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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  4. studenoga 2011. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 22. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
22. sjednica VMO Grad Trsat održana je 3. studenoga 2011. (četvrtak) 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: 
- Srećka Babić – Pododbor za kulturu i sport  
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivica Padjen, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 21. sjednice VMO Grad Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Doček Sv. Nikole i podjela poklona – prijedlog programa 
2. Božićno-novogodišnji koncert – prijedlog programa 
3. Bilten  
4. Komunalna problematika  
5. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se doček Sv. Nikole i 
podjela poklona upriliči u ponedjeljak, 5. prosinca s početkom u 18 sati u Hrvatskoj čitaonici 
Trsat. Za ostvarenje programa predložila je ove aktivnosti i njihove izvršitelje:   
• program – Osnovna škola 'Trsat'' – do 15 minuta 
• glumac – Miro Kačić – kontaktirati će Elica Bonetić 
• nabava poklona – Anñelka Jurašić Mikašinović i Elica Bonetić 
• plakati – tajnik će kopirati 40 kom. A4 formata – uz tajnika plakate će postaviti  

            Elica Bonetić i Ivo Čargonja 
• donacija za domjenak – Srećka Babić i Ivo Čargonja 

Rok prijave za poklone je utorak, 15. studenoga 2011. godine. 
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Troškovi planirani za ostvarenje programske aktivnosti su: pokloni – 3.5000,00 kn i domjenak 
za izvoñače – 400,00 kn. 

 
 

Zaključak: 

      Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge. 

 
 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO s prijedlogom Hrvatske čitaonice 
Trsat da se koncert održi u petak, 23. prosinca 2011. godine. Članovi Vijeća MO nisu suglasni 
sa ovim prijedlogom te su predložili ove termine: četvrtak, 15. prosinca, subota, 17. prosinca ili 
četvrtak, 22. prosinca 2011. godine. 
Za program je zadužen g. Ivo Čargonja te je predložio nastup Mješovitog pjevačkog zbora 
Hrvatske čitaonice Trsat (30 min.) i Kari Kuljanić (30 min.).  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je slijedeće: 
• plakati – tajnik Marijan Matković, 
• zbog prenamjene neutrošenih sredstava Odjela gradske uprave za kulturu  
    osmisliti suradnju sa mjesnim odborom iz Istre i istu ostvariti u prosincu 2011. godine, 
• na slijedeću sjednicu Vijeća MO pozvati gñu. Višnju Višnjić-Karković iz gore navedenog 

odjela, a zbog izmjene plana programske aktivnosti te predstavnike Hrvatske čitaonice 
Trsat zbog dogovora datuma koncerta. 

 
   

Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge u vezi ostvarenja Božićno-
novogodišnjeg koncerta.   
   

 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložiti će sadržaj idućeg broja i 
dostaviti ga do 16. studenoga 2011. godine.. 

 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.   
   

 
 
AD 4 
 

• Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO kako na dopis Vijeća MO u 
vezi sanacije prostora kod poligona i Riječke šetnice još nije odgovoreno, a u 
meñuvremenu je i Vijeće MO Gornja Vežica usmeno reagiralo na stanje u blizini Ulice 
Kačjak.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se dopis ponovi uz 
nadopunu Vijeća MO Gornja Vežica. 

• Gña. Elica Bonetić iznijela je pritužbe grañana na postavljene reklamne materijale na 
prostoru za otkup zlata u Ulici Slavka Krautzeka  k. br. 17. Grañani smatraju kako veliki broj 
reklamnih materijala nagrñuje ovaj prostor, a time i izgled Trsata.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se Direkciji za 
komunalno redarstvo uputi dopis. 

• Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove Vijeća MO o napisu u Novom listu u 
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vezi volte na adresi Vrlije k. br. 6 kojim se traži i uključenje MO u akciju sprječavanja 
devastiranja volte. Tajnik je naveo kako tvrdnja nije točna jer je MO dva puta (2003. i 2011. 
godine) reagirao kod nadležnih institucija i sa odgovorom upoznao i stanare na navedenoj 
adresi. Prema tim odgovorima volta se nalazi na privatnoj čestici te Grad Rijeka nije 
nadležan u saniranju volte i zainteresiranima su iznijete upute za daljnje radnje. 
Takoñer je izvijestio kako je Klub prijatelja Grada Trsata dostavio zahtjev za stavljanje volte 
pod zaštitu kojeg je potpisalo 375 grañana (122 sa područja Trsata), a kojim se traži da MO 
upozna i nadležne institucije.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je negodovanje jer Vijeće 
MO nije bilo upoznato sa tiskovnom konferencijom u organizaciji Kluba prijatelja Grada 
Trsata. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se nadležnima (Odjel 
gradske uprave za komunalni sustav, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju 
i gospodarenje zemljištem i Konzervatorski odjel u Rijeci) uputi i treći dopis koji će se tražiti 
broj katastarske čestice i ime vlasnika. 
 

 
Zaključak: 

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

prijedlog.   
 

   
 

Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 

 

 

 


