PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/19-01/31
2170/01-09-10-19-2
24. siječnja 2019.
ZAPISNIK
S 1. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT

1. sjednica VMO Grad Trsat održana je 24. siječnja 2019. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati
u prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A.
Sjednici su bili nazočni:
- Hrvoje Burić, predsjednik VMO
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednika VMO
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO
- Tomislav Peroković, član VMO
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat
Zapisnik s konstituirajuće sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Odluka o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima financijskog plana
2. Plan rada VMO Grad Trsat za 2019. godinu- usvajanje
3. Financijski plan VMO Grad Trsat za 2019. godinu- usvajanje
4. Poslovnik MO- usvajanje
5. Pravila MO- usvajanje
6. Pravilnik o nagrađivanju- usvajanje
7. Izviješće o radu VMO Grad Trsat u 2018. godini
8. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi
9. Tekuća komunalna problematika
10. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnica MO obavijestila je prisutne o potrebi donošenja Odluke o ovlaštenim osobama za
raspolaganje sredstvima financijskog plana. Prva ovlaštena osoba je prema pravilima
predsjednik Vijeća mjesnog odbora, gosp. Hrvoje Burić, dok za drugu ovlaštenu osobu
može biti izabran netko od preostala četiri Vijećnika. Predloženo je da druga osoba
ovlaštena za raspolaganje sredstvima financijskog plana bude zamjenik predsjednika,
gosp. Milorad Sertić. Vijeće je pristupilo glasovanju te je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Zaključak:
Ovlaštene osobe za raspolaganje sredstvima financijskog plana su predsjednik
Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić i zamjenik predsjednika Vijeća MO Grad
Trsat , gosp. Milorad Sertić.

AD 2
Tajnica MO Grad Trsat pročitala je prisutnima Upute za prijavu programskih aktivnosti
vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2019.
godinu. Ukupan iznos sredstava koje Vijeće može utrošiti za realizaciju programskih
aktivnosti iznosi 20.000,00kn. Slijedom navedenog, Vijeće za 2019. godinu predlaže 6
programskih aktivnosti: Dan žena, Dani Trsata, Biramo najljepšu okućnicu, balkon i
prozor, Ekološka akcija, Doček Sv. Nikole i Bilten. Programska aktivnost Dan žena
predviđena je za ožujak 2019. godine, a realizirati će se u suradnji s Vijećem MO Vojak.
Dani Trsata održati će se krajem travnja 2019. godine, a obuhvatiti će mnoge aktivnosti
sportskog, kulturnog, povijesnog i zabavnog karaktera. Akcija Biramo najljepšu okućnicu,
balkon i prozor odvijati će se od travnja do lipnja 2019. godine. Po završetku akcije
proglasiti će se najuspješniji natjecatelji te uručiti poklon bonovi i priznanja sudionicima.
Eko akcija planirana je za svibanj 2019. godine. Ozeleniti će se dječji park u Ulici Slave
Raškaj na Strmici. U prosincu Vijeće tradicionalno organizira darivanje djece predškolskog
uzrasta kroz program Doček Sv. Nikole, a krajem prosinca 2019. godine Vijeće će izdati
godišnji bilten mjesnog odbora Grad Trsat- MOT.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno prihvatilo prijedloge
programskih aktivnosti za 2019. godinu.

AD 3
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, izvijestio je prisutne o prijedlogu
Financijskog plana Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za 2019. godinu i projekcijama za
2020. i 2021. godinu. Prijedlog prihoda iznosi 28.140,00kn od čega je 26.440,00kn
prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika,
a 1.700,00kn iznose donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. U 2019.
godini predviđeno je održavanje šest programskih aktivnosti Vijeća (Dan žena, Dani
Trsata, Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor, Ekološka akcija, Doček Sv. Nikole i
Bilten) te Redovna aktivnost Vijeća MO.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno odlučilo da se usvoji
Financijski plan Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za 2019. godinu s projekcijama
za 2020. i 2021. godinu.

