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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-32/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  15. travnja 2013. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 39. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
39. sjednica VMO Grada Trsata održana je 11. travnja 2013. (četvrtak) 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 38. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa održane aktivnosti: 
• Dan žena 

2. Predstojeće aktivnosti: 
• Dani Trsata  
• Ekološka akcija  
• Dani Sv. Vida   
• Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor  

3. Bilten MO – pripreme  
4. Obilazak terena – obavijest  
5. Prijava komunalnih prioriteta za 2014. godinu – obavijest  
6. Ureñenje prolaza kod HČT – prijedlozi  
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je o održanim aktivnostima 6. 
ožujka 2013. godine povodom obilježavanja Dana žena.  
Tom prigodom održana je radionica prirodne kozmetike i ljekovitog bilja. Radionicu je vodio 
Boris Oštarić, fitoaromaterapeut sa Paga. Zbog nabavke materijala za potrebe radionice 
izvršena je izmjena financijskom planu na pozicijama 1138 i 1143. 
Nakon radionice održano je predavanje o Zaštiti pješaka starije životne dobi. Predavanje je 
provedeno u suradnji s MUP Policijska uprava Primorsko-goranska i Klubom umirovljenika i 
starijih osoba Trsat.  
 

     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.  
 
 
AD 2 
 

A) Dani Trsata – obilježiti će se, prema riječima  gñe. Elice Bonetić, od 18. do 23. travnja 
2013. godine.  
Za tu prigodu MO Grad Trsat u suradnji sa Osnovnom školom ''Trsat'' organizira 19. travnja 
stolnoteniski turnir, a 21. travnja položiti će vijence i cvijeće na spomen obilježja antifašizma 
u suradnji sa ostalim učesnicima.  

B) Ekološka akcija – organizirati će se u suradnji sa Osnovnom školom ''Trsat'' 22. travnja 
2013. godine.  
MO Grad Trsat u suradnji sa Odjelom gradske uprave za komunalni sustav i Odjelom 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem osigurati će 
rukavice, topli obrok i sokove za četrdeset (40) učesnika.    

C) Dani Sv. Vida – održati će se 1. lipnja 2013. godine na terenima Športskog društva 
''Zamet''. G. Ivo Čargonja izvijestio je kako je prvom sastanku bio nazočan g. Anton Parać 
(Boćarski klub ''Trsat'').  
Predloženo je da daljnje aktivnosti oko nastupa boćara koordinira g. Ivo Čargonja. 

D) Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – odvijati će se od kraja travnja do polovice 
lipnja 2013. godine. Zaključeno je da se grañane izvijesti kada Direkcija za mjesnu 
samoupravu objavi poziv za učestvovanje.    
 

Zaključak: 

A) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.    
B) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
C) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo 

prijedlog u vezi imenovanja koordinatora. 
D) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se tiskanje biltena MO 
odgodi za prvu polovicu lipnja zbog izlaska novog broja časopisa ''Trsatika'' povodom Dana 
Trsata.  
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako će obilazak terena sa predstavnicima 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav i TD ''Rijeka promet'' d.d. predviñen za 19. travnja 
2013. godine te je predložio da VMO dostavI prijave komunalnog nereda/oštećenja do 18. 
travnja.  
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Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da tajnik MO dostavi 
najkasnije do 16. travnja popis ulica koje je obišao kako bi VMO moglo obići ostale. 
O satnici obilaska tajnik MO obavijestiti će VMO 18. travnja.  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo 
prijedloge.     

 
 
AD 5 
 
    Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako je objavljen poziv za prijavu komunalnih 

prioriteta za 2014. godinu. Grañani, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih 
zgrada i udruge grañana mogu prijedloge dostaviti do 20. travnja 2013. godine u sjedište MO.  

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 

 
AD 6 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je o nemogućnosti besplatnog 
dobivanja idejnog nacrta ureñenja prostora kod Hrvatske čitaonice Trsat. Kako MO nema 
predviñena sredstva za ove potrebe predložila je da se za izradu nacrta MO obrati Odjelu 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
   
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
     
 

AD 7 
 

A) Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa dopisom VMO Gornji Zamet u vezi 
legalizacije nelegalizirane gradnje, a kojim se predlaže zajednički nastup mjesnih odbora 
prema Gradonačelniku sa zahtjevom za smanjenjem visine komunalne naknade za 
legalizaciju. 
VMO mišljenja je kako je visina komunalne naknade odreñena zakonskim propisima te 
nema potrebe za obraćanjem Gradonačelniku.  

B) Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa ocjenom Povjerenstva u vezi natječaja 
za najbolji ''Dan Mjesnog odbora'' u 2012. godini. Prvo mjesto pripalo je MO Drenova, a 
zatim slijede MO Mlaka i MO Luka. U konkurenciji su bili i mjesni odbori Grad Trsat, Pehlin i 
Podvežica. 
  

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

 
 
Sjednica je završila u 10 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 


