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                      GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
       Direkcija za mjesnu samoupravu 
 
 

IZVIJEŠĆE  O RADU 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRAD TRSAT 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO  31. PROSINCA 2019. GODINE 
 

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 
 
Vijeće je tijekom 2019. godine provodilo sljedeće aktivnosti: 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva građana 
za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja mjesnog odbora, 
putem održanih sastanaka s građanima, pojedinačnih zahtjeva građana i procjenom članova 
vijeća 

 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti rješavanja 
problema za građane  s područja mjesnog odbora 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana prema pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom 
članova vijeća, nakon održanih sastanaka s građanima, djelom ih uvažilo i uneslo u prijedloge 
programa aktivnosti – rada vijeća mjesnog odbora 

 izradilo program rada  vijeća mjesnog odbora 

 izradilo i usvojilo financijski plan  

 
 

2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 
Sjednice 
Vijeće je održalo 11 sjednica s ukupno 57 točaka dnevnog reda. 

 
           Sastanci 

U cilju rješavanja određenih  pitanja i problema (komunalna i druga problematika) Vijeće je  s  
nadležnim službama, odjelima i institucijama održalo sastanke: 
 

 1 sastanak s djelatnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav- Direkcije zajedničkih 
komunalnih djelatnosti vezano za čišćenje javnih površina na području mjesnog odbora  

 1 sastanak s djelatnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav- Direkcije zajedničkih 
komunalnih djelatnosti vezano za uređenje boćališta BK Trsat  
 
 

3. Pokrenute inicijative vijeća 
 

 pokrenuta inicijativa za uklanjanje antena mobilnih teleoperatera postavljenih na krovu Dvorane 
mladosti   

 pokrenuta inicijativa za korekciju voznog reda gradske autobusne linije 1B 



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 
(obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju 
komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima)  

 
 

5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 

 Vijeće nije imalo aktivnosti na području zdravstva i socijalne skrbi. 
 
 

6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 
 
Vijeće u 2019. godini nije realiziralo programsku aktivnost Biramo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor zbog nedovoljnog broja prijavljenih građana.  
 
 

7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 
 
Vijeće je iz domene kulture tijekom 2019. godine organiziralo slijedeće aktivnosti: 

 Glazbeni nastup Damira Badurine u sklopu programske aktivnosti Dan žena te interaktivna 
psihološka radionica udruge A.S.K. Ri na temu Kreativnost kao dar. 
Ukupan broj korisnika: 25  

 Glazbeni nastup Jose Butorca uz pratnju Mladena Žmaka povodom manifestacije Dani Trsata.  
Ukupan broj korisnika: 100 

 Povijesni spektakl Povratak Frankopana organiziran u sklopu obilježavanja Dana Trsata u 
suradnji s udrugom Klub prijatelja Grada Trsata. 
Ukupan broj korisnika: 1000 

 Prigodni program plesne skupine Porto Ri povodom programske aktivnosti Doček Sv. Nikole 
Ukupan broj korisnika: 145 
 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

 
Vijeće je iz domene sporta tokom 2019. godine organiziralo slijedeće aktivnosti:  

 Sportski turniri povodom Dana Trsata: 
- Pikado- 4 ekipe (20 učesnika) 
- Rukomet- 8 ekipa (80 učesnika) 
- Odbojka- revijalna utakmica dvije ekipe (20 učesnika) 

 
Dani Svetog Vida – sportski susreti mjesnih odbora: 
U sportskim igrama mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida ekipa MO Grad Trsat 
sudjelovala je u boćanju. 

 
 

9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

 

 Vijeće je u sklopu Dana Trsata organiziralo turnir u rukometu za djecu osnovnoškolskog uzrasta 
na kojem je sudjelovalo 8 ekipa. Također je povodom Dana Trsata odigrana i revijalna 
odbojkaška utakmica za djecu osnovnoškolskog uzrasta  

 Vijeće je povodom obilježavanja blagdana Svetog Nikole za djecu predškolskog uzrasta s 
područja Grada Trsata organiziralo programsku aktivnost Doček Svetog Nikole koja se održala u 
Hrvatskoj čitaonici Trsat. U prigodnom djelu programa nastupila je plesna skupina Porto Ri. Za 
svu prijavljenu djecu osigurani su poklon paketi s igračkama. 
Programu je prisustvovalo 145 korisnika. 



