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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-32/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  3. rujna 2013. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 43. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
43. sjednica VMO Grada Trsata održana je 29. kolovoza 2013. (četvrtak) s početkom u 15 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 42. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
• Dan MO – program   

2. Sastanak sa gradonačelnikom – izvješće 
3. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović podsjetila je prisutne kako će se Dan MO 
Grad Trsat obilježiti u petak, 20. rujna 2013. godine.  
Vijeće MO dogovorilo je slijedeći program: 

• stolnoteniski turnir – u suradnji s OŠ ''Trsat'' organizirati će se tri kategorije (od 1. do 
4. i od 5 do 8. razreda i odrasli); pobjednicima po kategorijama dodijeliti će se pehar; 
za natjecatelje će se osigurati sokovi i majice; rok prijave: od 2. do 10. rujna; 
odgovorna osoba: Ivo Čargonja (član VMO), 

• motoristi – će se sugrañanima predstaviti u 18 sati; prirediti će se domjenak u 
Hrvatskoj čitaonici Trsat ili u uredu MO; odgovorna osoba: Elica Bonetić (zamjenica 
predsjednice VMO) i 
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• koncert – će se prirediti na Trsatskoj gradini s početkom u 20 sati uz nastup 
Mješovitog pjevačkog zbora ''Ronjgi''; u slučaju lošeg vremena koncert će se održati u 
Hrvatskoj čitaonici Trsat. 

 
     Za idejno rješenje plakata, zahvalnice, pozivnice i obavijest medijima zadužen je Marijan 

Matković (tajnik MO).  
     Predloženo je tiskanje 40 kom. pozivnica: gradonačelnik (i e-mailom), gradski odjeli: kultura, 

samouprava i uprava, sport i tehnička kultura, urbanizam, Turistička zajednica Grada Rijeke, 
OŠ ''Trsat'', Hrvatska čitaonica Trsat, Klub prijatelja Grada Trsata, Klub umirovljenika i starijih 
osoba Trsat, Gradska glazba Trsat, Svetište Majke Božje Trsatske, Primorsko-goranska 
županija i mjesni odbori: Draga, Krimeja, Mlaka i Vojak.  
 

     Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo program obilježavanja Dana MO.  
  
 

AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO o održanom sastanku S 
gradonačelnikom g. Vojkom Obersnelom održanom 19. srpnja 2013. godine. Sastanku je 
prisustvovala i ravnateljica Odjela gradske uprave za komunalni sustav gña, Irena MIličević. 
Na sastanku je razmatrano: 

• stanje na divljem deponiju na Strmici – gradonačelnik će osobno vidjeti što se može 
učiniti po pitanju sreñivanja stanja, 

• naplata parkiranja (Trg Viktora Bubnja, ulice Slavka Krautzeka – dio i Fra Serafina 
Schöna) – gradonačelnik je suglasna sa idejom, 

• izgradnja trgovačkog centra kod Dvorane mladosti – gradonačelnik je istaknuo kako 
GUP-om ovaj prostor nije predviñen za trgovačku namjenu, ali se možda može 
realizirati u sklopu stambene zgrade koja će se graditi na prostoru izmeñu ulica Fra 
Serafina Schöna i Slavka Krautzeka u privatnoj inicijativi; za sada nije poznato vrijeme 
izgradnje. 

O ostalim temama predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestiti će VMO na 
jednoj od idućih sjednica. 

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.     
 
 
      
Sjednica je završila u 16 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 

 

 

 