AD 4
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, pročitao je prisutnima prijedlog
Poslovnika MO kojim su definirani konstituiranje Vijeća, izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika Vijeća, prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova
Vijeća, prestanak mandata članova Vijeća, razrješenje predsjednika i zamjenika
predsjednika, poslovni red na sjednicama Vijeća i donošenje akata, osnivanje i način
rada radnih tijela Vijeća, javnost rada Vijeća te obavljanje stručnih, administrativnih i
drugih poslova za Vijeće.

Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Poslovnik MO.

AD 5
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, pročitao je prisutnima prijedlog
Pravilnika MO kojim su definirani djelokrug i ovlasti Vijeća Mjesnog odbora Grad Trsat,
način raspolaganja financijskim sredstvima, sazivanje i vođenje mjesnih zborova građana
te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Vijeća.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Pravilnik MO.

AD 6
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, pročitao je prisutnima prijedlog
Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora
Grad Trsat. Tim Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, postupak i način dodjele priznanja
fizičkim i pravnim osobama za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Grad Trsat.
Doprinosima u razvoju mjesnog odbora smatraju se naročito aktivnosti na poboljšanju
komunalnog standarda građana, u zaštiti okoliša i estetskom uređenju mjesta stanovanja i
područja mjesnog odbora, u zadovoljavanju kulturnih potreba, u socijalnoj skrbi i
humanitarnom radu, u zadovoljavanju javno zdravstvenih potreba, na poboljšanju uvjeta
života djece, mladeži i starijih osoba, na unaprjeđenju sporta, poglavito za djecu i mladež,
na razvoju dobrosusjedskih odnosa i jačanju snaga i aktivnosti lokalne zajednice te druge
aktivnosti kojima se razvija ugled i značaj mjesnog odbora, mjesne samouprave u cjelini i
promiče partnerski i suodgovorni odnos mjesnog odbora i Grada Rijeke.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Pravilnik o
nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO Grad Trsat.

AD 7
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, pročitao je prisutnima Izviješće o
radu Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
godine. Vijeće je u navedenom periodu održalo 7 sjednica s ukupno 32 točke dnevnog
reda. Vijeće je realiziralo aktivnosti iz područja sporta, kulture te brige o djeci kao i
programske aktivnosti Dan žena, Dani Trsata, Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor,
Doček Sv. Nikole i Redovna aktivnost VMO-a. Programske aktivnosti Ekološka akcija i
Bilten nisu realizirane zbog problema oko organizacije. Ukupni prihodi za 2018. godinu
iznosili su 28.290,00kn, a ukupni rashodi 19.958,76kn.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Izviješće o radu
Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
godine.

AD 8
AD 8.1.
Tajnica MO obavijestila je Vijeće o zamolbi gđe. Metke Vešligaj za sanaciju kolnika u Ul.
Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka. Naime, zbog prometovanja teretnih vozila
navedenim ulicama te čestim prekopima radi postavljanja novih instalacija na dijelovima
kolnika došlo je do većih ulegnuća asfalta koja predstavljaju opasnost vozačima te
oštećuju vozila.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave
donesena je jednoglasna odluka da se pošalje dopis Rijeka prometu d.d. s molbom
da se oštećeni kolnici u Ul. Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka što hitnije saniraju
iz redovnih sredstava za održavanje prometnica.

AD 8.2.
Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je Vijećnike o dopisu građana koji se žale na prometnu
situaciju na području mjesnog odbora Grad Trsat, odnosno na nemogućnost
prometovanja trasom Trsat- Kačjak te velikim prometnim gužvama zbog nepropisno
parkiranih vozila. Vijeće se u potpunosti složilo s negodovanjem građana oko prometne
situacije te je posebno istaknut problem intervencija hitnih službi na području Strmice i
ulica prema Sveučilišnom kampusu zbog zatvorene ceste Trsat- Kačjak.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat je nakon rasprave jednoglasno odlučilo da se OGU za
komunalni sustav, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
te Rijeka prometu d.d. pošalje zahtjev za hitnim sastankom na kojem bi se pokušalo
iznaći rješenje prometnih problema na području mjesnog odbora Grad Trsat.

