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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  27. svibnja 2011. 
                     
 

             ZAPISNIK 
S 15. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
15. sjednica VMO Grad Trsat održana je 25. svibnja 2011. (srijeda) s početkom u 11 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: 
- Milan Šušnjar, član Odbora za komunalno gospodarstvo  
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivo Čargonja, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 14. sjednice VMO Grad Trsat: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Bilten MO – izvještaj 
2. Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – završne aktivnosti 
3. Ostatak sredstava kom. prioriteta za 2011. – prijedlog utroška i usvajanje  
4. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je o prezentaciji prvog glasila 
MO Grada Trsata ''Trsački zvon'' koja je upriličena u subotu, 21. svibnja 2011. godine na 
Trsatskoj gradini. U programu su sudjelovali Klub prijatelja Grada Trsata, Osnovna škola 
''Trsat'', Gradska glazba ''Trsat'', Trsačke maškare, Anja i Matko te Miro Kačić. 
Glasilo je tiskano kao dvobroj (1/2) na 16 stranica u boji, formata A4 i u njemu su predstavljeni 
članovi VMO i pododbora (informiranje, spor i kultura i komunalna djelatnost), aktivnosti 
ostvarene u 2010. godini, komunalna problematika, institucije i udruge koje djeluje na području 
Trsata. 
Autorima nagrañenog naslova glasila, gñi. Višnji Dorčić i g. Ivanu Ružiću, tom su prilikom 
uručene su prigodne nagrade. 
Na kraju jednosatnog programa u prostorijama Gradske glazbe Trsat prireñen je domjenak za 
goste i uzvanike. 
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Grafičku pripremu i tisak izvršila je firma ''Studiograf'' u iznosu od 6.150,00 kn.  
Troškove tiskanja i domjenka pokrio je Odjel za gradsku samoupravu i upravu koji je za tu 
priliku odvojio dodatnih 500,00 kn. 

  
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo izvještaj. 
 

 
 
AD 2 
 
      Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se da se podjela nagrada 

i priznanja sudionicima akcije ''Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor'' održi u utorak, 14. 
lipnja 2011. godine u 18.30 sati na Trsatskoj gradini ili u Hrvatskoj čitaonici Trsat.  

      Prigodni program osmisliti će g. Ivo Čargonja i gña. Anñelka Jurašić Mikašinović. 
     

Zaključci: 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o dopisu TD ''Rijeka promet'' d.d. kojim se traže 
prijedlozi za utrošak ostatka sredstava u ukupnom iznosu od 37.616,00 kn s osnova 
komunalnih prioriteta u 2011. godini. 
Temeljem toga predloženi su slijedeći radovi: 
 

A         Radovi iz prijedloga komunalnih prioriteta za 2012. godinu 
1. Ureñenje odvodnje oborinskih voda od trafostanice u  

Ulici Vrlije prema Ulici Josipa Kulfaneka  
2. Asfaltiranje prilaza i dvorišta – Vrlije k. br. 6 

 
B Ostali radovi 

1. Ureñenje ograde u Ulici Petra Zrinskog od k. br. 19/A do 19/B 
2. Saniranje nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka od k. br. 51 do 51/1 

       

Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge za utrošak ostatka sredstava. 
 

 
 
AD 4 
 
      Sjednici Vijeća MO nazočan je bio Milan Šušnjar (član Odbora za komunalno gospodarstvo) i     

koji je članove Vijeća MO  upoznao sa radom, odnosno problematikom kojom se Odbor bavi. U 
tom  smislu naveo je i pitanja kojima bi se Vijeće MO trebalo obratiti Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav: 

 
1. uvesti naplatu parkiranja autobusima na Trgu Viktora Bubnja (ne tijekom sportskih 

dogañanja), 
2. ukloniti kiosk ispred Hrvatske čitaonice Trsat, 
3. premjestiti prometne stupiće kod Hrvatske čitaonice Trsat prema sredini ceste kako bi 

se onemogućilo parkiranje, a time omogućio nesmetan prolaz ostalim vozilima, 
4. zabraniti parkiranje vozila na području Trsatske gradine duže od jednog sata, 
5. zabraniti prodaju raznih artikala u Ulici Petra Zrinskog, 
6. postaviti jedno parkirno mjesto za invalide kod ambulante (Slavka Krautzeka k. br. 25). 
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      Članovi Vijeća MO  podržali su razmišljanja g. Milana Šušnjare, a predsjednica VMO gña. 

Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila ga je kako je ovo Vijeće MO održalo dva sastanka na 
kojima je, izmeñu ostalog iznijet i problem prometovanja Trsatom. Sastancima su prisustvovali 
predstavnici Treće policijske postaje, TD ''Rijeka promet'' d.d., Direkcije za komunalno 
redarstvo i Direkcije za prometno redarstvo. 

      Temeljem zaključaka sa tih sastanaka postavljena su dva parkirna mjesta za invalide kod 
stepeništa prema Dvorani mladosti, a zabrana prodaje artikala u Ulici Petra Zrinskog još nije 
riješena (trebala je biti tijekom veljače ove godine). 

      Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da o svemu navedenom 
Vijeće MO  raspravlja na idućim sjednicama. 

  
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
 
Sjednica je završila u 12 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  
 

 

Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 

 


