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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  22. srpnja 2011. 
                     
 
 

             ZAPISNIK 
S 17. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
17. sjednica VMO Grad Trsat održana je 22. srpnja 2011. (petak) s početkom u 9 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: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivica Padjen, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 16. sjednice VMO Grad Trsat: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalna problematika 
2. Bilten MO – pripreme novog broja 
3. Godišnji odmor tajnika MO – obavijest  
4. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove VMO kako su 
prodajni artikli iz Ulice Petra Zrinskog uklonjeni na vrijeme, odnosno dan prije izložbe slikara-
amatera pod nazivom ''Pul Kaštela''. Artikli su uklonjeni na zahtjev MO, a u dogovoru sa 
Direkcijom za komunalno redarstvo.   
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović iznijela je prijedlog za organiziranjem 
sastanka sa ravnateljem Direkcije za komunalno redarstvo.   

  
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
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AD 2 
 
      Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da treći broj glasila MO 

izañe krajem studenoga 2011. godine, a teme da se dogovore na slijedećoj sjednIci VMO.    
     

Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
 
AD 3 
 
      Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO o terminu godišnjeg odmora i to od 

25. srpnja do 19. kolovoza 2011. godine. 
      Za dostupne članove tijekom odsutnosti tajnika predložene su predsjednica VMO gña. Anñelka 

Jurašić Mikašinović i zamjenica predsjednice gña. Elica Bonetić 
       

Zaključci: 

• Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
 
AD 4 
 

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović obavijestila je prisutne članove VMO 
sa peticijom grañana Ulice Petra Zrinskog kojom se iskazuje nezadovoljstvo s postavljenim 
terasama i radnim vremenom, odnosno glasnoćom u večernjim satima, ugostiteljskog 
objekta ''Sabrage''. Predložila je da se Direkciji za komunalno redarstvo uputi dopis kojim 
se od nadležnih institucija traži odgovor, a Pododbor za komunalnu djelatnost da na 
slijedećim sastancima razmotri i problematiku sa ugostiteljskim terasama. 

• Zbog nesudjelovanja u radu VMO i neopravdanih izostanaka sa sjednica VMO  g. Arsena 
Vakanjca, predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se od 
stranke Primorsko goranski savez zatraži izmjena člana. O istome će se pismenim putem 
obavijestiti i g. Arsen Vakanjca.  

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović podsjetila je članove VMO kako je na 
sastanku održanom 19. srpnja 2010. godine g. Mladen Štajduhar iz poduzeća ''Riječki 
sajam'' predložio uključenje MO u aktivnosti obilježavanja blagdana Vele Gospe. Kako do 
danas od strane ''Riječkog sajma '' nije pristigla informacija o istome ne vidi način na koji bi 
MO sudjelovao u organizaciji te je predložila da se od istoga odustane. 

 
Zaključci: 

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

 
 
Sjednica je završila u 10.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  
 

 

Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 


