
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

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

         ZAPISNIK 
S 46. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
46. sjednica VMO Grada Trsata održana je 31. listopada 2013. (četvrtak) 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  

 
Sjednici nije bio nazočan: 
• Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 44. i 45. sjednice VMO Grada Trsata: 

• Zapisnik sa 44. sjednice VMO usvojen je jednoglasno s usvojenim izmjenama i dopunama. 
• Zapisnik sa 45. sjednice usvojen je jednoglasno. 

. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Bilten – pripreme  
2. Doček Sv. Nikole – pripreme  
3. Božićno-novogodišnji koncert – pripreme  
4. Programske aktivnosti u 2014. godini – dopuna (prijedlog proračuna) 
5. Razno 

a) Proširenje javne rasvjete u Ulici J. Kulfaneka k. br. 3  
b) Postavljanje zaštitne ograde u Ulici Vrtlarski put  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1  
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je slijedeće teme za novi broj 
glasila: 

- porijeklo naziva ulica – dodati grafički prikaz ulice, 
- komunalni prioriteti – izvršeni radovi u 2013. godini i predloženi komunalni prioriteti za 2014. 

godinu, 
- aktivnosti VMO – eko akcija, Dani Sv. Vida, Dan MO, 
- ostale teme – tekstovi o OŠ ''Trsat'', Hrvatskoj čitaonici Trsat, Klub umirovljenika i starijih 



osoba Trsat, 
- zadnja strana – vrt gñe. Ankice Vujević kroz godišnja doba.   

 
Materijale treba urednici glasila Ivi Moškun Mikašinović dostaviti do 10. studenoga 2013. godine.  
Rok za dostavu glasila Direkciji za mjesnu samoupravu je 1. prosinac 2013. godine.  

 

Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 
 
AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se roditelje obavijesti o 
prijavama za doček Sv. Nikole plakatima, obavijestima u medijima i na web stranici MO. Rok za 
prijavu djece je do 15. studenoga 2013. godine. Podjela poklona upriličiti će se 6. prosinca 2013. 
godine u Auli Ivana Pavla II. uz program OŠ ''Trsat''. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 

 
AD 3 
 

G. Ivo Čargonja izvijestio je VMO sa dogovorima u vezi organiziranja Božićno-novogodišnjeg 
koncerta. Za tu prigodu planiran je nastup Tamburaškog orkestra Grižane, mješovitih pjevačkih 
zborova ''Ronjgi'' i Hrvatske čitaonice Trsat.  
Koncert je planiran za 20. prosinca 2013. godine.  
Sa predloženim će tajnik MO obavijestiti Hrvatsku čitaonicu Trsat. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da proračun programskih 
aktivnosti za 2014. godinu bude identičan ovogodišnjem.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 5 
 

A) Proširenje javne rasvjete 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom KD ''Energo'' d.o.o. i Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav u vezi proširenja javne rasvjete kod k. br. 3 u Ulici Josipa 
Kulfaneka.  
Prema odgovorima isto se može predložiti u komunalne prioritete za 2014. godinu te VMO 
predlaže ovakav način rješenja. Zahtjev će biti upućen navedenom Odjelu. 
 
 

B) Postavljanje ograde na raskrižju ulica Put Bože Felkera i Vrtlarski put 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom gñe. Željke Barbarić kojim traži 



postavljanje ograde na raskrižju ulica Put Bože Felkera i Vrtlarski put. Izgradnjom novogradnje 
nastala je više metarska udubina koja predstavlja opasnost za sve učesnike prometa. Isti dopis 
poslan je i u Odjel gradske uprave za komunalni sustav. 
VMO suglasno je sa zahtjevom te će se isti uputiti TD ''Rijeka promet'' d.d.  
 

C) Komunalni nered u blizini ugostiteljskog objekta ''Beertija'' 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom obitelji Glažar, a koji podržavaju 
grañani Trsata. Prema istome grañani u blizini navedenog lokala trpe buku. Prema navodima 
grañana radno vrijeme se ne poštuje (gornji dio lokala radi do 24 sata, a donji petkom i 
subotom do 4 ujutro). Okoliš (nogostupi, ograde, kolnici) je onečišćen.   
VMO predložilo je upućivanje dopisa Direkciji za komunalno redarstvo uz naznaku što hitnijeg 
odgovora. 
  

D) Ureñenje parkirnih mjesta na Trgu Viktora Bubnja 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav u vezi ureñenja parkirnih mjesta, a koje je članovima VMO dostavljen 28. 
listopada 2013. godine.  

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

 
 
 
 
Sjednica je završila u 18.30 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:   Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
                  Marijan Matković                   Anñelka Jurašić MIkašinović 

 
 
 
 


