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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  18. studenoga 2011. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 23. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
23. sjednica VMO Grad Trsat održana je 16. studenoga 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  
- Ivica Padjen, član VMO  

 
Ostali nazočni: 
- Srećka Babić – Pododbor za kulturu i sport  
- Josip Matković – Hrvatska čitaonica Trsat 
- ðorñe Matić – Hrvatska čitaonica Trsat 
- Cvjetana Lovrić – Hrvatska čitaonica Trsat 
- Milan Šušnjar – Odbor za komunalno gospodarstvo Grada Rijeke 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 22. 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 – program i nabava poklona 
2. Božićno-novogodišnji koncert – prijedlog programa 
3. Komunalni prioriteti za 2012. godinu – očitovanje Odjela gradske uprave za komunalni 

sustav – prijedlozi i usvajanje 
4. Parkiranje na Trsatu – sastanak s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni 

sustav i TD ''Rijeka promet'' d.d. – najava  
5. Komunalna problematika  
6. Bilten  
7. Razno  
8.  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO kako je do danas prijavljeno 73 
djece.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je slijedeće: 
• nabavu poklona dogovoriti s gñom. Elicom Bonetić, 
• tajnik će dogovoriti s Hrvatskom čitaonicom Trsat probu za izvoñače za ponedjeljak, 5. 
prosinca 2011. godine u 10 sati, 
• tajnik će pripremiti zahvalnicu za sudionike programa i donatore. 
G. Ivo Čargonja i gña. Srećka Babić kontaktirali su privatne trgovačke i pekarske radnje te 
dogovorili donacije (sokovi, kolači i sl.). 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge. 

 
 
AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je prisutne s radnjama 
izvršenim na organizaciji Božićno-novogodišnji koncerta. U diskusiji je predloženo da se 
koncert održi u petak, 22. prosinca 2011. godine s početkom u 19 sati u Hrvatskoj čitaonici 
Trsat. U programu će nastupiti Mješoviti pjevački zbor Hrvatske čitaonice Trsat i Karin 
Kuljanić.  
Organizacijske troškove podjednako će pokriti Hrvatska čitaonica Trsat i MO Grad Trsat i to: 
izvoñači 3.000,00 kn (2 x 1.500,00 kn) i domjenak za izvoñače 2.000,00 kn (2 x 1.000,00 kn).    
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da program definiraju g. Ivo 
Čargonja i g. ðorñe Matić, domjenak će organizirati gña. Elica Bonetić i Josip Matković, dok 
će  plakate i pozivnice pripremiti tajnik MO.  
Čestitke će pripremiti Hrvatska čitaonica Trsat.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge. 

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO s obrañenim prijedlozima 
komunalnih prioriteta za 2012. godinu Odjela gradske uprave za komunalni sustav te je naveo 
kako su područja za postave dječjih sprava još nepoznata. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je kako Vijeće MO nije 
suglasno sa stavom da ono traži podatke o katastarskim česticama već da to trebaju obaviti 
stručne službe te je predložila da se komunalni prijedlozi usvoje slijedećim redom: 
 
1. Sanacija površine i opreme istočno od Trsatske gradine – 6.000,00 kn 
2. Asfaltiranje prilaza od Sveučilišnog kampusa prema Putu  
Bože Felkera k. br. 40. – 80.000,00 kn  
3. Saniranje nogostupa u ulici Slavka Krautzeka od k. br. 51 do 51/1 – nepoznati iznos 
4. Ureñenje podloge ispod dječjih sprava na području mjesnog odbora  
Grad Trsat – 26.000,00 kn 
5. Postava dječjih sprava na području mjesnog odbora Grad Trsat – 30.000,00 kn 
 
Tajnik MO g. Marijan Matković istaknuo je kako ovakav prijedlog vjerojatno neće biti usvojen 
kod nadležnih u Gradu Rijeci jer prelazi iznos od 142.000,00 kn.  

 
 

Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge komunalnih prioriteta. 
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AD 4 
G. Milan Šušnjar izvijestio je članove VMO s zaključkom 23. tematske sjednice Odbora za 
komunalno gospodarstvo kojim se predlaže sastanak s VMO Grad Trsat u vezi problematike 
parkiranja na Trgu Viktora Bubnja. Predložio je da se na sastanku istaknu i ovi problemi: 

• prometnim stupići i pješački prijelaz na Frankopanskom trgu – tražiti premještaj,  
• prometovanje ulicom Partizanski put – tražiti jednosmjerni protok vozila, 
• kiosk ''iNovina'' – tražiti uklanjanje. 

Sastanak će se održati u ponedjeljak, 21. studenoga 2011. godine u 13 sati u MO Grad Trsat. 
 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 5 

Gña. Elica Bonetić istaknula je problem zadržavanje oborinskih voda kod spomenika nasuprot 
OŠ ''Trsat''. Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da tajnik MO s 
gñom. Elicom Bonetić izvidi situaciju i predloži potrebne radnje. 

 
 

Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 6 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila da se materijali za novi broj 
glasila MO dostave do srijede, 30. studenoga 2011. godine kako bi tiskanje započelo 
početkom prosinca. Prezentacija glasila biti će u sklopu Boićno.-novogodišnjeg koncerta. 
 
 
Zaključak: 

       Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog 
 
 
AD 7 

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izrazila je nezadovoljstvo odnosom 
stranke Primorsko goranski savez u vezi neodgovaranja na upućene pozive i dopise u vezi 
nesudjelovanja g. Arsena Vakanjca u radu VMO te će osobno nazvati nadležne u PGS-u. 

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je prisutne o ostvarenom 
kontaktu sa PD ''Tuhobić'' te je predložila da PD uvodno predavanje o planinarstvu održi u 
siječnju 2012. godine. 

 

 
Zaključak: 

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

  

  
Sjednica je završila u 20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 


