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         ZAPISNIK 
S 44. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
44. sjednica VMO Grada Trsata održana je 16. rujna 2013. (ponedjeljak) s početkom u 16 
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 43. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
• Dan MO – pripreme   

2. Rebalans Financijskog plana za 2013. godinu – prijedlog i usvajanje 
3. Programske aktivnosti u 2014. godini – upute  
4. Ureñenje parkirnih mjesta na Trsatu – obavijest 
5. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
 

Za obilježavanje Dana MO planirane su tri programske aktivnosti. O stanju priprema 
prisutni su izvijestili slijedeće: 

� Stolnoteniski turnir – g. Ivo Čargonja izvijestio je da je sa Osnovnom školom 
''Trsat'' dogovoren nastup učenika podijeljenih u mlañu i stariju kategoriju. 
Predviñene su nagrade (pehari) za prvoplasirane i majice za učesnike. Turnir će  
se održati u terminu od 15 do 18 sati. 

� Predstavljanje Udruge ''Motoristi Trsat'' – gña. Elica Bonetić obavijestila je da 
motoristi neće nastupiti iz objektivnih razloga (predsjednik udruge je odsutan). 

� Koncert Mješovitog pjevačkog zbora ''Ronjgi'' – predsjednica VMO gña. 
Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je kako je uoči sjednice saznala da je 
Turistička zajednica grada Rijeke dala Trsatsku gradinu na korištenje Udruzi 
''Bašćinski glasi'' u istom terminu kao i koncert Zbora iako je MO sa TZ grada 
Rijeke u lipnju potpisao Ugovor o korištenju Trsatske gradine.  
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o razgovorima sa djelatnicom TZ 
Grada Rijeke (gña. Majda) i g. Fonovićem (''Bašćinski glasi'') u kojem je 
obaviješten o nastaloj situaciji. 
Nakon iskazanog nezadovoljstva članova, predloženi su ovi zaključci:  

- VMO održati će koncert u Hrvatskoj čitaonici Trsat kao što je predviñeno u 
slučaju lošeg vremena. 

- VMO nezadovoljno je poslovnošću osoba koje se bave iznajmljivanjem 
prostora zbog nepoštivanje potpisanog dogovora. Da li se time podcjenjuje 
odnos prema mjesnim odborima ili je MO Grad Trsat iznimka. MO uputiti će 
dopis nadležnima i od njih se očekuje očitovanje za nastalu situaciju u što 
kraćem roku.  

 

Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo zaključke. 
 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković objasnio je prijedlog rebalansa Financijskog plana Vijeća 
Mjesnog odbora Grada Trsata za 2013. godinu:  
 
Rebalans Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata izvršen je u 
programskim aktivnostima "Dan žena'' i ''Bilten''. 
 
Kod programske aktivnosti "Dan žena'' planirani iznos od 900,00 kn na poziciji Uredski 
materijal i ostali mat. rashodi (1138) utrošen je na poziciji Ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja (1143) za  materijal potreban za radionicu. Pozicija Ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja (1143) uvećana je sa planiranih 500,00 kn na 1.400,00 kn.  
 
U programskoj aktivnosti ''Bilten'' pozicija Usluge promidžbe i informiranja (1139) 
umanjena je za 50,00 kn i za isti je iznos uvećana pozicija Reprezentacija (1142). 
Planirani iznos od 4.500,00 kn biti će u cijelosti utrošen.  

 

Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog Rebalansa Financijskog 
plana Vijeća MO Grada Trsata za 2013. godinu. 
 
 

 



AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO s uputama za prijavu programskih 
aktivnosti MO za 2014. godinu koje financira: 

� Odjel za gradsku samoupravu i upravu – prijedlozi programa dostavljaju se Odjelu 
za gradsku samoupravu i upravu – Direkciji za mjesnu samoupravu na propisanim 
obrascima do 15. listopada 2014. godine, 

� Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu - prijedlozi programa dostavljaju 
se Odjelu na propisanim obrascima do 30. listopada 2014. godine, 

� Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo – ovaj Odjel nema planiranih sredstava 
za sufinanciranje programa VMO i  

� Odjel gradske uprave za kulturu – prijedlozi programa dostavljaju se na obrascima 
u elektroničkom obliku do 7. listopada 2013. godine. 

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

 
 
AD 4 
 

A) Uvoñenje parkiranja na Trsatu 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav o ureñenju parkirnih mjesta. 
 

B) Izgradnja trgovačkog centra na Trsatu 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave 
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem U odgovoru se navodi: 

� Izgradnja trgovačkog centra u blizini Dvorane mladosti nije planirana 
prostorno-planskom dokumentacijom niti razvojnim dokumentima.  

� Postoje saznanja za izgradnju stambeno-poslovne grañevine u blizini Dvorane 
mladosti, a u kojoj je predviñen i dnevni opskrbni centar. MO biti će sa istim 
upoznat kada investitor pokrene daljnje korake. 

 
C) Prometovanje spojnom cestom Vrlije – J. Kulfaneka   

Članovi VMO iskazali su nezadovoljstvo što još nije promijenjen režim prometa gore 
navedenom spojnom cestom već je ona i dalje dvosmjerna. Predloženo je da o istome 
tajnik MO g. Marijan Matković kontaktira TD ''Rijeka promet'' d.d. 

 
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 jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 

 

Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković                   Anñelka Jurašić MIkašinović 

 
 


