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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  11. veljače 2011. 
                     

             ZAPISNIK 
S 10. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
10. sjednica VMO Grad Trsat održana je 9. veljače 2011. (srijeda) s početkom u 8 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Anñelka Jurašić Mikašinović, predsjednica VMO 
- Elica Bonetić, zamjenica predsjednice VMO  
- Ivica Padjen, član VMO  
-  

Ostali nazočni: 
- Zoran Vuković – Direkcija za prometno redarstvo 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivo Čargonja, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 9. sjednice VMO Grad Trsat: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prometna problematika 
2. Bilten – prijedlog sadržaja 
3. Predstojeće aktivnosti 

• Meñunarodni dan žena 
4. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović kao razlog pozivanja predstavnika 
Direkcije za prometno redarstvo istaknula je problem sa parkiranim vozilima u blizini 
ugostiteljskih objekata, na autobusnim postajama i u okolici Dvorane mladosti. Osim žitelja 
Trsata ovdje je prisutan veliki broj vozila i autobusa posjetitelja  ugostiteljskih objekata, crkve i 
raznih priredbi u Dvorani mladosti i Trsatskoj gradini što uvelike otežava promet u okolnim 
uličicama. 
G. Zoran Vuković iznio je kako prometni redari uglavnom djeluju u središtu grada, a na poziv 
odlaze i u ostale dijelove grada. Razlog tome je nedovoljan broj djelatnika (2 glavna i 7 
prometnih redara). Osim nedovoljnog broja redara naveo je i nedovoljnu opremljenost 
(prijevozna sredstva, oprema za redare u zimskim uvjetima).  
Na području Trsata, koji je vrlo živi dio grada i to ne samo za stanovanje, najveći problem 
predstavlja parkiranje na Frankopanskom trgu. Kazne se ispostavljaju na osnovi fotografije, a 
do sada je na Trsatu ispostavljeno 60-tak kazni. Za sprječavanje nepropisnih parkiranja u 
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ljetnim mjesecima savjetovao je korištenje usluga Prometne jedinice mladeži (tzv. ''bijele 
patrole'') u dogovoru sa Prometnom policijom. 

      
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje te će tražiti od Prometne policije 
pojačanu aktivnost tijekom ljetnih mjeseci. 

 
AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović iznijela je prijedlog sadržaja prvog broja 
glasila MO. Glasilo bi imalo 16 stranica i to: naslovnica (fotografija), uvodnik (riječ predsjednice 
VMO), predstavljanje članova VMO, prethodne aktivnosti (Dan MO, doček Sv. Nikole – tekst i 
fotografije – u dogovoru s tajnikom MO), predstojeće aktivnosti, fotografije Trsata (dvije srednje 
stranice – urednik i tajnik MO), tekst o autobusnim linijama 1B, 2, 8 i 8A (tajnik MO), 
komunalna problematika (Elica Bonetić), pjesma na čakavštini (Elica Bonetić), informacije iz 
zdravstva (šetnje i sl. – u dogovoru s Klubom umirovljenika i starijih osoba Trsata), prilog o 
poznatim Trsaćanima (u dogovoru s tajnikom MO), poziv na suradnju grañanima, fotografija ili 
sl. (posljednja strana). 
Kako bi se grañane animiralo na suradnju predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović 
predložila je da se za naziv glasila objavi nagradni natječaj koji bi trajao do 25. veljače 2011. 
godine. Plakati bi se postavili na oglasnim pločama Grada Rijeke i MO, u OŠ ''Trsat'', u Domu 
zdravlja, na autobusnim postajama, na web stranici MO, u Klubu prijatelja grada Trsata i Klubu 
umirovljenika i starijih osoba Trsata i u ugostiteljskim objektima.  

      
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog sadržaja i nagradni natječaj z 
naziv glasila MO.  

 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se radionica za 
Meñunarodni dan žena održi 7. ožujka 2011. godine u prostorijama MO u terminu od 16 do 22 
sata. Za radionicu potrebno je nabaviti cvijeće i ostali materijal. Radovi bi se izložili idućeg 
dana, 8. ožujka 2011. godine uz prigodan domjenak. O izvedbi radionice detaljni dogovor biti 
će na idućoj sjednici VMO. 

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove VMO sa dopisom Hrvatskog viteškog 
društva ''Eugen Kvaternik'' Trsat – Rijeka u kojem pozivaju na darivanje humanitarne pomoći u 
 akciji ''Dar srca – za sva srca!''. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović navela je kako se članovi VMO mogu 
osobno uključiti u ovu akciju, a VMO će pomoći u okviru svojih mogućnosti. 

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 

 
Sjednica je završila u 10 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 


