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         ZAPISNIK 
S 53. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
53. sjednica VMO Grada Trsata održana je 28. travnja 2014. (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 52. sjednice VMO Grada Trsata: 
• Zapisnik je usvojen jednoglasno. 
. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa obilježavanja Dana MO 
2. Komunalni prioriteti za 2015. godinu – prijedlozi i usvajanje 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 
 
 
AD 1  
 

O održanim aktivnostima prigodom obilježavanja Dana Mjesnog odbora Grad Trsat izvijestio je g. 
Ivo Čargonja: 
 

� 21. travnja – polaganje vijenaca  
� 23. travnja – koncert – Goran Prša (klarinet), Ljubov Judčenko Košmerl (sopran) i  

Dražen Košmerl (harmonika) 



� 24. travnja – turniri u stolnom tenisu i pikadu uz suorganizatore Osnovna škola ''Trsat'' i 
Klub umirovljenika i starijih osoba Trsat.  
U stolnom tenisu natjecalo se dvadeset (20) učenika podijeljenih u mlañu i stariju 
kategoriju. Najbolji su bili Manuela Person i Paul Valentić. Natjecatelji su dobili kape, a 
pobjednici i majice. 
U pikadu su se natjecali klubovi umirovljenika Krimeja, Srdoči, Škurinje i Trsat. Prvo 
mjesto osvojilo je Škurinje. natjecateljice su dobile šešire, a pobjednička ekipa i majice. 
Za učesnike je prireñen domjenak. 

 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je kako je  i ubuduće Dan MO  
poželjno obilježavati u sklopu Dana Trsata kada se u to uključuju Klub prijatelja Grada Trsata, 
Hrvatska čitaonica Trsat, Klub umirovljenika i starijih osoba Trsat, Gradska glazba Trsat-Rijeka i 
Osnovna škola ''Trsat''. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 
 

AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković iznio je prijedloge komunalnih prioriteta za 2015. godinu.  
Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlije kod k. br. 41 i asfaltiranje prilaznog puta u Ulici S. Krautzeka 
77, 79 i 79A predložili su grañani. 
Ureñenje nogostupa i kolnika u Ulici P. Zrinskog kod k. br. 11 i kolnika u Ulici S. Krautzeka kod k. 
br. 23 predložio je tajnik. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se usvajanje prijedloga 
komunalnih prioriteta odgodi za slijedeću sjednicu.   
   
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
AD 3 
 

A) Vaze ispred Hrvatske čitaonice Trsat 
Gña. Elica Bonetić postavila je upit u vezi vaza ispred zgrade HČT koje su svojim izgledom 
neprimjerene ovoj lokaciji, a mogućnost njihovog uklanjanja iznijeli su i neki članovi HČT.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se sa ovime upozna i 
Upravni odbor HČT te da se u skladu sa njihovim stavom donese odluka. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
B) Ekološka akcija 

Prema Programu rada za 2014. godinu predviñeno je organiziranje ekološke akcije u suradnji 
sa Osnovnom školom ''Trsat''. Kako za sada nije poznata lokacija predloženo je da se akcija za 
neko vrijeme  odgodi.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
 



C) Odlagalište na Strmici – iza Sveučilišnog kampusa Trsat 
G. Ivo Čargonja iznio je negodovanje u vezi stanja na lokaciji iza Sveučilišnog kampusa Trsat 
koja svakodnevno postaje sve gora.  
Područje odlaganja raznovrsnog materijala sve više se proširuje, a sastanci Vijeća MO sa 
nadležnima Grada Rijeke nisu dali zadovoljavajuće rezultate. 
Predloženo je da se o istome uputi dopis gradonačelniku . 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
D) Prostor za kontejnere – Ulica Vrlije (kod trafostanice) 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je problem lokacije za 
kontejnere u Ulici Vrlije kod trafostanice gdje se svakodnevno odlaže razni materijal, a u 
posljednje vrijeme prostor je postao okupljalište domaćih životinja. Na ovaj način postoji  
mogućnost širenja zaraza te je predložila da se sa istim pismenim putem upoznaju nadležne 
institucije.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 17.30 sati. 
 

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

 
                  Marijan Matković                   Anñelka Jurašić MIkašinović 

 
 
 


