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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  11. travnja 2011. 
                     
 

             ZAPISNIK 
S 13. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
13. sjednica VMO Grad Trsat održana je 7. travnja 2011. (četvrtak) s početkom u 16 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  
-  

Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivica Padjen, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 12. sjednice VMO Grad Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Bilten MO – završne aktivnosti 
2. Predstojeće aktivnosti 

- Dani Trsata   
3. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2012. godinu – obavijest 
4. Dani Sv. Vida – obavijest  
5. Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – pripreme  
6. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović ukratko se osvrnula na dosadašnje 
aktivnosti te iznijela prijedlog za tiskanje biltena u Rijeci u Tiskari ''Studiograf''. Takoñer je 
predložila da se u biltenu objavi članak o ureñenoj Šetnici od Plumbuma preko Gornje Vežice 
do Trsata.  
U biltenu bi grañane trebalo izvijestiti i o pododborima i to: 

- Pododbor za komunalnu problematiku - Elica Bonetić (predsjednica), Marina Oluić i Jasna 
  Linčić Kostrenčić (članice), 
- Pododbor za informiranje - Anñelka Jurašić Mikašinović (predsjednica), Davor Donadić i     

Ivan Padjen (članovi), 
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- Pododbor za kulturu i sport – Ivo Čargonja (predsjednik), Arsen Vakanjac (član). Pri tome 
je napomenuto kako sa g. Arsenom Vakanjcem treba obaviti razgovor u vezi njegovog 
angažiranja u VMO i u Pododboru. 

Tajnik VMO g. Marijan Matković zadužen je da do nedjelje, 10. travnja 2011. dostavi članak o 
aktivnosti ''Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2011. godini''. 
Promocija biltena predviñena je za 26. ili 28. travnja 2011. godine. 

  
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje. 
 

 
 
AD 2 
 

Gña. Elica Bonetić izvijestila je kako će se Dani Trsata održati od 25. do 30. travnja 2011. 
godine. Za tu prigodu MO  organizirati će 27. travnja tri turnira: pikado (u prostorijama Kluba 
umirovljenika i starijih osoba Trsat), briškula/trešeta (u prostorijama Kluba umirovljenika i 
starijih osoba Trsat ili na boćalištu)  i boćanje (na boćalištu BK ''Trsat'').  

      U suradnji s Hrvatskom čitaonicom Trsata i Klubom prijatelja Grada Trsata položiti će se vijenci    
kod spomen obilježja nasuprot OŠ ''Trsat'' (21. travnja) i na groblju Trsat (23. travnja). 

      Za nabavku priznanja zadužena je predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović, a 
tajnik će zatražiti od Ureda Grada Rijeke dva poklona za suradnike koji su pomogli organizaciju 
Dana Trsata. 

      
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje. 
 

 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je prisutne kako je u tijeku 
prikupljanje prijedloga za komunalne prioritete te je predložila da se grañane obavijesti i 
postavljanjem plakata.  
Rok za predlaganje je 22. travanj 2011. godine.  

       

Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje. 
 

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove sa organiziranjem sportskih susreta mjesnih 
odbora povodom obilježavanja Dana Sv. Vida. I ove godine natjecanja će se odvijati na 
terenima Športskog društva ''Zamet'' i to u tri discipline: boćanje, potezanje konopa i 
briškula/trešeta. Prijave treba dostaviti do 30. travnja. Grañani će biti obaviješteni putem 
plakata. Natjecanja će se održati 4. lipnja 2011. godine. 
Za koordinatora je predložen Željko Knežević (predsjednik Boćarskog kluba ''Trsat''). 

       

Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
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AD 5 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je prisutne kako će se 
narednog tjedna obavijestiti grañane o aktivnosti ''Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor''. 
U tom smislu tajnik je zadužen za izradu plakata. Osim plakatima grañani će biti obaviješteni i 
putem web stranice MO i kroz medije.  
Rok za prijavu je 30. travanj.  

       

Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
 

 
 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  
 

 

Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 


