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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-32/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  31. siječnja 2012. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 26. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
26. sjednica VMO Grada Trsata održana je 25. siječnja 2012. (srijeda) s početkom u 15 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: 
- Srećka Babić – Pododbor za kulturu 
- Marina Oluić – Pododbor za komunalno gospodarstvo 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivica Padjen, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 25. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prezentacija web stranica Grada Rijeke i MO Grada Trsata 
2. Izvješće o radu Vijeća MO za 2011. godinu – prijedlog i usvajanje 
3. Izvješća o stanju komunalnog nereda  i oštećenja komunalnih objekata  
4. Bilten MO – podjela  
5. Radno vrijeme caffe bara ''Falcon'' – odgovor  
6. Razno  

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove VMO kako je prezentacija web stranica 
Grada Rijeke i MO Grada Trsata odgoñena zbog bolesti prireñivača prezentacije. 
  

     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
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AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio prijedlog Izvješća o radu VMO Grada Trsata 
za 2011. godinu. Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović iznijela je mišljenje kako 
ubuduće treba pažljivije planirati moguće donacije te je predložila usvajanje Izvješća.   
   
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu za 2011. godinu.   
   

 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove s izvješćima o stanju komunalnog nereda i 
oštećenjima komunalnih objekata za 2011. godinu.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da tajnik za sastanak s 
Pododborom za komunalno gospodarstvo pripremi materijale u vezi na neodgovorene prijave 
(prijave za koje nije poznat razlog rješavanja).  
Sastanak će dogovoriti predsjednica Pododbora gña. Elica Bonetić. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata primilo je izvješća na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog. 
   

 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove VMO kako je treći 
broj glasila MO ''Trsački zvon'' tiskan uoči Nove godine i već djelomično podijeljena. Osvrnula 
se na poteškoće u pripremi glasila, odnosno na poslovne i privatne obveze i bolest članova 
Pododbora za informiranje te je u dogovoru s njima predložila i novi sastav Pododbora. Od 
ove godine Pododbor će, uz gñu. Anñelku Jurašić Mikašinović (predsjednica), činiti gña. 
Vesna Ilijić Ravršan i g. Filip Polegubić. 
Ostale brojeve glasila podijeliti će tajnik MO.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je izvješća na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa dopisom Zajedničkog odvjetničkog 
ureda kao punomoćnika gñe. Marine Oluić u vezi radnog vremena caffe bara ''Falcon''. 
Dopisom se traži povrat dokumentacije (presuda Europskog suda za ljudska prava iz 
Strasbourga) i kopija suglasnosti MO za produljenje radnog vremena caffe bara ''Falcon'' za 
mjesec prosinac 2011. godine upućenog Odjelu gradske uprave za poduzetništvo. Navedeni 
dopis tajnik MO zaprimio je 10. siječnja 2012. godine. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je kako je MO veza izmeñu 
grañana i Grada Rijeke te ostalih institucija, a članovi VMO volonteri koji svoje slobodne 
vrijeme daruju na dobrobit zajednice. Prema svim ugostiteljskim lokalima MO ima isti stav, 
odnosno daje suglasnost za produljenje radnog vremena uz napomenu da se pri tome ne 
ometa svakodnevno življenja grañana.  
Kako Vijeće MO nije u mogućnosti biti arbitrom u navedenom slučaju dostavljene dokumente 
(presuda) predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović nije uputila Gradu Rijeci već je 
vratila gñi. Marini Oluić prije nego što je MO zaprimio dopis. 
Gña. Marina Oluić zatražila je da se ubuduće u dopis kojim se daje suglasnost za produljenje 
radnog vremena za caffe bar ''Falcon'' ne stavlja napomena ''stanari nisu suglasni sa 
produljenjem radnog vremena''. 
 
 



 3/3 

Prema dopisu Zajedničkog odvjetničkog ureda, MO dostaviti će kopiju odgovora (suglasnosti) 
upućenog Odjelu gradske uprave za poduzetništvo.  
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 6 
 

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se posjeti bolesnog 
člana Vijeća MO g. Ivana Padjena.  

• Gña. Marina Oluić obavijestila je VMO kako se grañani u Ulici S. Krautzeka (okolica kućnog 
broja 54) žale na prašinu iz obližnjih radiona (grañevinska i automehaničarska firma).  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je gñi. Marini Oluić da 
grañani pismenim putem obavijeste MO s problemima.  

• Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO kako će u što 
skorije vrijeme dogovoriti tečaj planinarstva s PD ''Tuhobić'', a koji bi se odvijao u Hrvatskoj 
čitaonici Trsat. 
 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 16 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 

 


