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ZAPISNIK  
SA 18. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 

18. sjednica VMO Grad Trsat održana je 23. studenoga  2020. (ponedjeljak) s početkom u 
17:00 sati u prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Hrvoje Burić, predsjednik VMO 
- Igor Šepić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Grad Trsat 
 
 
Zapisnik sa 17. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 

Za sjednicu je predložen slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rebalans Financijskog plana MO Grad Trsat za 2020. godinu 
2. Doček Sv. Nikole- dogovor oko programske aktivnosti 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Vijeće MO Grad Trsat je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. godine, uz 
suglasnost Odjela za gradsku samoupravu i upravu, donijelo zaključak da se s obzirom na 
novonastalu situaciju vezanu za pandemiju virusa COVID-19 i posljedice pandemije koja 
se odrazila na prihode proračuna i proračunskih korisnika unutar programske aktivnosti 
Dani Trsata odustaje od dijela planiranih aktivnosti. Programska aktivnost Doček Sv. 
Nikole održati će se u skladu s epidemiološkim mjerama te se sukladno tome odustaje od 
prigodnog programa i prikupljanja kotizacije od strane roditelja.   

 
 Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat je nakon rasprave jednoglasno usvojilo Drugi rebalans 
Financijskog plana Vijeća MO Grad Trsat za 2020. godinu čime je vrijednost 
Financijskog plana smanjena s 24.350,00kn na 8.400,00kn. 

 



AD 2 

 Vijeće MO Grad Trsat je početkom prosinca planiralo održati programsku aktivnost Doček 
Sv. Nikole. Zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19 
program se morao prilagoditi uvjetima. Vijeće je odlučilo da se neće prikupljati kotizacija 
roditelja, a za svu prijavljenu djecu predškolskog uzrasta s područja mjesnog odbora 
nabaviti će se slatki poklon paketi. Neće biti prigodnog programa, a podjela slatkih paketa 
održati će se na otvorenom prostoru uz strogo poštivanje epidemioloških mjera.  

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat je nakon rasprave jednoglasno odlučilo da se od Stožera CZ 

zatraži suglasnost za održavanje manifestacije Doček Sv. Nikole. Ukoliko se dobije 
suglasnost, za 47 prijavljene djece organizirati će se podjela slatkih paketa na 
otvorenome uz prisutnost Sv. Nikole, a djeca će zbog ograničenja broja osoba na 
javnim okupljanjima i poštivanja epidemioloških mjera biti podijeljena u grupe ne 
veće od 10 osoba. Programska aktivnost održati će se 5. i 6. prosinca 2020. godine.  

 
 
 
AD 3 
 AD 3.1. 
 Tajnica mjesnog odbora upoznala je prisutne s odgovorom nadležnih službi DZKD-a 

vezano za nabavku novih sprava za igru u dječjem parku na Strmici u Ul. S. Raškaj. U 
prijedlog Plana za 2021. godinu planiraju se predvidjeti sredstva za nabavu novih sprava 
pri čemu će se razmotriti i nabavka sprava za navedeni park no još uvijek nije poznata 
informacija kada će se nastaviti radovi po prioritetima mjesnih odbora. 

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

AD 3.2. 

 Tajnica mjesnog odbora upoznala je Vijećnike s požurnicom poslanom Rijeka prometu 
vezano za izvid na terenu u Ul. Strmica te prijedlog da se odvojak ulice proglasi slijepom 
ulicom. Do održavanja sjednice Vijeća nije dobiven nikakav odgovor nadležnih službi.  

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Rijeka prometu će se poslati 

još jedna požurnica za hitno očitovanje po predmetu. 
 
 

AD 3.3. 

 Tajnica mjesnog odbora upoznala je Vijećnike s dopisom građanke koja traži očitovanje 
Vijeća po pitanju medijskih natpisa o izgradnji termoelektrane na području mjesnog 
odbora Draga.  

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Predsjednik Vijeća, gosp. 

Hrvoje Burić, detaljnije je objasnio Vijećnicima situaciju oko najave izgradnje 
termoelektrane u Dragi. Obzirom da se radi o netočnim informacijama oko 
navedenog predmeta Vijeće nema potrebu za očitovanjem. 

 
 

 
 
 



AD 4 

 Članica VMO, gđa. Barbara Udovičić Papeš, upoznala je prisutne s problemom učestalog 
odlaganja glomaznog otpada u Ul. Vrtlarski put (u blizini kućnog broja 15). Pored 
spremnika za mješoviti otpad odložena je veća količina namještaja i raznog glomaznog 
otpada koji je potrebno ukloniti.   

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Od nadležnih službi zatražiti 
će se što hitnije uklanjanje nepropisno odloženog otpada s javne površine. 

 
 
  
AD 5 
 Tajnica mjesnog odbora upoznala je prisutne sa zaključkom sastanka s predstavnicima 

MUP-a održanom u mjesnom odboru Draga. Sastanak je održan na temu povećanja 
sigurnosti građana te sprječavanju vandalizma i protupropisnog ponašanja. Prisutni 
Vijećnici postavljali su pitanja te zajedno s predstavnicima MUP-a pokušali pronaći 
metode te načine rješavanja problema s vandalizmom i opasnim ponašanjem kako b i se 
povećala sigurnost građana.   

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 

     
 
    Ovaj se zapisnik sastoji tri(3) stranice. 
 
  Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Grad Trsat: 

 
                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 

 