AD 8.3.
Tajnica MO obavijestila je Vijeće o pritužbi gđe. Metke Vešligaj na novi raspored gradske
autobusne linije 1B. Naime, zbog ukidanja polazaka navedena autobusna linija sada na
relaciji Dvorana mladosti- Strmica prometuje samo u jutarnjim satima nakon čega slijedi
pauza sve do popodnevnih sati kada se autobus sa samo nekoliko polazaka kreće na
relaciji Strmica- Tower centar.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Zbog nepovoljne situacije u
KD Autotrolej reducirani su polasci autobusa na svim gradskim linijama te se zbog
nedostatka vozača ne očekuje skoro uspostavljanje starog voznog reda. Vijeće
mjesnog odbora učiniti će sve što je u njegovoj nadležnosti kako bi građani
mjesnog odbora bili što manje zakinuti uvedenim promjenama voznog reda
autobusnih linija.

AD 9
AD 9.1.
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, upozorio je Vijeće na problem
nepropisno odloženog otpada glomaznog otpada na području mjesnog odbora Grad
Trsat. Na nekoliko javnih površina stvaraju se mini deponiji, a veliki deponij otpada
(naročito građevinskog) nalazi se na zelenim površinama iza Sveučilišnog kampusa.
Članica Vijeća, gđa. Anđelka Jurašić Mikašinović, spomenula je i problematičnu lokaciju
kod trafostanice u Ul. Vrlije kod koje se konstantno odlažu velike količine glomaznog

otpada. Vijeće je također izrazilo nezadovoljstvo čišćenjem ulica na području mjesnog
odbora koje se prema prijavama nezadovoljnih građana ne čiste planiranim intenzitetom.
Zaključak:
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić predložio je da se što hitnije
sazove sastanak s direktoricom KD Čistoća i predstavnicima OGU za komunalni
sustav kako bi se pokušalo riješiti problematiku nepropisnog ostavljanja
glomaznog komunalnog otpada na javnim površinama i čišćenja ulica. Vijeće MO
Grad Trsat jednoglasno je prihvatilo prijedlog.

AD 9.2.
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, zatražio je da se komunalnom
redaru uputi zahtjev za uklanjanjem dvaju neregistriranih vozila. Jedno vozilo nalazi se u
Ulici Vrtlarski put kod kbr. 51, a drugo vozilo nalazi se na Trgu Viktora Bubnja- parkiralište
ispred ugostiteljskog objekta „Podmornica“.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Komunalnom redaru uputiti će
se zahtjev za uklanjanjem navedenih neregistriranih vozila.

AD 9.3.
Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Hrvoje Burić, predložio je da se na iduću
sjednicu Vijeća (veljača) pozove komunalni redar, gosp. Roberto Salamon, zadužen za
područje mjesnog odbora Grad Trsat.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje te je jednoglasno podržalo
prijedlog. Komunalnom redaru uputiti će se poziv za sudjelovanje na sjednici Vijeća
u veljači 2019. godine.

AD 9.4.
Član Vijeća MO Grad Trsat, gosp. Milorad Sertić, prijavio je oštećenje dvaju prometnih
stupića na Frankopanskom trgu kod kbr. 8 prema Ul. Partizanski put.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Rijeka prometu d.d. će se
uputiti zahtjev za sanacijom oštećenja prometnih stupića na navedenoj lokaciji.

AD 10
Nije bilo prijedloga.
Sjednica je završila u 19:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Nika Pavlinić

Predsjednik VMO Grad Trsat:
Hrvoje Burić

