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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-32/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  25. svibnja 2012. 
                       
 

ZAPISNIK 
S 30. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
30. sjednica VMO Grada Trsata održana je 23. svibnja 2012. (srijeda) s početkom u 8 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  
- Marija Brčić, članica VMO  

 
Ostali nazočni: 
- Jelena Bellolan – studentica na Filozofskom fakultetu 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 29. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Anketa: Problemi Kampusa 
2. Dani Trsata – izvješće  
3. Predstojeće aktivnosti 

- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor (travanj-lipanj) –  
prijave, ocjenjivačka komisija, ugovor (OGU za poduzetništvo)  

- Dani Sv. Vida – prijava ekipe 
4. Bilten MO – sadržaj 4. broj glasila i pripreme za tisak 
5. Financiranje aktivnosti  (financijski plan, narudžbenica i račun) – upute 
6. Razno 
7.  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove VMO sa dopisom 
studentice Jelene Bellolan u vezi obrade teme ''Problem Kampusa'' s obzirom da je njegova 
izgradnja utjecala kako na studente tako i na lokalnu zajednicu.  
Predloženo je održavanje sastanka članova VMO i Jelene bellolan u četvrtak, 24. svibnja 2012. 
godine u 15 sati u prostoriji MO. 
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     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
AD 2 
 

Temeljem zaključka sa 29. sjednice VMO ponovo je raspravljano o financijskom dijelu 
programske aktivnosti Dani Trsata.  
Tajnik MO g. Marijan Matković podnio je izvješće o promjenama rashoda (osmrtnica, cvijeće, 
plakati i pozivnice) prema naputku Direkcije za mjesnu samoupravu.  
Članovi VMO nisu zadovoljni ovakvim tumačenjem jer time neplanirani rashodi smanjuju ionako 
već umanjene prihode (Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu ne sufinancira ove 
godine niti jednu programsku aktivnost, a Odjel gradske uprave za kulturu u znatno manjem 
iznosu). 
Kako bi se ovakve situacije izbjegle VMO predlaže osnivanje posebnog fonda iz kojeg bi se 
plaćali troškovi smrtnih slučajeva, a ne da terete rashode koji su ionako jedva dovoljni za 
ozbiljniji rad VMO. Ovakvim sredstvima kojima VMO raspolaže moguće je ostvariti samo manje 
zahtjevne programe. 
   
Zaključci: 

A) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest o stanju financijskog plana za 
programsku aktivnost  Dani Trsata.   

B) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog o osnivanju posebnog 
fonda iz kojeg bi se pokrivali rashodi kod smrtnih slučajeva.   
 
  

AD 3 
 

A) Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa do sada učinjenim, sa imenima 
prijavljenih grañana te sa dostavljenim Ugovor o sufinanciranju Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo. U što skorije vrijeme gña. Elica Bonetić oformiti će Ocjenjivačku komisiju u 
dogovoru sa Klubom umirovljenika i starijih osoba Trsat.  
 
B) Dani Svetog Vida 
G. Ivo Čargonja izvijestio je članove VMO o održanim aktivnostima u vezi sudjelovanja 
predstavnika MO  na sportskim igrama mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana Sv. Vida. 
Prijavljena su četiri igrača (4) za boćarski turnir koji će se održati u subotu, 2. lipnja 2012. 
godine na terenima Športskog društva ''Zamet''. Ekipa MO Grad Trsat u prvom kolu takmiči se 
protiv ekipe MO Sveti Nikola s početkom u 12.10 sati.   
 
Zaključci: 

A) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.   
B) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.   

 
 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je sa do sad učinjenim te kako 
zbog zauzetosti članova Pododbora za informiranje nisu obrañeni svi materijali te je predložila 
uvrštenje glasila za iduću sjednicu VMO. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
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AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković dostavio je članovima VMO skraćena upute o vezi ostvarivanja 
Financijskog plana. Upute sadrže naputke u vezi promjene financijskog plana, ispostavljanja 
računa i dostave izvješća sa programskih aktivnosti.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 6 
 

A) Suradnja sa Udrugom ''Motoristi Trsat'' 
Gña. Elica Bonetić izvijestila je kako Udruga ''Motoristi Trsat'' zbog radnih obveza nisu mogli 
prisustvovati ovoj sjednici. Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da 
se zajednički sastanak održi u četvrtak, 25. svibnja 2012. godine u 15 sati u uredu MO. 

  
B) Zbor grañana ulica Partizanski put i Glavinićeva 
Zbog opetovanih prijedloga g. Milana Šušnjare podržanih od nekolicine grañana za 
jednosmjernim prometovanjem Ulicom Partizanski put Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić 
Mikašinović predložila je održavanje zbora grañana u srijedu, 31. svibnja 2012. godine. Na zbor 
grañana potrebno je pozvati predstavnike Odjela gradske uprave za komunalni sustav, TD 
''Rijeka promet'' d.d. i Prometne policije. 
  
C) Prometovanje autobusne linije 1B  
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je sa odgovorom KD ''Autotrolej'' d.o.o. kojim se 
prijedlog grañana za prometovanje mini busa Radićevom ulicom ne može udovoljiti. 
Sa odgovorom će pismenim puten biti upoznati predlagatelji. 
 
D) Premještaj kontejnera kod ugostiteljskog objekta ''Pampas'' 
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa zahtjevom vlasnika ugostiteljskog 
objekta ''Pampas'' za premještajem kontejnera zbog neugodnih mirisa.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je upućivanje zahtjeva KD 
''Čistoća'' d.o.o.   
 
E) Izmjena  naziva dijela ulice Slavka Krautzeka 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o prijedlogu gñe. Mirjane Mišković (Slavka Krautzeka 
51/4) za izmjenom imenovanja odvojka Ulice Slavka Krautzeka od raskrižja sa Ulicom Vrtlarski 
put u smjeru Sveučilišne avenije pri čemu je navela poteškoće kod prijema pošte. U tu svrhu 
kontaktirao je gñu. Gabrijelu Kiš-Jerčinović (Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem) kojoj je poznat ovaj problem te će se u neko dogledno 
vrijeme pokušati ispraviti sadašnje stanje. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je upućivanje dopisa 
navedenom Odjelu gradske uprave sa naznakom kako VMO  podržava svaku aktivnost koja će 
pridonijeti pravilnijoj oznaci adrese stanovanja, kako na korist grañana tako i na korist davatelja 
usluga grañanima.  
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Zaključci:  
A) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
B) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
C) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
D) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
E) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 9 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 


