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ZAPISNIK  
S 11. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 

11. sjednica VMO Grad Trsat održana je 10. prosinca 2019. (utorak) s početkom u 17:00 sati 
u prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Hrvoje Burić, predsjednik VMO 
 
 
Zapisnik sa 10. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Kom. prioriteti na području MO Grad Trsat za 2020. godinu- konačna lista 
2. Programske aktivnosti i Financijski plan VMO Grad Trsat za 2020. godinu- 

usvajanje 
3. Preraspodjela sredstava- Reprezentacija Vijeća 
4. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat dostavilo je OGU za komunalni sustav konačnu listu 
usvojenih komunalnih prioriteta za 2020. godinu. Vijeće je usvojilo 6 prijedloga ukupne 
vrijednosti 166.000,00kn navedenih u tablici: 

 



MJESNI ODBOR GRAD TRSAT 

Usvojeni prioriteti u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu 

Redni 
broj 

NAZIV Nadležnost Plan 2020. 

1 
Proširenje javne rasvjete u parku za pse u blizini 
kampusa na Trsatu 

EN 20.000,00 

2 Postava pet klupa s naslonom u Parku Heroja ZKD 25.000,00 

3 
Postavljanje pet koševa za smeće u Parku 
Heroja 

ZKD 10.000,00 

4 
Postava klupe na dječjem igralištu u Ulici 
Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33 

ZKD 5.000,00 

5 
Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Viktora 
Bubnja kod kućnog broja 1 i kućnog broja 2 

EN 36.000,00 

6 
Zamjena postojećih svjetiljki s LED svjetiljkama 
na boćalištu boćarskog kluba Trsat 

EN 70.000,00 

  
UKUPNO: 166.000,00 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  

 
 
 
AD 2 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat u 2020. godini planira održati tri programske aktivnosti: 
Dan žena, Dani Trsata i Doček Sv. Nikole. Programska aktivnost Dan žena održati će se u 
suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka- ogrankom Trsat, a za realizaciju se planira utrošiti 
2.300,00kn. Dani Trsata organiziraju se povodom obilježavanja zaštitnika Trsata, Sv. 
Jurja, krajem travnja u suradnji s brojnim udrugama koje djeluju na području mjesnog 
odbora. Sredstva planirana za realizaciju iznose 14.100,00kn. Programska aktivnost 
Doček Sv. Nikole održati će se početkom prosinca 2020. godine, a utrošiti će se 
6.300,00kn planiranih sredstava. Ukupni proračun Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za 
2020. godinu iznosi 24.350,00kn.  

 
Zaključak: 

 Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo 
plan Programskih aktivnosti i Financijski plan VMO Grad Trsat za 2020. godinu.  
 
 
 

AD 3 

 Programska aktivnost Vijeća MO Grad Trsat- Doček Sv. Nikole održana je 6. prosinca 
2019. godine u dvorani Hrvatske čitaonice Trsat s početkom u 17 sati. U prigodnom dijelu 
programa nastupila je plesna skupina Porto Ri sa 45 malih plesača. U proračunu 
programske aktivnosti sredstva za reprezentaciju nisu bila dostatna za kupnju slatkih 
paketa za izvođače (zbog većeg broja izvođača od planiranog) te je od Ravnateljice i 
Pročelnika Direkcije za mjesnu samoupravu zatražena i dobivena suglasnost za 
preraspodjelu sredstava na način da se 400,00kn namijenjenih reprezentaciji Vijeća 
(pozicija PRO 2502) utroše na kupnju slatkih paketa za izvođače.   

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. 
 
 

 



AD 4 
AD 4.1. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o odgovoru nadležnih službi Rijeka sporta 
d.o.o. vezano za upit Vijeća o problemima s održavanjem objekta Dvorane mladosti, 
naročito krovišta. U odgovoru stoji da je sportski objekt Dvorana mladosti u vlasništvu 
Grada Rijeke, a povjeren je na upravljanje Rijeka sportu d.o.o.. Sukladno tome vlasnik 
objekta dužan je osigurati sredstva za sanaciju objekta, a ukoliko se to dogodi upravitelj 
objekta će bez odlaganja poduzeti sve potrebno za izvođenje radova. Također navode 
kako se prihodi ostvareni od zakupa u objektu Dvorana mladosti ne moraju trošiti 
isključivo na potrebe održavanja tog objekta. 

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 

jednoglasno je odlučeno da se OGU za sport i tehničku kulturu pošalje dopis u 
kojem će se navesti kako je Dvorana mladosti jedina polivalentna sportska dvorana 
na istočnoj strani grada koju mnoštvo sportskih klubova koristi za treninge, a u 
istoj se također održavaju i natjecanja za najmlađe sportaše. Jednoglasni zaključak 
Vijeća je da se objekt Dvorane mladosti mora bolje održavati i kako bi se većina 
prihoda na navedenom objektu trebala ulagati u sanaciju i održavanje istoga. 
 

  
AD 4.2. 

 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gosp. Ivana Luketića koji se 
mjesnom odboru obratio vezano za problem s otjecanjem oborinskih voda u Ul. Vere 
Nikolić Podrinske. Naime, zbog nepostojanja upojnog kanala uz kolnik voda se tijekom 
kišnih dana slijeva gosp. Luketiću u dvorište te tako uzrokuje poplave i materijalnu štetu. 
Gosp Luketić je o problemu obavijestio i nadležne službe Rijeka prometa te se čeka njihov 
odgovor o mogućnosti postupanja mjesnog odbora. 

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 

AD 4.3. 
 Tajnica MO Grad Trsat obavijestila je prisutne o dopisu gosp. Kundije koji se Vijeću 

obratio sa zamolbom da se spremnici za otpad u Ul. Put Bože Felkera između kućnih 
brojeva 28 i 42 izmjeste na drugu lokaciju. Kao razlog za izmještanje naveden je problem 
s učestalim odlaganjem glomaznog komunalnog otpada pored spremnika za mješoviti 
otpad.  

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasno je odlučeno da 

se Komisiji za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada 
Rijeke pošalje zamolba gosp. Kundije kako bi nadležne službe na terenu izvidjele 
situaciju i predložile rješenje problema koji se u dopisu navodi.  
 

 
AD 4.4. 

 Odbor za mjesnu samoupravu uputio je Vijeću mjesnog odbora Grad Trsat prijedlog 
imenovanja ulica i stuba na području Sveučilišnog kampusa u Rijeci. Predloženo je da se 
ulicama dodjele imena Ulica Ante Vukasa i Duje Vukasa te Ulica Branka Fučića. Za 
imenovanje triju stubišta predložena su slijedeća imena: stube Ljuba Pavišića, stube 
Vande Ekl i stube Nedjeljka Fabria.    
 

      



 
 Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Jednoglasno su prihvaćeni 
prijedlozi Odbora za mjesnu samoupravu. 

 
 
 
AD 5 

Nije bilo prijedloga. 
 
AD 6 

Nije bilo prijedloga. 
 

 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 

    Ovaj se zapisnik sastoji od četiri(4) stranice. 
 
  Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Grad Trsat: 

 
                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 

 


