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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-32/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  15. srpnja 2013. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 42. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
42. sjednica VMO Grada Trsata održana je 9. srpnja 2013. (utorak) s početkom u 11 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: 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 41. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Obilazak divljeg deponija na Strmici – izvješće 
2. Obilježavanje Velike Gospe – obavijest   
3. Sastanak sa gradonačelnikom – prijedlog tema 
4. Obilazak terena – izvješće o izvršenim radovima 
5. Proširenje pješačke zone kod Hrvatske čitaonice Trsat – prijedlog grañana 
6. Stanje na lokaciji bivšeg poduzeća ''Jasen'' – odgovor 
7. Postavljanje javne rasvjete u dijelu Glavinićeve ulice – prijedlog     
8. Odsustvovanje tajnika MO – godišnji odmor  
9. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO o održanom obilasku 
divljeg deponija na Strmici (iza Sveučilišnog kampusa Trsat). U obilasku su, uz članove VMO, 
bili predstavnici Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju, Direkcije zajedničke komunalne 
djelatnosti i Direkcije za komunalno redarstvo. 
Temeljem obilaska sačinjen je zapisnik kojim se od nadležnih u Gradu Rijeci i Primorsko-
goranskoj županiji traži rješenje kojim bi se onemogućilo daljnje dovoženje otpada i riješilo 
sadašnje stanje. 



 2/3 

 

     Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.  
  
 

AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović obavijestila je VMO o održanom sastanku 
27. lipnja 2013. godine u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav povodom obilježavanje 
blagdana Vele Gospe. Cjelokupnu organizaciju prigodne prodaje u montažnim objektima 
preuzeo je navedeni Odjel i za tu će prigodu biti objavljena javna ponuda. 
Predstavnici Odjela prezentirali su lokacije za postavljanje štandova te je tom prilikom od strane 
VMO istaknuto zadovoljstvo ovakvim rješenjem. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je uspostavljanje suradnje sa 
izabranim ponuditeljem, a takoñer je i zatražila pojačano učešće i ostalih članova VMO tijekom 
obilježavanja ovog Dana. 

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.     
 
 
AD 3 
      
     Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović obavijestila je VMO o skorašnjem    

sastanku sa gradonačelnikom Vojkom Obersnelom te je predložila slijedeće teme: 
 

1. Divlji deponij na Strmici. 
2. Naplata parkiranja u središtu Trsata. 
3. Zabrana parkiranja osobnih vozila na autobusnoj postaji na Frankopanskom trgu. 
4. Ureñenje prostora kod Hrvatske čitaonice Trsat. 
5. Izgradnja trgovačkog centra kod Dvorane mladosti. 
6. Ureñenje prostora bivšeg poduzeća ''Jasen''. 

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo predložene teme.   

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o izvršenim sanacijama. Izvješće će i u 
pismenom obliku dostaviti članovima VMO.  
Prema odgovoru KD ''Vodovod i kanalizacija'' d.o.o. u njihovoj nadležnosti nisu slijedeći radovi: 
 

1. sanacija starog prekopa – Glavinićeva 8 
2. sanacija asfalta oko šahte – Vrlije 5 
3. sanacija asfalta uz šahtu kanalizacije – raskrižje Put Bože Felkera i Trg 

           Viktora Bubnja 
4. sanacija asfalta oko vodolovke – raskrižje Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka 

      
     Do kraja godine predviñena je sanacija dva divlja deponija od Puta Bože Felkera 38 u smjeru 

heliodroma. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.    
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AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa dopisom grañana kojim se predlaže zbog 
lakšeg prolaza pješaka ukidanje 2 do 6 parkirnih mjesta ispred Hrvatske čitaonice Trsat. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se ovaj zahtjev razmotri 
na jednoj od slijedećih sjednica.  

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.     
 
 
AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa dopisom Direkcije zajedničke komunalne 
djelatnosti prema kojem će se neprimjereno stanje lokaciji bivšeg poduzeća ''Jasen'', odnosno 
ukloniti će se neopasni otpad i nepoželjna vegetacija.   

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

AD 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO sa dopisom gñe. Zlate Kinder-Rončević u vezi 
postavljanja javne rasvjete u Glavinićevoj ulici kod k. br. 13.  
S obzirom kako nije predložena lokacija VMO predložilo je očitovanje predlagača. 

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.     
 
 
AD 8 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako će od 29. srpnja do 23. kolovoza 2013. 
godine koristiti godišnji odmor.  
Predloženo je da tijekom istoga dostupni članovi VMO budu: Anñelka Jurašić Mikašinović 
(predsjednica VMO) i Elica Bonetić (zamjenica predsjednice VMO). 

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog.    
     
 
 
Sjednica je završila u 12 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 

 

 


