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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-32/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  10. prosinca 2010. 
                       

             ZAPISNIK 
S 7. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
7. sjednica VMO Grad Trsat održana je 6. prosinca 2010. (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 
- Arsen Vakanjac, član VMO 

Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivica Padjen, član VMO  
 
Usvajanje zapisnika s 5. sjednice VMO Grad Trsat: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Ostavka Hrvoja Burića (HDZ)i imenovanje Ivana Padjena za člana Vijeća MO 
2. Predstojeće aktivnosti 

• Doček Sv. Nikole i podjela poklona 
• Božićno-novogodišnji koncert 

3. Dugovanje Hrvatske čitaonice Trsat – odgovor  
4. Ocjena programskih aktivnosti mjesnih odbora za 2011. godinu – obavijest  
5. Financiranje programa iz područja poduzetništva u 2011. godini – obavijest  
6. Financiranje sportskih programa u 2011. godini – obavijest  
7. Obavljanje komunalnih poslova, komunalno ureñenje i komunalni red na području grada 

Rijeke – obavijest 
8. Zahtjev za rješavanje privremenog cestovnog pristupa – obavijest i rješenje 
9. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Zbog neprisustvovanja g. Ivice Padjena, predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović 
predložila je da se ova točka dnevnog reda uvrsti za narednu sjednicu VMO.   

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.     
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AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove VMO o izvršenim 
pripremama za doček Sv. Nikole i podjelu poklona. U programu će sudjelovati 80 učenika i 7 
nastavnica OŠ ''Trsat'' i Darko Matrljan kao Sv. Nikola. Podjelu poklona obaviti će članovi VMO 
Grad Trsat i Vojak. 
 
Božićno-novogodišnji koncert održat će se u petak, 17. prosinca 2010. godine. Posjetioci će 
putem letaka biti obaviješteni o programu koncerta (umjesto angažiranja voditeljice). Domjenak 
za izvoñače biti će organiziran u maloj dvorani.  

      
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje.  

 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović upoznala je članove VMO sa odgovor 
Hrvatske čitaonice Trsat u vezi dugovanja 1.000,00 kn. U odgovoru se navodi kako navedeni 
iznos nije podmiren jer HČT nije za obilježavanje Dana Trsata dobila sredstva od Odjela 
gradske uprave za sport i tehničku kulturu. 
Temeljem odgovora predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović  predložila je da se o 
istome održi sastanak sa predstavnicima HČT uoči obilježavanja  Dana Trsata u 2011. godini.  

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s ocjenom programskih aktivnosti od 
strane Povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti mjesnih odbora za 2011. godinu na 
području Grada Rijeke.  
Povjerenstvo je u cijelosti i bez primjedbi prihvatilo programe MO Grad Trsat u iznosu od    
19.750,00 kn.   

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje. 

 
AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s obavijesti Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo u vezi sufinanciranja programa u 2011. godini.  
Aktivnost na odabiru najljepših okućnica i balkona sufinancirati će se sa 800,00 kn po 
pojedinom mjesnom odboru i to za dodjelu nagrada. 
Mjesni odbori su pozvani da za sufinanciranje dostave programe koji doprinose razvoju, 
odnosno zadovoljavanju potrebe zajednice (ureñenje dječjih igrališta, prostora školskih zgrada, 
ambulanti i ostalih javnih mjesta), a koji će se dijelom ili u cijelosti realizirati sa poduzetnicima 
grada Rijeke.ocjenom programskih aktivnosti od strane Povjerenstva za ocjenu programskih 
aktivnosti mjesnih odbora za 2011. godinu na području Grada Rijeke.    

 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje. 
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AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s obavijesti Odjela gradske uprave za 
sport i tehnički kulturu u vezi sufinanciranja programa u 2011. godini.  
Programi iz područja sporta sufinancirati će se sa 2.600,00 kn po mjesnom odoru.  

 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje. 

 
 
AD 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s Zaključkom Odbora za komunalno 
gospodarstvo.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je razmatranje navedenih 
problema i slijedom istoga uspostaviti suradnju s Odborom u kojem su i dva člana s područja 
MO Grad Trsat. 
 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
AD 8 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s anonimnim zahtjevom za 
rješavanjem privremenog cestovnog pristupa izmeñu Sveučilišnog kampusa Trsat i područja 
Strmice (ulice Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj) te sa odgovorom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav u kojem se navodi kako se ceste i pristupni putevi ne mogu uspostavljati 
mimo utvrñenog Detaljnog plana područja stambenog naselja Trsat i Detaljnog plana područja 
Sveučilišta kampusa i KBC na Trsatu. Za detaljne informacije potrebno se obratiti Odjelu 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se na anonimne dopise 
ne odgovara, a u slučaju ponovljenog zahtjeva VMO kontaktirati će nadležne institucije.  
 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
AD 9 
 

Gña. Elica Bonetić prenijela je upit gñe. Marine Oluić u vezi produžetka radnog vremena 
lokala.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović iznijela je stav kojim VMO svim 
zainteresiranima daje suglasnost za produženim radnim vremenom uz mišljenje stanara.  
Prema toj suglasnosti Odjel gradske uprave za poduzetništvo dostavlja prijedlog odluke 
gradonačelniku na potpis.  
 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje. 

 
Sjednica je završila u 17 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 