10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 

Program rada VMO Grad Trsat realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti: 
 

1. Dan žena 
2. Dani Trsata 
3. Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 
4. Ozelenjavanje parka u ulici Slave Raškaj 
5. Doček Sv. Nikole 
6. Bilten MO 
7. Reprezentacija Vijeća 

 
DAN ŽENA održan je u suradnji s mjesnim odborom Vojak, 6. ožujka 2019. godine. U sklopu 

programa održano je interaktivno psihološko predavanje na temu „Kreativnost kao dar“. Nakon 
predavanja uslijedilo je druženje uz glazbeni program Damira Badurine, a svim sudionicama 
podijeljeni su buketi s ružama u znak pažnje. 
Ukupan broj korisnika programa: 25 

 
Za realizaciju programske aktivnosti Dan žena utrošeno je ukupno: 2.300,00 kn    

   
Izdaci iz općih prihoda:  
129001 programska aktivnost MO  

ugovor o aut. hon. umj. Damir Badurina      800,00kn 
naknada predavaču A.S.K. Ri   1.500,00kn 

Ukupno: 2.300,00kn 
 

 
DANI TRSATA održani su od 20. travnja do 4. svibnja 2019. godine. Programi manifestacije 

realizirani su u suradnji s OGU za sport i tehničku kulturu, Klubom prijatelja Grada Trsata, 
Klubom umirovljenika Trsat, Hrvatskom čitaonicom Trsat, Udrugom antifašističkih boraca i 
antifašista Rijeka- ogranak Trsat, Rukometnim klubom Trsat, Muškim odbojkaškim klubom Rijeka 
te Gradskom knjižnicom Rijeka- ogranak Trsat.  
U sklopu Dana Trsata odvijale su se sljedeće aktivnosti: 

 svečano otvorenje Dana Trsata 

 svečana akademija povodom Oslobođenja Trsata 

 sportski turniri u pikadu, rukometu i revijalna odbojkaška utakmica za djecu 

 polaganje vijenaca i svijeća na spomen obilježja (spomenik NOB-a, spomenik 
poginulim braniteljima Domovinskog rata na groblju Trsat) 

 koncerti Gradske glazbe Trsat, mješovitog pjevačkog zbora Hrvatske čitaonice 
Trsat, klape Trsat i Alena Brentinija 

 povijesni spektakl Povratak Frankopana  

 razgovori i sjećanje na Josipa Kulfaneka  
Ukupan broj korisnika programa: 1.690 
  
Za realizaciju programske aktivnosti Dan MO utrošeno je ukupno: 10.098,68 kn    

   
Izdaci iz općih prihoda:  
129001 programska aktivnost MO  

materijal za odore      999,75kn 
medalje i pehari (rukomet, pikado)    1.382,00kn 
koncert- Joso Butorac (reprezentacija) 872,03kn 
cvjetni aranžmani i svijeće                                                          400,00kn 
glazbeni nastup- Joso Butorac 3.400,00kn 
naknada ZAMP                                                             200,01kn 
reprezentacija (turnir pikado)                                        632,83kn 
reprezentacija (rukomet, odbojka) 1.462,06kn 
najam razglasa  750,00kn  

Ukupno: 10.098,68kn 



Napomena: 

Vijeće je na svojoj 5. sjednici u suglasnosti sa Odjelom za gradsku samoupravu i upravu 
(ravnateljica i pročelnik), donijelo zaključak o preraspodjeli sredstava na slijedeći način: 

 zbog izdavanja računa od strane izvođača glazbenog programa (umjesto sklapanja 
ugovora o autorskom honoraru umjetnika) pozicija PRO2500 Intelektualne i osobne 
usluge umanjena je za 3.400,00kn dok je pozicija PRO2501 Ostale usluge uvećana za 
3.400,00kn.  

 zbog uvođenja revijalne odbojkaške utakmice u sportski dio programske aktivnosti (ista 
nije bila predviđena planom programske aktivnosti) sredstva u iznosu od 300,00kn 
prebačena su s pozicije PRO2503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja na poziciju 
PRO2502 Reprezentacija. 

