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         ZAPISNIK 
S 48. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
48. sjednica VMO Grada Trsata održana je 30. prosinca 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  

 
Sjednici nije bio nazočan: 
• Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 47. sjednice VMO Grada Trsata: 
• Zapisnik je usvojen jednoglasno. 
. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješća sa održanih aktivnosti 
• Doček Sv. Nikole 
• Božićno-novogodišnji koncert  

2. Financijski plan za 2014. godinu – usvajanje  
3. Prometna problematika na području MO Grad Trsat – obavijest  
4. Korištenje prostora Trsatske gradine – odgovor TZ grada Rijeke 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1  
 

Izvješća za obje aktivnosti podnio je g. Ivo Čargonja. 
• Doček Sv. Nikole prireñen je 6. prosinca 2013. godine u suradnji sa Osnovnom školom 

''Trsat'', Svetištem Majke Božje Trsatske i Konjičkim klubom ''Vodičajna'' (Lukeži). U 
programu je nastupilo 60 učenika, a podijeljena su 73 poklona. Program je pratilo oko 150 
gostiju. Svima koji su učestvovali u organizaciji MO dodijeliti će zahvalnice.  

• Božićno-novogodišnji koncert prireñen je 20. prosinca 2013. godine u Hrvatskoj čitaonici 
Trsat uz nastup Mješovitog pjevačkog zbora ''Ronjgi'' i Tamburaškog orkestra KUD-a ''Dr. 
Antun Barac''. Koncert, kojeg je pratilo oko 150 gostiju, ocijenjen uspješnim. U organizaciji 
je pomoglo i Svetište Majke Božje Trsatske.  



VMO istaknulo je kako je u organizaciji obje programske aktivnosti učinjen zamjetan pomak, 
prihvatljiv svim generacijama te je i posjećenost programima bila vrlo dobra. 
Takoñer, traži se da poticajne donacije za Doček Sv. Nikole iznose kao i donacija, odnosno 
1.000,00 kn. O istome će tajnik MO izvijestiti Direkciju za mjesnu samoupravu. 

 

Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno usvojilo izvješća. 
 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obrazložio je Financijski plan koji je napravljen u skladu sa 
usvojenim programskim aktivnostima za 2014. godinu. Financijski plan sadrži i projekcije za 2015. 
i 2016. godinu. Razlike u odnosu na 2014. godinu odnose se na troškove tiskanja biltena MO iz 
razloga moguće promjene davatelja usluge tiska. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2014. godinu s 
projekcijama za 2015. i 2016. godinu. 
 

 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović upoznala je VMO sa zaključkom Odbora za 
promet kojim se predlaže organiziranje sastanka sa VMO Grada Trsata na temu: Prometna 
problematika na području MO Grad Trsat. Zaključak je dostavljen Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav  i TD ''Rijeka promet'' d.d. Predloženo je da se dopisom  predloži termin 
sastanka nakon 16 sati zbog radnih obveza članova VMO. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO sa odgovorom TZ grada 
Rijeka u vezi nemogućnosti korištenja prostora Trsatske gradine prigodom obilježavanja Dana MO 
(20. rujna 2013. godine). Usprkos potpisanom Ugovoru prostor je koristila Udruga ''Bašćinski glasi'' 
čija je Izjava dostavljena uz dopis. 
VMO primilo je odgovor na znanje i ne smatra se odgovornim za nastalu situaciju.   

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

 
 
Sjednica je završila u 17.30 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:   Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
                  Marijan Matković                   Anñelka Jurašić MIkašinović 

 
 


