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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-32/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  25. veljače 2013. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 38. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
38. sjednica VMO Grada Trsata održana je 19. veljače 2013. (utorak) 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 

Ostali nazočni: 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marija Brčić, članica VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 37. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa održane aktivnosti: 
• čišćenje okoliša zgrade Hrvatske čitaonice Trsat  

2. Predstojeće aktivnosti: 
• Dan žena – pripreme  
• Humanitarna akcija – poziv 

3. Ureñenje prolaza kod HČT – obavijest  
4. Imenovanje trgova i stubišta na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu – prijedlozi  
5. Fiskalna odgovornost za 2012. godinu  
6. Financijski plan za 2013. godinu  
7. Stradavanje pješaka u gradu Rijeci – poziv na suradnju 
8. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Gña. Elica Bonetić izvijestila je VMO o čišćenju okoliša zgrade Hrvatske čitaonice Trsat.  Akciju 
je inicirao Zavičajni klub ''Bukovica'' u suradnji sa planinarskim društvima ''Učka'' i ''Platak'', 
Hrvatskom čitaonicom Trsat i MO Grad Trsat. U čišćenju okoliša u subotu 16. veljače 2013. 
godine od 8 do 14 sati učestvovalo je 25 grañana.  
Restaurant ''Trsatica'' pripremilo je za učesnike doručak i ručak. 
Za odvoz prikupljenog materijala MO Grad Trsat osigurao je dva (2) kontejnera. 
Stav je VMO da ovakve akcije treba i dalje podržaviti i u njima učestvovati. 
 

     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.  
 
 
AD 2 
 

A) Radionica za Dan žena organizirati će se prema predviñenom planu u srijedu, 6. ožujka 
2013. godine s početkom u 16 sati u prostorijama MO. Za nabavku materijala i ugovor 
zadužen je tajnik MO g. Marijan Matković u suradnji sa g. Borisom Oštarićem (Voditelj 
radionice).   

B) Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o humanitarnoj akciji navijača NK ''Orijent'' i 
Udruge ''Socijalna samoposluga'' koja će se održati u subotu, 23. veljače 203. godine na 
stadionu. Za tu prigodu tajnik MO postavio je plakate na oglasnu ploču MO, u dječjim 
vrtićima i OŠ ''Trsat''. 
 

Zaključak: 

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

 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO sa odgovorom Odjela 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, u kojem se izmeñu 
ostaloga, predlaže sastanak na temu ureñenja prolaza kod zgrade Hrvatske čitaonice Trsat. 
Predloženo je da tajnik MO g. Marijan Matković dostavi VMO nacrt prostora kako bi VMO 
ucrtalo planirana objekte i temeljem toga predložilo satanak. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO sa prijedlogom odluke 
Odbora za mjesnu samoupravu kojom se predlaže imenovanje dva (2) trga i stubišta na 
području Sveučilišnog kampusa na Trsatu. 

     Za trgove se predlažu nazivi: ''Trg Roberta Whiteheada'' i ''Trg Vande Ekl'', dok se za stubište   
predlaže naziv ''Stubište dr. Ante Vukasa''. 
Vijeće MO mišljenja je kako bi znanstvene institucije i okolne prometnice trebalo imenovati 
imenima osoba iz ovog kraja kao i zaslužnima za razvitak istoga (u ovome slučaju Sušaka) te iz 
tog razloga predlažu nisu prihvatili naziv ''Trg Roberta Whiteheada'' već su predložili naziv ''Trg 
Jurja Kučića''. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.     

 
 



 3/3 

AD 5 
 
    Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dokumentacijom uz Fiskalnu odgovornost za 

2012. godinu. Materijali su napravljeni u dogovoru sa Direkcijom za mjesnu samoupravu.   
 

Zaključak:  
     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dostavljenim Financijskim planom za    
2013. godinu. U zbirnoj tabeli dostavljenog Financijskog plana dodana je kolona sa 
neisplaćenim računima iz 2012. godine.  

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
     
 

AD 7 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO sa dopisom i pozivom 
MUP-a – Služba za  sigurnost cestovnog prometa na organiziranje predavanja starijim 
osobama. 
Predloženo je da se predavanje održi u srijedu, 6. ožujka 2013. godine u 18 sati u Klubu 
umirovljenika i starijih osoba Trsat. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.     

 
 

AD 8 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je gñu. Ivu Moškun Mikašinović 
za učestvovanje u radionici u vezi ureñivanja biltena MO, a u organizaciji Zavoda za informatiku 
Grada Rijeke.  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.     

 
 

 
 
Sjednica je završila u 9 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 

 


