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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-32/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  16. listopada 2008. 
                                    

 
   

ZAPISNIK 
S 31. (70.) SJEDNICE VMO TRSAT 

 
31. (70.) sjednica VMO Trsat održana je 15. listopada 2008. (utorak) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, predsjednik VMO 
- Ivan Padjen, zamjenik predsjednika VMO  
- Marino Hećimović-Doričić, član VMO 

Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Zlatko Brkarić, član VMO 
- Milan Samardžić, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 30. (69.) sjednice VMO Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Dan MO  – obavijest  
2. Financiranje MO – obavijest 
3. Bilten MO u 2009. godini 
4. Financiranje programskih aktivnosti iz sredstava OGU za samoupravu i upravu u 2009. 

godini – prijedlog i usvajanje  
5. Komunalni radovi – obavijest  
6. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne sa rješenjem o osnutku MO Trsat, koje je 
donijeto na sjednici Poglavarstva Grada Rijeke 18. srpnja 1995. godine.  

Zaključak: 
Članovi Vijeća MO će ubuduće taj datum obilježavati prigodnim programom za grañane 
Trsata. 
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AD 2 
 

Predsjedniku MO dostavljen je Prijedlog Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih 
odbora na području grada Rijeke, a tajnik MO g. Marijan Matković prisutne je članove Vijeća 
upoznao sa izmjenama financiranja i to: 
- za programsko financiranje iz izvora Odjela za gradsku  upravu i samoupravu planirana su 

sredstva do     najviše 20.000,00 kn (ovisno o kvaliteti predloženog programa), 
- troškovi neposredne reprezentacije VMO iznose do 300,00 kn po članu vijeća.   
 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Trsat suglasno je s Prijedlogom Odluke o načinu financiranja 
djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke. 
 

 
 
AD 3 
 

Predsjednik VMO Trsat g. Arsen Vakanjac predložio je da se bilten u 2009. godini tiska krajem 
godine u formatu A 4 na osam (8) stranica u boji u 500 primjeraka. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Trsat donijelo je slijedeće zaključke: 
• Bilten MO izdati će se u studenom ili prosincu 2009. godine. 
• Bilten će se tiskati u formatu A4 na osam (8) stranica u boji u 500 primjeraka. 
• Predsjednik VMO Trsat g. Arsen Vakanjac na jednoj od narednih sjednica predložiti 

će osobu koja bi se bavila izdavanjem biltena.  
 

 
 
AD 4 
 

Vijeće MO Trsat usvojilo je 29. (30.) sjednici Program za 2009. godinu u kojem su, izmeñu 
ostaloga, usvojene i ove aktivnosti: 
- izdavanje biltena MO i 
- Doček sv. Nikole i podjela poklona djeci. 
Predsjednik VMO g. Arsen Vakanjac predložio je da u Program za 2009. godinu bude 
predviñeno i obilježavanje Dana MO Trsat.  
Članovi VMO  raspravljali su o programima kojima bi obilježili Dan MO te o pojedinim 
troškovima vezanim uz ostvarenje navedenih aktivnosti, a u okviru 20.000,00 kn.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO  usvojilo je slijedeće programske aktivnosti za 2009. godinu koje će se 
predložiti za financiranje iz sredstava Odjela za gradsku upravu i samoupravu: 
• Izdavanje biltena MO – jedan (1) broj u 500 primjeraka u studenom ili prosincu. 

Predsjednik VMO Trsat g. Arsen Vakanjac na jednoj od narednih sjednica predložiti 
će osobu koja bi se bavila izdavanjem biltena. Troškovi izdavanja biltena iznose oko 
3.000,00 kn. 

• Doček sv. Nikole i podjela poklona organizirati će se kao i do sada. Planirani troškovi 
iznose 5.190,00 kn. 

• Dan MO Trsat obilježiti će se u srpnju i to sa slijedećim programom: 
- Malonogometni turnir uz sudjelovanje dvadeset (20) ekipa predstavnika 
ugostiteljskih objekata sa Trsata kroz sedmodnevno natjecanje. Planirani troškovi 
iznose 6.100,00 kn, od čega su sredstva iz OGU za upravu i samoupravu predviñena 
u iznosu od 4.000,00 kn, a ostalu kroz sponzorstva i udjela ekipa putem kotizacije za 
natjecanje. 
- Koncert klape predviña se održati na otvorenom u večernjem terminu. Za to su 
predviñen trošak u visini od 2.000,00 kn. 
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AD 5 
 

Tajnik MO Trsat  g. Marijan Matković upoznao je prisutne sa slijedećim radovima koji se 
odvijaju i koji će se izvršiti tijekom ove i naredne godine: 
- radovi na kanalizacijskom priključku u Ulici Put Bože Felkera kod. k. br 25 – odvijati će se od 
30. rujna do 15. listopada 2008. godine, 
- radovi u Ulici Slave Raškaj – odvijati će se od 18. kolovoza do 23. prosinca 2008. godine, 
- proširenje javne rasvjete u Ulici Petra Zrinskog od k. br. 19 i 19/A do 19/1 – KD ''Energo'' 
d.o.o. predložiti će se Gradu Rijeci da se zahvat uvrsti u Plan proširenja javne rasvjete za 
2009. godini u okviru raspoloživih sredstava, 
- sanacija pokosa u Ulici Bošket – izvršit će se sredstvima redovnog održavanja nerazvrstanih 
cesta za 2009. godinu.  

   
Zaključak: 
Vijeće MO  usvojilo je rješenja i obavijesti Odjela gradske uprave za komunalni sustav i 
KD ''Energo'' d.o.o.  

 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Trsat: 
 

Marijan Matković Arsen Vakanjac 
 
 
 
 

         
                                                  
 


