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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20. lipnja 2011. 
                     
 
 

             ZAPISNIK 
S 16. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
16. sjednica VMO Grad Trsat održana je 15. lipnja 2011. (srijeda) s početkom u 17 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 15. sjednice VMO Grad Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti 
2. Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor  
3. Predstava ''Primorske legende i mitovi''  
4. Izložba likovnih radova ''Pul Kaštela''  
5. Aktivnost članova Vijeća MO 
6. Suradnja s Turističkom zajednicom Grada Rijeke – obavijest  
7. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Gñu. Elicu Bonetić zanimalo je da li je zapisnik sa 1. sjednice Pododbora za komunalnu 
djelatnost MO Grada Trsata poslan nadležnim institucijama i navela je problem nestajanja 
prometnih stupića.  
Tajnik MO g. Marijan Matković odgovorio je kako zaključkom 14. sjednice VMO nije predviñeno 
dostavljanje zapisnika Pododbora nadležnim institucijama Grada Rijeke. Što se tiče otuñivanja 
prometnih stupića o istome je obaviještena Direkcija za komunalno redarstvo i TD ''Rijeka 
promet'' d.d. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se navedeni zapisnik 
Pododbora dostavi e-mailom tajniku MO koji će ga prirediti za potrebe nadležnih institucija 
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Grada Rijeke, a problem otuñivanja prometnih stupića Pododbor bi trebao staviti na dnevni red 
jednih od slijedećih sjednica. 

  
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 

 
AD 2 
 
      Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je prisutne kako će se zbog 

zauzetosti prostora Trsatske gradine, podjela nagrada i priznanja sudionicima akcije ''Biramo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor'' upriličiti u Hrvatskoj čitaonici Trsat.  

      Gña. Elica Bonetić predložila je da ubuduće akcija nosi kraći naziv i po mogućnosti vezati ga 
uz neku od biljaka ovog područja. Tajnik MO g. Marijan Matković odgovorio je kako je ovu 
akciju osmislio Grad Rijeka i održava se pod tim nazivom u svim mjesnim odborima. Prisutni 
članovi VMO podržali su prijedlog gñe. Elice Bonetić s napomenom da se promjena naziva 
predloži do kraja ove godine.. 

     
Zaključci: 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog o mjestu održavanja završne 
aktivnosti u akciji ''Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor''. 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog o promjeni naziva akcije. 
 

 
AD 3 
 
      Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović  izvijestila je kako je u nedjelju, 12. lipnja     

2011. godine na Trsatskoj gradini održan Festival mitova i legendi Istre i Kvarnera pod 
nazivom ''Malik'' u organizaciji Udruge NEOS, a članovi VMO  sudjelovali su kao suradnici, te 
je predložila da i narednih godina članovi VMO sudjeluju u ovom programu na odgovarajući 
način. 
Zaključci: 

• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
AD 4 
 
      Gña. Elica Bonetić obavijestila je prisutne kako se u nedjelju, 3. srpnja 2011. godine održava 

dvadeseta izložba slikara-amatera pod nazivom ''Pul Kaštela'' u organizaciji Kluba prijatelja 
Grada Trsata, a koja ove godine ima i meñunarodni karakter. 

      Predložila je da i članovi VMO sudjeluju u provedbi akcije na način da pomognu u radu na 
štandovima, podjeli hrane i pića sudionicima i sl.  

 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
AD 5 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da tajnik VMO najkasnije do 
21. srpnja 2011. godine dostavi izvješće o prisutnosti članova VMO sjednicama Vijeća. Po 
dobivenom izvjštaju obaviti će se razgovor sa neaktivnim članovima te o istome obavijestiti 
nadležne političke stranke i Odjel za gradsku samoupravu i upravu. 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
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AD 6 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je o održanom sastanku u 
srijedu, 15. lipnja 2011. godine sa direktorom TZ Grada Rijeke g. Petrom Škarpa, a zbog 
nezadovoljstva podrškom, naročito financijskom, koju TZ  daje programima VMO Grad Trsata. 
Na sastanku je zaključeno da se prije godišnjih odmora održi zajednički sastanak na kojem bi 
se istaknuli programi koji se održavaju na Trsatu. U tom smislu g. Petar Škarpa pokušati će i 
financijski pomoći izložbu slika ''Pul Kaštela''. 
G. Petar Škarpa istaknuo je problem onečišćenja prostora izvan zidina Trsatske gradine i 
problem sa postavljenim artiklima u Ulici P. Zrinskog te je zatražio pomoć VMO. Tajnik MO g. 
Marijan Matković odgovorio je kako je sa onečišćenjem prostora trebalo obavijestiti Direkciju 
za komunalno redarstvo, ali će prostor obići i o istome izvijestiti VMO. Što se tiče artikala u 
Ulici P. Zrinskog o istome je problemu 26. siječnja 2011. godine komunalni redar Josip Bajok 
izvijestio članove VMO kako će u narednih mjesec dana problem biti riješen. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se sa navedenim 
problemima pismeno obavijesti Direkciju za komunalno redarstvo i Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu. 
 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
AD 7 
 

• Gña. Elica Bonetić iznijela je problem nedostatka dječjeg igrališta na Trsatu te je predložila 
da se pokuša isto urediti na prostoru koje koristi poduzeće ''Jasen''. Takoñer, je predložila 
da se zatraži i ureñenje prostora izmeñu početka ulica Vrlije i Puta B. Felkera. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se sa navedenim 
obavijesti Odjel gradske uprave za komunalni sustav. 

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se prezentacija web 
stranica Grada Rijeke održi oko 10. srpnja 2011. godine, ali će se konačan datum 
dogovoriti početkom srpnja. 

Zaključci: 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
Sjednica je završila u 18.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  
 

 

Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 

 

 


