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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-32/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  14. srpnja 2010. 
                                    
 
 

ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
2. sjednica VMO Grad Trsat održana je 12. srpnja 2010. (ponedjeljak) 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: 
- nitko 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Hrvoje Burić, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Grad Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – izvješće  
2. Dani MO Grad Trsat – prijedlog programa  
3. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke – natječaj (obavijest)  
4. Programske aktivnosti do kraja 2010. godine – obavijest  
5. Ostatak sredstava komunalnih prioriteta – obavijest i prijedlog utroška 
6. Ureñenje prilazne ceste Trsatskoj gradini – obavijest   
7. Izgradnja vodovodne mreže na području MO Grad Trsat – obavijest  
8. Godišnji odmor tajnika MO – obavijest  
9. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Tajnik MO Grad Trsat g. Marijan Matković izvijestio je o održanoj akciji ''Biramo najljepšu      
okućnicu, balkon i prozor'' za 2010. godinu u kojoj je sudjelovalo deset natjecatelja. Tročlana 
komisija (predstavnice Kluba umirovljenika Trsata i Hrvatske čitaonice Trsat) izabrala je po 
prva tri, odnosna dva natjecatelja u svakoj kategoriji. Podjela priznanja, zahvalnica i poklon 
bonova (ukupna vrijednost od 1.500,00 kn) upriličena je u Hrvatskoj čitaonici Trsat, u utorak, 
29. lipnja 2010. godine. Program podjele priznanja i zahvalnica vodila je Iva Moškun (Filozofski 
fakultet u Rijeci), a prigodne pjesme i recitacije izveli su gitaristi Marin Blečić (Pomorska škola 
Bakar) i Matko Mikašinović (Prva riječka hrvatska gimnazija) iz sastava ''Crveni produžni 
kabel''. 
Za domjenak je utrošeno 683,77 kn. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo izvješće.   

 

 

AD 2 
 

Tajnik MO Grad Trsat g. Marijan Matković obavijestio je prisutne s programom u vezi 
obilježavanja Dana MO Grada Trsata. Za tu prigodu organizirati će se: 
- Klapa ''Kvarner'' – Trsatska gradina, četvrtak, 15. srpnja 2010. godine u 20.30 sati, 
- boćarski turnir – boćalište BK ''Trsat'', petak, 16. srpnja 2010. godine u 18 sati. 
Za nabavku nagrada za ekipe na boćarskom turniru planiran je utrošak od 1.300,00 kn. 
Meñutim, kako je prilikom obilježavanja Dana Trsata, MO utrošio 1.000,00 kn više od 
planiranog to za ovu prigodu ostaje za utrošiti 800,00 kn. Navedenih 1.000,00 kn MO utrošio je 
za nabavku nagrada koje je trebala platiti Hrvatska čitaonica Trsat. Na taj je način HČ Trsat 
dužna MO Grad Trsat navedeni iznos s kojim, prema riječima g. Josipa Matkovića, sada HČ 
Trsat nema. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da HČ Trsat iznos od 
1.000,00 kn vrati MO Grad Trsat do kraja ove godine pokrićem računa za predstojeće dvije 
aktivnosti. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog programa za obilježavanje Dana 
MO Grada Trsata i prijedlog u vezi namirenja duga Hrvatske čitaonice Trsat.   

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO Grad Trsat g. Marijan Matković obavijestio je prisutne o natječaju za predlaganje 
programa u kulturi Grada Rijeke. Prijedloge je potrebno dostaviti do 15. rujna 2010. godine.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO Grad Trsat g. Marijan Matković obavijestio je o aktivnostima do kraja godine: 
- Doček Sv. Nikole – prosinac; u suradnji s MO Vojak, 
- Božićno-novogodišnji koncert – prosinac; u suradnji s MO Vojak. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.  
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AD 5 
 

Tajnik MO Grad Trsat g. Marijan Matković izvijestio je prisutne kako je prema obavijesti TD 
''Rijeka promet'' d.d. nakon izvršenih komunalnih radova evidentiran ostatak u visini od 
50.657,28 kn te se traži prijedlog za utrošak istog.  
Članovi VMO predložili su slijedeće:ureñenje nagiba u Ulici Vrlije od k. br. 30 do 38, ureñenje 
prostora i pristupa za osobe s invaliditetom ispred ambulante i ureñenje nogostupa u Ulici 
Slavka Krautzeka k. br. 51. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge.  

 
 
AD 6 
 

Tajnik MO Grad Trsat g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o obavijesti TD ''Rijeka promet'' 
d.d. prema kojoj će se od 6. rujna 2010. godine početi ureñivati prilazna cesta Trsatskoj 
gradini.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 7 
 

Tajnik MO Grad Trsat g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o obavijesti KD ''Vodovod i 
kanalizacija'' d.o.o. prema kojoj se u prosincu ove godine planira ureñenje vodovodne mreže u 
Ulici Špina. Radovi bi trajali oko dva mjeseca.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 8 
 

Tajnik MO Grad Trsat g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o korištenju godišnjeg odmora u 
vremenu od 26. srpnja do 23. kolovoza 2010. godine.  
Dostupni članovi VMO za to vrijeme biti će predsjednica (Anñelka Jurašić Mikašinović) i 
zamjenica predsjednice VMO (Elica Bonetić). 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.  
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AD 9 
 

Gña Elica Bonetić iznijela je primjedbe grañana na izgled Ulice Petra Zrinskog u kojoj su 
postavljene dvije terase ugostiteljskih lokala i dječji automati i igračke. 
Tajnik MO Grad Trsat g. Marijan Matković izvijestio je prisutne kako je pismenim putem 
obavijestio komunalnog redara o postavljanju nove terase (''Sv. Juraj'') te kako je za istu 
vlasnik lokala dobio dozvolu. Takoñer je naveo kako je MO pismenim putem i e-mailom 
(nepoznati pošiljatelj) obaviješten o navedenim problemima. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da grañani svoje primjedbe 
dostave pismeno i uz potpise. 
Temeljem navedenoga predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se 
slijedećeg tjedan održi sastanak s predstavnicima Direkcije za komunalno redarstvo i kontakt 
policajkom te s predstavnikom poduzeća ''Riječki sajam'', a zbog skorašnjeg blagdana Velike 
Gospe. Za organiziranje sastanka zadužen je tajni MO. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge.  

 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 


