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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-32/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  10. svibnja 2013. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 40. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
40. sjednica VMO Grada Trsata održana je 8. svibnja 2013. (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  
- Marija Brčić, članica VMO  

 
Ostali nazočni: 
- Iva Moškun Mikašinović 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 39. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješća sa održanih aktivnosti: 
• Dani Trsata 
• Eko akcija 

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

3. Bilten MO  
4. Obilazak terena  
5. Prijava komunalnih prioriteta za 2014. godinu  
6. Ureñenje prolaza kod HČT  
7. Sufinanciranje aktivnosti Udruge ''Klub navijača Orijenta''  
8. Ureñenje prostora poduzeća ''Jasen''  
9. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

A) Dani Trsata – o održanim aktivnostima izvijestili su gña. Elica Bonetić i g. Ivo Čargonja. 
Dani Trsata održani u od 18. do 23. travnja 2013. godine. VMO bio je u suradnji s 
Osnovnom školom ''Trsat'' organizator stolnoteniskog turnira 19. travnja uz učestvovanje 35 
natjecatelja.  
Članovi VMO sudjelovali su i u svim ostalim aktivnostima Dana Trsata.  
Izvjestitelji su naglasili dobru suradnju sa Klubom prijatelja Grada Trsata i Osnovnom 
školom ''Trsat''.  

B) Ekološka akcija – organizirana je u suradnji sa Osnovnom školom ''Trsat'' 22. travnja 2013. 
godine. U akciji su učestvovali nastavnici i učenici (oko 200).  
U suradnji sa Odjelom gradske uprave za urbanizam, razvoj, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem i KD ''Čistoća'' d.o.o. Vijeće MO osiguralo je rukavice i kontejner za glomazni 
otpad.  
Zbog loših vremenskih uvjeta, u dogovoru s OŠ ''Trsat'' nije dopremljen topli obrok te će se 
isto iskoristiti za narednu ekološku akciju.  
 

     Zaključak: 

A) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.  
B) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.  

 
 
AD 2 
 

A) Dani Sv. Vida – g. Ivo Čargonja izvijestio je kako će se sportska natjecanja mjesnih odbora 
održati u subotu, 1. lipnja 2013. godine na terenima ŠD ''Zamet''.  
MO Grad Trsat predstavlja ekipa boćara.  
Pripreme se odvijaju prema utvrñenom hodogramu Direkcije za mjesnu samoupravu. 

B) Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je 
kako se prijave odvijaju prema planu (rok do 10. svibnja).  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da Ocjenjivačku komisiju 
čine Elica Bonetić, Marija Brčić i predstavnik Kluba umirovljenika i starijih osoba Trsat. 
 

Zaključak: 

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

 
 
AD 3 
 

Gña. Iva Moškun Mikašinović, urednica glasila MO, izvijestila je kako su novi broj glasila MO 
''Trsački zvon'' u najvećem dijelu pripremljen.  
Za dogovor sa Direkcijom za mjesnu samoupravu u vezi cijene i broja primjeraka za tiskanje 
zadužen je tajnik MO koji će o tome izvijesti urednicu glasila.  
Glasilo bi trebalo izaći u prvoj polovici lipnja. 
.  
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.    

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o izvršenom obilasku terena 19. travnja 2013. 
godine te im dostavio tabele sa uočenim problemima, oštećenjima i rokovima izvršenja.  
U obilasku su bili predstavnici VMO (Ivo Čargonja), Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 
(Anñelina Čobić), Direkcije za komunalno redarstvo (Josip Bajok) i TD ''Rijeka promet'' d.d. 
(Zdenko Nikšić, Iva Čendak i Vlado Klobučar).  
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Izvršenje sanacija pratiti će tajnik MO i o tome izvještavati VMO i Direkciju za mjesnu 
samoupravu.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izrazilo je nezadovoljstvo što nije obiñen i 
dio područja Strmice. Istaknula je problem odlaganja komunalnog nereda kod trafostanice i 
stanje kontejnera (čistoća, nemogućnost zatvaranja) te nedostatak prometnog znaka na 
raskrižju ulica Vrlije (kod kućnog broj 38) i Strmica, a koji bi vozače trebao usmjeravati u pravom 
smjeru. 
Članovi VMO istaknuli su i nezadovoljstvo sa stanjem na dijelu Riječke šetnice gdje se već 
nekoliko godina odlaže komunalni otpad (uglavnom grañevinski materijal), a koji je blizu 
stambenih objekata. Predloženo je da se nadležnima uputi dopis kojim će se zatražiti zajednički 
obilazak tog dijela područja mjesnog odbora.   

