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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-32/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  25. rujna 2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 30. (69.) SJEDNICE VMO TRSAT 
 

30. (69.) sjednica VMO Trsat održana je 23. rujna 2008. (utorak) s početkom u 10.00 sati u 
prostorijama MO Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, predsjednik VMO 
- Zlatko Brkarić, član VMO 
- Milan Samardžić, član VMO 

Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivan Padjen, zamjenik predsjednika VMO  
- Marino Hećimović-Doričić, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 29. (68.) sjednice VMO Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Rebalans Financijskog plana za 2008. godinu – prijedlog i usvajanje 
2. Bilten MO u 2009. godini 
3. Komunalni radovi – obavijest  
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Tajnik MO upoznao je prisutne sa rebalansom Financijskog plana za 2008. godinu i  objasnio 
pojedine stavke. 

Zaključak: 
• Rebalans Financijskog plana jednoglasno je usvojen. 
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AD 2 
 

Tajnik MO obavijestio je prisutne s rokovima za prijavu tiskanja Biltena u 2009. godini. Do    
sjednice nije poznato tko bi se izradom biltena bavio. 

 
Zaključak: 
• Na idućoj sjednici donijeti će se odluka o tiskanju biltena u 2009. godini. 

 
AD 3 
 

Mjesni odbor primio je obavijest o radovima u Ulici FRa Serafina Schöna od kućnog broja 1 do 
5, o čemu je prisutne izvijestio tajnik MO. Prisutni su nezadovoljni s radovima koji se odvijaju, a 
da se o tome prethodno ne obavijesti Vijeće MO.     

 
Zaključak: 
• Vijeće MO  treba uputiti dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav u kojem 

će izraziti nezadovoljstvo načinom na koji se radovi odvijaju i dogovaraju s 
zainteresiranim strankama. 

 
 
AD 4 
 

Mjesni odbor primio je dopis grupe građana kojim traže da MO Trsat osnuje Klub starijih osoba 
Trsata. Kako MO ne može osnivati takav klub iste će se o tome izvijestiti te ih uputiti na 
nadležne institucije.  
Ujedno su članovi Vijeća pozvani na otvaranje prostorija Kluba starijih osoba i umirovljenika 
Trsata koje će se otvoriti 1. listopada 2008. godine u 11.00 sati. Grad Rijeka sudjelovao je u 
opremanju i uređenju prostora. 
 
Zaključak: 
• Tajnik MO upoznati će zainteresirane s zaključkom Vijeća MO. 

 
 
 
Sjednica je završila u 11.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Trsat: 
 

Marijan Matković Arsen Vakanjac 
 
 
 
 

         
                                                  
 


