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         ZAPISNIK 
S 52. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
52. sjednica VMO Grada Trsata održana je 17. ožujka 2014. (ponedjeljak) s početkom u 17 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 51. sjednice VMO Grada Trsata: 
• Zapisnik je usvojen jednoglasno. 
. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
• Dan MO – pripreme   

2. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1  
 

O održanim sastancima prigodom obilježavanja Dana Trsata u sklopu kojeg će biti obilježen i Dan 
MO izvijestili su članovi VMO: 

�  21. travnja – polaganje vijenaca i večernji program 
�  22. travnja – svečano otvaranja Dana Trsata u 20 sati  
�  24. travnja – organizator: Vijeće MO  

 – turnir u pikadu i stolnom tenisu s početkom u 16 sati;  
    suorganizatori: Klub umirovljenika i starijih osoba Trsat (pikado) i  
    Osnovna škola ''Trsat'' (stolni tenis); odgovorne osobe: Marija Brčić (pikado)  
    i Ivo Čargonja (stolni tenis)  
– koncert u Hrvatskoj čitaonici Trsat u 20 sati – nastup puhačkog kvarteta  

� 25. travnja – koncert Gradske glazbe Trsat  
  



Predloženo je da se u pikadu natječu maksimalno četiri (4) ekipe, a u stolnom tenisu uz 
učestvovanje učenika organizirati i nastup odraslih. 
Za nagrade učesnicima sportskog dijela programa predložena je dodjela majica (kao i prošle 
godine) i pokloni funkcionalnog karaktera. 
Za idejno rješenje plakata i pozivnica zadužen je tajnik MO.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 

AD 2 
 

Zamjenica predsjednice VMO gña. Elica Bonetić izvijestila je VMO sa primjedbom grañana u vezi 
radova na zgradi k. br. 17 u Ulici Slavka Krautzeka. Prema njihovom mišljenju za ureñenje zgrade 
trebalo bi tražiti mišljenje Konzervatorskog ureda jer se zgrada nalazi u starom dijelu Trsata. 
   
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 

 
AD 3 
 

Kako se stanje (divlji deponij) na prostoru iza Sveučilišnog kampusa Trsat pogoršava, odnosno 
povećavaju se odlagališta glomaznog i grañevinskog materijala u smjeru istoka, a i temeljem 
objavljene reportaže 13. ožujka 2014. godine u dnevnom listu ''La voce del popolo'', VMO 
predložilo je da se o istome pismenim putem obavijesti gradonačelnik Grada Rijeke.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 

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

 
                  Marijan Matković                   Anñelka Jurašić MIkašinović 

 
 
 


