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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  26. kolovoza 2011. 
                     
 

             ZAPISNIK 
S 18. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
18. sjednica VMO Grad Trsat održana je 24. kolovoza 2011. (srijeda) s početkom u 18 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 17. sjednice VMO Grad Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Dan MO – pripreme  
2. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović podsjetila je članove VMO o usvojenom 
programu za obilježavanje Dana MO te je temeljem toga predloženo slijedeće: 

• vrijeme – četvrtak, 29. rujna 2011., 
• izložba o Kampusu Trsat – otvaranje u 12 sati u Hrvatskoj čitaonici Trsat – izložba 

bi trajala dva tjedna, 
• boćanje i kartanje (briškula i trešeta) – prostor BK ''Trsat'' s početkom u 17 sati 

(planirani završetak u 19.30 sati), 
• nastup ženske (''Trsat'') i muške klape (''Kvarner'') – prostor Trsatske gradine s 

početkom u 20 sati. 
 
Za organizaciju izložbe zadužena je gña. Elica Bonetić. Fotografije, makete i ostale potrebne 
izložbene materijale osigurati će tajnik MO g. Marijan Matković u dogovoru s Sveučilištem u 
Rijeci. 
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Za ostale programe zadužen je g. Ivo Čargonja. 
 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović u dogovoru s tajnikom MO g. Marijanom 
Matkovićem osmisliti će plakat i pozivnice. 

  
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 

 
 
AD 2 
 
      Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO s odgovorom Odjela gradske uprave 

za komunalni sustav u vezi sanacije kamene volte na adresi Vrilije 6.  
      Kako volta nije na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke upućuje se vlasnike zgrade na 

postupanje u vezi sanacije, a na temelju odgovora Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem od 1. prosinca 2003. godine. 

      Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se stanare izvijesti 
pismenim putem i navede kako MO Grad Trsat izražava želju za sanacijom kamene volte, ako 
je to ikako moguće. 

       
Zaključci: 

      Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  
 

 

Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 


