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         ZAPISNIK 
S 51. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
51. sjednica VMO Grada Trsata održana je 6. ožujka 2014. (četvrtak) s početkom u 19 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: 
• Iva Moškun Mikašinović – urednica biltena MO 
 
Sjednici nije bio nazočan: 
• Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 50. sjednice VMO Grada Trsata: 
• Zapisnik je usvojen jednoglasno. 
. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa sastanka u KD ''Kozala'' 
2. Izvješće sa sjednice Odbora za promet 
3. Bilten MO – pripreme  
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1  
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove VMO o održanom 
sastanku u KD ''Kozala'' d.o.o.  
Na sastanku je istaknuto kako se za mjesna groblja odvajaju sredstva u visini do 300.000,00 kn. U 
to su uključeni i troškovi na ureñenju zida prema ULici Slavka Krautzeka.  
Što se tiče održavanja starih grobnica za to postoji posebna klauzula. Grad Rijeka može reagirati 
na neodržavanje grobnica nakon 30 godina i nakon odreñenog broja godina od posljednjeg ukopa. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je kako je Groblje Trsat dio kulturne 
baštine te je predložila da se zatraži upis u kulturnu baštinu. 



Što se tiče održavanja nogometnih utakmica grañana-rekreativaca VMO zaključilo je kako se 
tijekom dnevnog vremena predviñenog za ukop (ljeti do 18 sati, zimi do 16 sati) ne mogu održavati 
sportske aktivnosti i vlasnika prostora pismeno će se upoznati s istim. 

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće  MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog o upisu Groblja Trsat u 

kulturnu baštinu. 
• Vijeće  MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo zaključak o neodržavanju sportskih 

aktivnosti na nogometnim igralištima u blizini groblja tijekom dnevnog vremena za 
ukop. 

 
 

AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je kako je zapisnik sa 5. (tematske) 
sjednice Odbora za promet održanog na temu prometne problematike na području Trsata napisan 
korektno i kao takav vjerodostojan. 
Iz zapisnika je vidljivo kako većina članova Odbora smatra kako rješenje treba tražiti kroz struku, a 
prema interesima grañana. 
   
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata nema primjedbe na zapisnik sa 5. (tematske) sjednice Odbora za 
promet. 
 

 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da struktura glasila MO ''Trsački 
zvon'' ostane kao i do sada. 
Za naredni broj predložene su slijedeće teme: 

� doček Svetog Nikole i novogodišnji koncert (2013. godina) – Ivo Čargonja 
� komunalni prioriteti (2013.) – Elica Bonetić  
� Dan žena – Iva Moškun Mikašinović 
� nazivi ulica na Trsatu – Marijan Matković 
� Klub umirovljenika i starijih osoba – Marija Brčić 
� Dan MO – Anñelka Jurašić Mikašinović 
� sjednica Odbora za promet – Marijan Matković 
� Osnovna škola ''Trsat'' – Ivo Čargonja i djelatnici OŠ 
� poziv za Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – Marijan Matković 
� fotografije sa aktivnosti – Marijan Matković 

 
Naslovnica i glavna tema broja: obilježavanje Dana MO Grad Trsat. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa zamolbom g. Robeta Pavera o postavljanju 
nove autobusne stanice na liniji 1B kako bi mu se omogućilo lakše korištenje autobusa, a iz 
razloga što otežano hoda i slabo vid. 
 



 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se zamolba uputi nadležnim 
institucijama Grada Rijeke (TD ''Rijeka promet'' d.d., Odjel gradske uprave za komunalni sustav i 
KD ''Autotrolej'' d.o.o.). 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20 sati. 
 

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

 
                  Marijan Matković                   Anñelka Jurašić MIkašinović 

 
 
 
 


