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ZAPISNIK  
SA 19. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 

 
19. sjednica VMO Grad Trsat održana je 16. prosinca 2020. godine (utorak) putem telefona i 
elektroničke pošte. 
 
Vijeće u sastavu: 
- Hrvoje Burić, predsjednik VMO 
- Igor Šepić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tomislav Peroković, član VMO 
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO 
- Barbara Udovičić Papeš, članica VMO 
 
 
Zapisnik sa 18. sjednice VMO Grad Trsat usvojen je jednoglasno.  
 
 

Za sjednicu je predložen slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dani Trsata- izvještaj o provedbi programa 
2. Doček Sv. Nikole- izvještaj o provedbi programa 
3. Financijski plan VMO Grad Trsat za 2021. godinu- usvajanje 
4. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. 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 (sportski turniri, koncert). Programska 
aktivnost Dani Trsata obilježena je 29. listopada 2020. godine polaganjem vijenaca na 
spomen obilježje poginulim braniteljima Domovinskog rata na gradskom groblju Trsat te 
na spomen obilježju NOB-a u  Ul. Slavka Krautzeka. Za realizaciju programske aktivnosti 
utrošeno je 600,00kn. 
 



 Zaključak: 
Vijeće MO Grad Trsat je elektroničkim glasovanjem jednoglasno usvojilo Izvještaj o 
provedbi programske aktivnosti Dani Trsata.  

 
 
 
AD 2 

Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat je tradicionalno, kao i svake godine, za najmlađe 
stanovnike Trsata organiziralo programsku aktivnost Doček Sv. Nikole. Zbog nepovoljne 
situacije s epidemijom virusa COVID-19 programska aktivnost morala je biti prilagođena 
trenutnim epidemiološkim mjerama. Zbog navedenih mjera nije planiran prigodni program 
te se nisu prikupljale kotizacije roditelja, a umjesto poklona s igračkama Vijeće je za svu 
prijavljenu djecu predškolskog uzrasta s područja mjesnog odbora nabavilo slatke poklon 
pakete. Podjela se trebala održati na otvorenome no zbog izrazito loše epidemiološke 
situacije i nepovoljne vremenske prognoze program je otkazan te su roditelji poklon 
pakete osobno preuzimali u mjesnom odboru u periodu od 2. do 4. prosinca 2020. godine. 
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je 2.354,18kn.  

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat je elektroničkim glasovanjem jednoglasno usvojilo Izvještaj o 

provedbi programske aktivnosti Doček Sv. Nikole. 

 
 
 
AD 3 

Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat u 2021. godini planira održati tri programske aktivnosti: 
Dan žena, Dani Trsata i Doček Sv. Nikole. Financijski plan Vijeća mjesnog odbora Grad 
Trsat za 2021. godinu osim programskih aktivnosti Vijeća obuhvaća Redovnu aktivnost 
Vijeća MO te Računalne usluge Riznice. Ukupna vrijednost Financijskog plana Vijeća 
mjesnog odbora Grad Trsat za 2021. godinu iznosi 24.350,00kn. 

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat je elektroničkim glasovanjem jednoglasno usvojilo 

Financijski plan Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat za 2021. godinu s projekcijama 
za 2022. i 2023. godinu. 

 
 
 
AD 4 
 AD 4.1. 
 Tajnica mjesnog odbora upoznala je prisutne s dopisom građana koji je zatražio da se u 

Ul. Vrlije i Partizanski put postave usporivači prometa ili dodatna prometna signalizacija 
kako bi se smanjila brzina vozila. Rijeka prometu proslijeđen je upit građana te je 
zatraženo mišljenje nadležnih službi. 

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Kako iz TD Rijeka promet d.d. 

nije dobiven odgovor do početka sjednice predsjednik Vijeća, gosp. Burić, 
telefonskim putem je kontaktirao gosp. Frku te je zatraženo hitno očitovanje. 
Tijekom održavanja sjednice pristigao je odgovor nadležnih službi u kojem se 
pojašnjava kako za predmetne ulice nisu ispunjeni osnovni uvjeti za postavljanje 
usporivača prometa s čime je pisanim putem upoznat i predlagatelj.  

 
 
 



AD 4.2. 

 Tajnica mjesnog odbora upoznala je Vijećnike s drugom požurnicom poslanom Rijeka 
prometu vezano za izvid na terenu u Ul. Strmica te prijedlog da se odvojak ulice proglasi 
slijepom ulicom.  

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Kako iz TD Rijeka promet d.d. 

nije dobiven odgovor do početka sjednice predsjednik Vijeća, gosp. Burić, 
telefonskim putem je kontaktirao gosp. Frku te je zatraženo hitno očitovanje. 

 
 
 
AD 5 
 Član VMO, gosp. Igor Šepić, predložio je da se čim prije zatraži sastanak s nadležnim 

službama KD Čistoća vezano za problem sa ne čišćenjem ulica prema ugovorenom planu 
čišćenja javno- prometnih površina na području grada Rijeke. Također se kao tema 
sastanka predlaže problem s nepropisnim odlaganjem glomaznog otpada. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Grad Trsat primilo je navedeno na znanje. Na idućoj sjednici će se 
raspraviti o mogućem terminu održavanja sastanka te o temama o kojima bi se na 
sastanku raspravljalo. 

 
 
  
AD 6 
 Nije bilo prijedloga.  
 
 
 

 

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

 
                      Nika Pavlinić                                    Hrvoje Burić 

 


