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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  14. siječnja 2011. 
                       

             ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
8. sjednica VMO Grad Trsat održana je 12. siječnja 2011. (srijeda) 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 

Ostali nazočni: 
- nitko 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivica Padjen, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 7. 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. Doček Sv. Nikole i podjela poklona – izvješće  
3. Božićno-novogodišnji koncert – izvješće 
4. Izvješće o radu Vijeća MO u 2010. godini – prijedlog i usvajanje 
5. Izvješće o oštećenjima komunalnih objekata i stanju komunalnog nereda na području 

mjesnog odbora Grad Trsata od 01.01. do 31.12.2010. godine – prijedlog i usvajanje 
6. Financiranje programa iz područja kulture – obavijest, prijedlozi i usvajanje 
7. Formiranje pododbora (informiranje/bilten, komunalna problematika/stanovanje, kultura 

i sport) mjesnog odbora u 2011. godini – prijedlozi i usvajanje  
8. Informiranje i suradnja s grañanima – prijedlog i usvajanje 
9. Plan aktivnosti u 2011. godini – obavijest 
10. Sanacija oštećenog zida u Ulici Slavka Krautzeka k. br. 66 – zamolba  
11. 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 dočeku Sv. 
Nikole i podjeli poklona djeci predškolskog uzrasta koji je ostvaren u suradnji s VMO Vojak 6. 
prosinca 2010. godine u Hrvatskoj čitaonici Trsat. Podijeljeno je 72 poklona u ukupnoj 
vrijednosti od 4.586,79 kn. U programu je nstupila OŠ ''Trsat'' (7 nastavnica  i 80 učenika) i 
Danko Matrljan (Sv. Nikola). Pokloni su bili didaktičkog karaktera, a u podjelu su sudjelovali 
članovi Vijeća (Anñelka Jurašić Mikašinović , Elica Bonetić, Ivo Čargonja i Arsen Vakanjac). 
Zbog velikog prisustvovanja djece  i odraslih predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić 
Mikašinović predložila je da se ubuduće ova aktivnost odvija zasebno od MO Vojak čime bi se 
olakšala podjela poklona. 

      
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo izvješće i prijedlog.  

 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove VMO o održanom 
Božićno-novogodišnjem koncertu 17. prosinca 2010. godine. Zbog vremenskih neprilika u 
programu je nastupila samo Ženska klapa ''Trsat'' i tom je prigodom utrošeno 494,66 kn 
(domjenak). 

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo izvješće.   

 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obrazložio je Izvješće o radu Vijeća MO za 2010. godinu. 
Izvješće je napisano u skladu sa uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO Grad Trsat za 
2010. godinu.   

 
AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obrazložio je izvješća o oštećenjima komunalnih objekata i 
stanju komunalnog nereda na području mjesnog odbora Grad Trsat od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2010. godine. Izvješća su napisana na temelju mjesečnih obilazaka terena. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se na iduću sjednicu 
pozovu komunalni redar, predstavnik TD ''Rijeka promet'' d.d. i Treće policijske postaje. 

       
Zaključci: 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo Izvješća.  
• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.     

 
AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove s odlukom Odjela gradske uprave za 
kulturu o sufinanciranju programa u 2011. godini. Temeljem odluke sufinancirati će se 
koncertna dogañanja sa 2.000,00 kn i izložba o Sveučilišnom kampusu sa 3.000,00 kn.  
Zbog smanjenog iznosa za sufinanciranje koncerata članovi Vijeća MO izvršili su izmjenu 
programa te će se u 2011. godini realizirati koncert za Dane Trsata, za Dan MO i Božićno-
novogodišnji koncert.  

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.     
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AD 7 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se zbog lakšeg i 
kvalitetnijeg izvršavanja zadataka i provoñenja programa osnuju četiri pododbora i da na čelu 
njih budu članovi Vijeća MO i to za slijedeća područja: sport (Arsen Vakanjac – dogovoriti na 
idućoj sjednici), kultura (Ivo Čargonja), komunalna problematika (Elica Bonetić) i informiranje 
(Anñelka Jurašić Mikašinović). 
U što skorije vrijeme voditelji pododbora trebaju imenovati još najmanje dva člana za svaki 
pododbor. na iduću sjednicu pozovu komunalni redar, predstavnik TD ''Rijeka promet'' d.d. i 
Treće policijske postaje. 

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
AD 8 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović iznijela je mišljenje kako informiranje 
grañana nije dostatno (web stranica i oglasna ploča). U tom smislu predložila je da se od 
Grada Rijeke zatraži postavljanje dodatnih panoa. 
 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
AD 9 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se ova točka odgodi za 
jednu od idućih sjednica u veljači 2011. godine.  
 
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
AD 10 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove s dopisom stanara zgrade u Ulici Slavka 
Krautzeka 66 kojim se traži sanacija zida te je predložio da se zahtjev uputi TD ''Rijeka promet'' 
d.d. 

       
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 

 


