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ZAPISNIK
S 5. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT

5. sjednica VMO Grad Trsat održana je 6. listopada 2010. (srijeda) s početkom u 15.30 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
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Hrvoje Burić, član VMO
- Arsen Vakanjac, član VMO
Usvajanje zapisnika s 4. sjednice VMO Grad Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Programi Vijeća MO u 2011. godini – prijedlozi i usvajanje
2. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je slijedeće programe za 2011.
godinu:
A) Odjel gradske uprave za poduzetništvo
1. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor (travanj-lipanj) – u suradnji s Klubom
prijatelja Grada Trsata i Klubom umirovljenika i starijih osoba Trsat.
B) Odjel za gradsku samoupravu i upravu
1. Prigodna obilježavanja
• Meñunarodni dan žena (ožujak) – u suradnji s MO Vojak i udrugama Hrvatske čitaonice
Trsat uz nastup pjevačice Karin Kuljanić.
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• Dani Trsata (travanj) – u suradnji s Osnovnom školom ''Trsat'', Rukometnim klubom
''Trsat'' i TD ''Rijeka sport'' d.o.o.
• Božićno-novogodišnji koncert (prosinac) – u suradnji s MO Vojak i udrugama Hrvatske
čitaonice Trsat uz nastup gosta/gošće.
2. Bilten MO Grada Trsata – travanj/rujan/prosinac – svaki broj tiskao bi se u formatu A4 s
8 stranica u 500 primjeraka. Dva broja financirao bi Odjel za gradsku samoupravu i
upravu, a za jedan broj tražile bi se novčane donacije.
3. Dan MO Grada Trsata (rujan) – za ovu prigodu planiran je nastup muške i ženske
klape, izložba o Sveučilišnom kampusu Trsat i sportski turniri (mali nogomet, boćanje i
briškula/trešeta).
4. Doček Sv. Nikole i podjela poklona (prosinac – u suradnji s MO Vojak) – tajnik MO g.
Marijan Matković podsjetio je članove VMO Vojak na prijedlog Odjela za gradsku
samoupravu i upravu da i roditelji sufinanciraju dio troškova poklona. Članovi VMO
Vojak prihvatili su ovaj prijedlog te će se roditeljima predložiti sufinanciranje u visini do
20,00 kn, osim za porodice sa socijalnim problemima.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge Programa VMO Grad Trsat za
2011. godinu.
AD 2
1. Zbog nedolaska na sjednice i neaktivnosti članova VMO Grada Trsata g. Hrvoja Burića
(HDZ) i g. Arsena Vakanjca (PGS) predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović
predložila je da sa njima u što skorije vrijeme održi sastanak.
2. Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se obzirom na
usvojene programe i buduće aktivnosti osnuju pododbori koji bi se bavili komunalnom
problematikom, sportskim programima i pripremom biltena. U tu svrhu članovi VMO Grada
Trsata kontaktirati će grañane, Klub prijatelja Grada Trsata i Klub umirovljenika i starijih
osoba Trsat.
Zaključci:
1. Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.
2. Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 17.30 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Grad Trsat:

Marijan Matković

Anñelka Jurašić Mikašinović
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