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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-32/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  17. rujna 2010. 
                                    
 

ZAPISNIK 
S 4. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
4. sjednica VMO Grad Trsat održana je 13. rujna 2010. (ponedjeljak) 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: 
- nitko 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Hrvoje Burić, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Grad Trsat: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Sastanak u vezi provoñenja programa iz područja kulture  
na području Trsata – izvješće  

2. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke – prijedlozi i usvajanje 
3. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove Vijeća MO o 
održanom sastanku s predstavnicima institucija i udruga s Trsata koji prijavljuju programe iz 
područja kulture na natječaj Grada Rijeke. Sastanak je održan iz tri razloga: 

1. ne preklapanje manifestacija, 
2. prilikom planiranja manifestacija poželjno je znati tko i na koji način može pomoći kako 

u organiziranju tako i tijekom odvijanja iste i 
3. prilikom planiranja manifestacija nastojati izbjeći istovremeno odvijanje dviju ili više njih. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je izvješće na znanje.   
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AD 2 
 

Vijeće je prema usvojenom prijedlogu s prethodne sjednice raspravljalo o prijavi slijedećih 
programa na natječaj Odjela gradske uprave za kulturu za 2011. godinu. 
Nakon razmatranja prijedloga i troškova vezanih uz pojedine akcije predsjednica VMO gña. 
Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je slijedeće programe: 
 

1. Multimedijalna radionica 
• Radionica bi sa radom započela u listopadu ove godine, a za Dane Trsata prikazala 

bi film o Trsatu, 
• Proračun: ukupno 1.600,00 kn – 800,00 kn OGU za kulturu. 

2. Koncertna dogañanja 
• Ova dogañanja sadržavaju programe prilikom obilježavanja Meñunarodnog dana 

žena (ožujak) i Dana Trsata (travanj) te Božićno-novogodišnji koncert (prosinac). U 
ovim manifestacijama predviñeni su nastupi Mješovitog pjevačkog zbora Hrvatske 
čitaonice Trsat, Dramske sekcije HČT, Ženske klape ''Trsat'', Osnovne škole ''Trsat'' 
i gostiju (solisti, muška i ženska klapa). 

• Proračun: ukupno 15.820,00 kn – 12.300,00 kn OGU za kulturu. 
3. Izložba o nastanku Kampusa Trsat 

• Izložba bi se upriličila u rujnu 2011. godine u sklopu obilježavanja Dana Mjesnog 
odbora Grada Trsata, a u suradnji s Sveučilištem u Riojeci (makete, slike i 
eventualno prostor).  

• Proračun: ukupno 4.900,00 kn – 1.900,00 kn OGU za kulturu.  
 

Ukupni troškovi kulturnih manifestacija planirani su u iznosu od 22.320,00 kn, a sufinanciranje 
aktivnosti planirano je: 

• volonterski rad – 4.300,00 kn,  
• donacije i sponzorstvo – 1.120,00 kn, 
• OGU za gradsku samoupravu – 1.900,00 kn i 
• OGU za kulturu – 15.000,00 kn. 

 
 

Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo predložene programe s troškovnikom.   

 
 
Sjednica je završila u 19.30 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 

 

 