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

 
 
AD 5 
 
    Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o prispjelim prijedlozima komunalnih prioriteta 

za 2014. godinu. Temeljem prijedloga za 2013. i 2014. godinu VMO usvojilo je slijedeće 
komunalne prioritete za 2014. godinu:  

 
1. Ureñenje odmorišta (klupe, fontana) izmeñu zgrada u Ulici Šetalište  

Joakima Rakovca kod kućnog broja 33 i Frankopanski trg kod kućnog broja 1. 
2. Ureñenje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno  

od kućnog broja 33. 
3. Proširenje javne rasvjete u Glavinićevoj ulici od kućnog broja 7 do 9.  
4. Izmjena metalnih vrata s istočne strane dvorišta Osnove škole ''Trsat'' u  

Ulici Vrlije nasuprot kućnog broja 3. 
5. Proširenje nogostupa s južne strane dvorišta Osnove škole ''Trsat''  

u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 23 i s zapadne strane  
u Ulici Vrlije nasuprot kućnih brojeva od 1 do 3. 

     
     Prijedlog gñe. Maje Willheim za ureñenje parkirnih mjesta u Ulici Bošket kod kućnog broja 16 u 

smjeru lokacije za kontejnere (nsuprot kućnog broja 14/1) uputiti će se TD ''Rijeka promet'' d.d. 
za izvršenje istog. 

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.     
 
 
AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković dostavio je VMO prijedlog i troškovnik ureñenja prostora kod 
Hrvatske čitaonice Trsat. S obzirom na upite VMO u vezi troškovnika tajnik MO će iste prenijeti 
autoru prijedloga.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da tajnik MO dogovori 
sastanak sa Odjelom gradske uprave za urbanizam, razvoj, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem. 
   
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog.    
 
 
 
 
 
 
 



 4/5 

AD 7 
 

Temeljem zamolbe Kluba navijača Orijenta u vezi sufinanciranja aktivnosti povodom 
obilježavanja 25 godina postojanja, VMO zaključilo je kako u istome ne može sudjelovati jer to 
nije predviñeno aktima o radu MO, ali će i dalje podržavati aktivnosti Kluba i sudjelovati u okviru 
svojih mogućnosti.  

  
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo zaključak. 

 
 

AD 8 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom u vezi namjenskog ureñenja 
prostora ''Jasen''. U tu svrhu zatraženo je rješenje o imovinsko pravnim odnosima te je utvrñeno 
da vlasnički list glasi na Grad Rijeku, ali se pri Općinskom sudu u Rijeci vodi spor u vezi ove 
čestice. 
VMO istaknulo je nezadovoljstvo izgledom ovog prostora te je predložilo upućivanje dopisa 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Direkciji za komunalno redarstvo.  

  
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog.        
 
 

AD 9 
 

A) Dan MO Mlaka – Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović obavijestila je VMO 
sa pozivom VMO Mlaka za sudjelovanje u likovnoj radionici u sklopu proslave Dana MO 
Mlaka.  
Kako su članovi VMO u to vrijeme spriječeni, VMO Mlaka uputiti će se čestitka.   

B) Ekološka akcija i prezentacija glasila MO – Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić 
Mikašinović predložila je da se ekološka akcija održi na području Strmice (Riječka šetnica) 
prije završetka školske godine i u suradnji sa grañanima i Osnovnom školom. Tom prilikom 
prezentirao bi se i novi broj glasila MO ''Trsački zvon''. 

C) Udruga ''Motoristi Trsat'' – pozvala je VMO na proslavu u subotu, 11. svibnja 2013. godine 
U sjećanje na nekadašnje poznate riječke motoriste odvoziti će tri kruga oko Trsata (u 13 
sati), a u večernjim satima biti će prigodni program u Klubu ''Tenk''.  

D) Pokazne autobusna karta + 65 ''Autotroleja'' – gña. Elica Bonetić zanimalo je zašto MO 
Grad Trsat nije bio u popisu mjesnih odbora u kojima su grañani mogli predati dokumente 
za izradu pokazne karte +65.  
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako je KD ''Autotrolej'' d.o.o. izabrao mjesne 
odbore za ovu akciju. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je kako bi se MO Grad Trsat 
rado odazvao ovoj akciji da je bio obaviješten. 

E) Postavljanje baziliska na Trsatsku gradinu – gña. Elica Bonetić izrazila je negodovanje 
što prigodom postavljanja dvaju obeliska na Trsatsku gradinu u utorak, 7. svibnja 2013. 
godine nisu bili pozvani predstavnici Mjesnog odbora Grad Trsat, Kluba prijatelja Grada 
Trsata i Hrvatske čitaonice Trsat. 
Slijedom navedenog VMO donijelo je zaključak o upućivanju prigovora Turističkoj zajednici 
Grada Rijeke zbog neobavješćivanja Vijeća MO o dogañaju. 

F) Dan MO Grad Trsat – g. Ivo Čargonja predložio je da u glazbenom dijelu obilježavanja 
Dana MO nastupi Mješoviti pjevački zbor ''Ronjgi'' u petak, 20. rujna 2013. godine na 
Trsatskoj gradini. U tu svrhu tajnik MO g. Marijan Matković uputiti će popunjeni obrazac za 
korištenje prostora Trsatske gradine. 

 
Zaključak:  
A) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
B) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.     
C) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
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D) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
E) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo 

prijedlog.         
F) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 


