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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  28. veljače 2011. 
                     
 

             ZAPISNIK 
S 11. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
11. sjednica VMO Grad Trsat održana je 23. 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  
- Ivo Čargonja, član VMO  
- Ivica Padjen, član VMO  
 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, član VMO 
- Marijan Matković - referent za mjesnu samoupravu 
 
Usvajanje zapisnika s 10. sjednice VMO Grad Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
- Meñunarodni dan žena  

2. Programske aktivnosti MO u 2011. godini – obavijest 
3. Financiranje programskih aktivnosti MO u 2011. godini – obavijest 
4. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović iznijela je prijedlog o realizaciji programa 
za Meñunarodni dan žena. Likovna radionica aranžiranja prirodnog i umjetnog cvijeća održala 
bi se u petak, 4. ožujka 2011. godine od 15 do 20 sati u prostorijama MO.  
Zainteresirani sudionici radionice pozvani su putem plakata. Predsjednica VMO gña. Anñelka 
Jurašić Mikašinović istaknula je kako materijali vezani za ovu aktivnost nisu postavljeni na web 
stranice MO, a nema ni povratnih informacija gdje su plakati postavljeni. Usprkos tome članovi 
VMO nadaju se dobrom odazivu.  
Sa provoñenjem aktivnosti upoznata je gña. Slavica Škerl iz Kluba umirovljenika i starijih 
osoba Trsat. 
U ponedjeljak, 7. ožujka 2011. godine održati će se izložba radova, a o istome će grañani biti 
obaviješteni putem plakata i na web stranici MO.  
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O postavljanju izložbe zadužen je g. Ivo Čargonja, a za pripremu domjenka gña. Elica Bonetić 
u suradnji s tajnikom g. Marijanom Matkovićem. 

      
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izrazila je zadovoljstvo sa dobivenim 
iznosom za financiranje predloženih programskih aktivnosti od strane Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu. Ukratko se osvrnula i na sufinanciranje roditelja za nabavku poklona za 
Sv. Nikolu, a o čemu će još biti razgovora na idućim sjednicama. 

      
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović obavijestila je prisutne sa dopisom Odjela 
za gradsku samoupravu i upravu kojim se vijeća MO upoznaje sa načinom ostvarivanja 
prihoda i rashoda, sa ostvarivanjem Financijskog plana i donošenjem izmjena (rebalansa) te 
sa pozicijama po pojedinim gradskim odjelima. 

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 4 
 

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović ukratko se osvrnula na razgovore 
voñene na prethodne dvije sjednice VMO u vezi prometne problematike te istaknula kako 
se stječe dojam da nadležne službe prebacuju odgovornost sa jedne na druge. Bez obzira 
na takvo stanje mišljenja je kako VMO treba i dalje nastojati na sreñivanju navedene 
problematike. 

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović obavijestila je prisutne sa dopisom 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav kojim se obavještava o radovima na 
postavljanju oborinskog kolektora  u Dukićevoj ulici na lokaciji Sveučilišnog kampusa.  

      Predloženo je da svi članovi VMO dobiju plan MO s nazivima ulica. 
• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je prisutne o pristiglom 

odgovoru KD ''Autotrolej'' d.o.o. te predložila da se isti kopira i dostavi svim članovima VMO 
i o tome raspravi na idućoj sjednici.  

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović upoznala je prisutne sa pripremljenim 
dopisom za popravak pristupa invalida na četiri lokacije. Članovi VMO predložili su da se 
zatraži ureñenje pristupa i kod ambulante te da se od TD ''Rijeka promet'' d.d. zatraži i 
postavljanje dva parkirna mjesta za invalide kod Dvorane mladosti i jedno u blizini 
ambulante i ljekarne. 

       
Zaključci: 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno prihvatilo mišljenje. 
• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog. 
• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog. 
• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno usvojilo prijedloge. 
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Sjednica je završila u 9 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – zamjenica predsjednice  
VMO Grad Trsat: 

 

Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Elica Bonetić Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 