 
 
DOČEK SVETOG NIKOLE održan je 6. prosinca 2019. godine u dvorani Hrvatske čitaonice 
Trsat. Plesna udruga Ri Stars pripremila je prigodni program. Roditelji su sudjelovali u nabavci 
poklona za djecu donacijom od 20,00kn. Za predškolsku djecu pribavljeni su poklon paketi (58 
komada) s igračkama koje je po završetku priredbe Sv. Nikola podijelio djeci. 
Ukupan broj korisnika programa: 145 

 
Za realizaciju Dočeka Svetog Nikole utrošeno je ukupno: 6.996,47 kn 

 
Izdaci iz općih prihoda:  

129001 programska aktivnost MO  

poklon djeci-igračke 3.532,38kn 
poklon za glumca- Sv. Nikolu 84,65kn 

reprezentacija za izvođače 899,44kn 

materijal za ukrašavanje dvorane  400,00kn 

prigodni program- Ri Stars- Lidija 
Brajković- ugovor o djelu 

1.000,00kn 

Ukupno: 5.916,47kn 
 
 
Izdatci iz donacija:  

129001 programska aktivnost MO   

poklon djeci- igračke 1.080,00kn 

Ukupno: 1.080,00kn 
 
 
Napomena: 
Vijeće je na svojoj 10. i 11. sjednici u suglasnosti sa Odjelom za gradsku samoupravu i upravu 
(ravnateljica i pročelnik), donijelo zaključke o preraspodjeli sredstava na slijedeći način: 

 za potrebe organizacije i izvođenja prigodnog programa planom programske aktivnosti 
nisu bila planirana sredstva za izvođače programa. Obzirom na odustajanje od 
programske aktivnosti Bilten MO, Vijeće je predložilo da se dio sredstava iz programske 
aktivnosti Bilten MO u iznosu od 1.000,00kn sa pozicije PRO2501 Ostale usluge prebaci 
na poziciju PRO2500 Intelektualne i osobne usluge kako bi se sklopio Ugovor o djelu s 
voditeljicom plesne skupine Porto Ri koja je izvela prigodni program  

 obzirom na povećani broj izvođača prigodnog programa sredstva planirana za ovu 
namjenu nisu bila dostatna te je predloženo da se manjak sredstava (400,00kn) na poziciji 
PRO2502 Reprezentacija utroši iz sredstava programske aktivnosti Reprezentacija Vijeća 
kako bi se mogli nabaviti slatki paketi za sve izvođače 

 
  

REDOVNA AKTIVNOST  VIJEĆA  MO 
 

Vijeće je sredstva u iznosu od 400,00kn utrošilo u programsku aktivnost Doček Sv. Nikole 
na kupovinu slatkih paketa za izvođače prigodnog programa.  



11. Prihodi i rashodi  

 
Vijeće MO Grad Trsat je sukladno Financijskom planu za 2019. godinu za programske aktivnosti 
utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
 

Rashodi po programskim aktivnostima: 
  

Dan žena 2.300,00kn 
Dani Trsata 10.098,68kn 
Doček Sv. Nikole 6.996,47kn 

Ukupno: 19.395,15kn 

  
Računalne usluge 425,00kn 
Ukupno:  19.820,15kn 

 
 
 

 Napomena: 

Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke utrošen je iznos od 375,00 
kn za otvaranje zasebnog računa Mjesnog odbora Grad Trsat, kao i iznos od 50,00 kn za 
podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2019. godinu.  

 
 
 

Vijeće MO Grad Trsat je na svojoj 6. sjednici, održanoj 6. lipnja 2019. godine, zaključkom 
usvojilo odustajanje od programske aktivnosti Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 
zbog nedovoljnog broja prijavljenih natjecatelja. 
 
 
Vijeće MO Grad Trsat je na svojoj 9. sjednici, održanoj 21. listopada 2019. godine, 
zaključkom usvojilo odustajanje od programske aktivnosti Ozelenjavanje parka u Ulici 
Slave Raškaj obzirom da su stabla u parku zasađena kroz redovno održavanje zelenih 
površina te nije postojala potreba za dodatnim hortikulturnim zahvatima. 

 
     

Vijeće MO Grad Trsat je na svojoj 9. sjednici, održanoj 21. listopada 2019. godine, 
zaključkom usvojilo odustajanje od programske aktivnosti Bilten MO zbog nemogućnosti 
tehničke pripreme samog biltena. 

 
 
 

PLAN PRIHODA: 

 
OPĆI PRIHODI:  
1. Programske aktivnosti MO 129001     26.440,00 kn 
  
DONACIJE:   
1. Programska aktivnost MO 129001       1.700,00 kn  
  
UKUPNO PRIHODI:                                                                 
 

28.140,00 kn 

 
 
   
       

     



RASHODI OSTVARENJE:  
  
OPĆI RASHODI:  

1. Programska aktivnost MO 129001 18.740,15kn 
  
DONACIJE:  

1. Programska aktivnost MO129001             1.080,00 kn 
  

UKUPNO RASHODI:                                                                        19.820,15 kn 
 
 
 
 
 

Predsjednik Vijeća MO Grad Trsat 
                  Hrvoje Burić 


