Ulica Put Bože Felkera k. br. 40), 
� postavljanje tabela na više stranih jezika kod baziliska na Trsatskoj gradini.  

 
 

4. Ostale aktivnosti koje je Vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja 

� 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. 

 
 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

      Vijeće nije organiziralo aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi. 
 
 
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

      Vijeće je u razdoblju od travnja do lipnja u suradnji sa Klubom umirovljenika i starijih osoba 
Trsat provelo akciju ''Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor'' u koju se uključilo 15 
domaćinstava. Na završnoj svečanosti 17. lipnja podijeljena su priznanja, zahvalnice i poklon 
bonovi. Sadnice za učesnike akcije osigurao je Odjel gradske uprave za poduzetništvo.  

 
      Priznanja Turističke zajednice grada Rijeke dobila je Biserka Blažević u kategoriji ''Balkon''. 
             
      Za realizaciju je utrošeno: 
      Odjel gradske uprave za poduzetništvo: 800,00 kn 

� poklon bonovi: 800,00 kn  
                   
      Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 585,00 kn 

� poklon bonovi: 520,00 kn  
� reprezentacija: 65,00 kn 

 
      UKUPNO: 1.385,00 kn 
 
 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

      Vijeće je u području kulture u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat organiziralo slijedeće 
aktivnosti: 

� Dan MO obilježen je 23. travnja koncertom komornog tria.  
� Božićno-novogodišnji koncert održan je 20. prosinca uz nastup Mješovitog pjevačkog 

zbora Hrvatske čitaonice Trsat, Ženske klape ''Trsat'' i pjesnikinje Lovorke Boškin . 
 

      U navedenim programskim aktivnostima učestvovala su 163 korisnika programa. 
       
       
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
      Prigodom obilježavanja Dana MO (23. travnja) održan je stolnoteniski turnir u suradnji sa 

Osnovnom školom ''Trsat'' i Učeničkim domom ''Kvarner'' te turnir u pikadu u suradnji sa 
Klubom umirovljenika i starijih osoba Trsat.  

      Turniri su okupili 90 korisnika programa i to: 
         - stolni tenis: 50 korisnika (20 natjecatelja i 30 gostiju). 
         - u pikadu su nastupili klubovi umirovljenika Krimeja, Srdoči, Škurinje i Trsat: 40 korisnika  
           (20 natjecatelja i 20 gostiju).  
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    U sportskim susretima mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana Svetog Vida učestvovala 
    je ekipa za boćanje 
 
 

 

9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

      Vijeće je 4. prosinca priredilo doček Svetog Nikole. Aktivnost je provedena u suradnji s 
Osnovnom školom ''Trsat'' (program) i Svetištem Majke Božje Trsatske (prostor i Sveti Nikola). 

      Podijeljena su 66 poklon-paketa, a program je pratilo 160 posjetitelja. 
 
 
10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave 

A) Dan žena – 6. ožujka  
� Aktivnost: radionica za izradu tradicionalnih sapuna. 
� Broj korisnika: 19. 
� Suradnja: Boris Oštarić, Klub umirovljenika i starijih osoba Trsat, Klub prijatelja Grada 

Trsata i Hrvatska čitaonica Trsat. 
 

Za realizaciju je utrošeno:        
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 2.631,54 kn 

� ugovor o djelu (Boris Oštarić): 898,44 kn 
� reprezentacija: 984,45 kn 
� materijal za radionicu: 748,65 kn 

 
B) Dan Mjesnog odbora Grad Trsat – 23. i 24. travnja 

� Aktivnosti: stolnoteniski turnir, turnir u pikadu, koncert i polaganje cvijeća na spomenik 
palim borcima i žrtvama fašizma Trsata. 

� Broj korisnika: 123. 
� Suradnja: Osnovna škola ''Trsat'', Učenički dom ''Kvarner'', Hrvatska čitaonica Trsat, 

Klub umirovljenika i starijih osoba Trsat, Goran Prša, Ljubov Judčenko Košmerl i 
Dražen Košmerl. 

 
Za realizaciju je utrošeno:        
Odjel gradske uprave za sport i tehnički kulturu: 1.074,20 kn 

� šeširi i majice za učesnike (pikado): 1.074,20 kn 
 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 5.997,58 kn 
� autorski ugovor o umjetničkom djelu (Goran Prša): 2.425,00 kn 
� reprezentacija: 1.399,08 kn 
� kape i majice za učesnike (stolni tenis): 1.763,50 kn 
� cvijeće za spomen obilježje: 200,00 kn 
� naknada ZAMP-u: 210,00 kn 

 
     UKUPNO: 7.071,78 kn 

    
C) Bilten MO –  17. lipnja 

Vijeće je tiskalo 8. broj glasila MO ''Trsački zvon'' u ukupno 300 primjeraka.  
Glasilo je podijeljeno građanima u suradnji s Klubom umirovljenika i starijih osoba, Klubom 
prijatelja Grada Trsata, Hrvatskom čitaonicom Trsat i poslovnim subjektima. 
 
Za realizaciju je utrošeno: 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 2.270,24 kn 

� tisak biltena: 1.556,25 kn  
� reprezentacija: 713,99 kn 

 
D) Doček Sv. Nikole i podjela poklona – 4. prosinca  

� Aktivnosti: kulturno-umjetnički program i podjela poklona. 
� Broj korisnika: 226. 
� Suradnja: Svetište Majke Božje Trsatske i Osnovna škola ''Trsat''.  
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Za realizaciju je utrošeno: 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 3.992,85 kn 

� pokloni za djecu: 3.849,20 kn 
� reprezentacija: 143,65 kn 

 
Donacije: 1.319,98 kn 

� pokloni za djecu: 1.319,98 kn 
 
   UKUPNO: 5.312,83 kn 

 
E) Božićno-novogodišnji koncert – 17. prosinca  

� Aktivnost: koncert. 
� Broj korisnika: 130. 
� Suradnja: Hrvatska čitaonica Trsat, Mješoviti pjevački zbor Hrvatske čitaonice Trsat, 

Ženska klapa ''Trsat'' i pjesnikinja Lovorka Boškin. 
 

Za realizaciju je utrošeno: 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo: 765,43 kn 

� reprezentacija: 765,43 kn  
 
           
       Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiro-računu MO iznose: 532,74 kn 
 
       Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora: 1.498,39 kn 

� reprezentacija: 1.498,39 kn 
 
 

11.  Prihodi i rashodi Vijeća 
 Vijeću su za programske aktivnosti u 2014. godini u Proračunu Grada Rijeke bila osigurana 
sredstva kako slijedi:           

 
 PRIHODI: 

1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi) 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 
4. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
5. Donacije 

UKUPNO:  
 

 
 20.000,00 kn 
  1.500,00 kn 
     800,00 kn  
  1.100,00 kn 
  1.400,00 kn 
 24.800,00 kn         

  RASHODI: 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi) 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 
4. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
5. Donacije       

UKUPNO:  

  
16.775,38 kn 
  1.498,39 kn                                               
     800,00 kn 
  1.074,20 kn  
  1.319,98 kn         
 21.467,95 kn 
 

  
Predsjednica Vijeća MO 

 
Jana Sertić 

 


