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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-32/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  30. listopada 2008. 
                                    

 
   

ZAPISNIK 
S 32. (71.) SJEDNICE VMO TRSAT 

 
32. (71.) sjednica VMO Trsat održana je 29. listopada 2008. (srijeda) 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 31. (70.) sjednice VMO Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prioriteti mjesnog odbora za 2009. godinu – suglasnost  
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je prijedloge usvojenih prioriteta za 2009. 
godinu temeljem kojih je Vijeće MO raspravljalo za davanje suglasnosti. 

Zaključak: 
Vijeće MO prihvaća redoslijed iz tablice, odnosno kako slijedi: 
1. Ureñenje zelene površine u Ulici Vrlije – na početku Ulice Put Bože Felkera – 

10.000,00 kn, 
2. Sanacija površine izmeñu drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Šetalištu 

Joakima Rakovca od k. br. 33 prema k. br. 62 – 130.000,00 kn, 
3. Ureñenje dijela ograde u Ulici Vrlije istočno od kućnih brojeva 1 do 5 – 20.000,00 

kn. 
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S obzirom da cjelokupan iznos prelazi odobrenih 135.000,00 kn, Vijeće MO predlaže 
da se za realizaciju prioriteta pod stavkom 2. planiraju sredstva u visini od 
105.000,00 kn. 

 
 
AD 2 
 

• Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s odlukom Odbora za mjesnu 
samoupravu kojom je za svaki zahvat iz komunalnih prioriteta potreban prethodni dogovor 
djelatnika neposredno zaduženog za realizaciju s predstavnikom mjesnog odbora. 

• Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s odlukom Povjerenstva za ocjenu 
programa iz područja sporta i tehničke kulture kojom je usvojen prijedlog Vijeća MO  za 
sufinanciranjem programa u visini od 1.440,00 kn. 

• Uoči blagdana Svih svetih polagat će se na Groblju Trsat vijenci kod Spomen obilježja 
poginulim braniteljima i na Centralnom križu. Od strane MO Trsat polaganju će 
prisustvovati Ivan Padjen, zamjenik predsjednika Vijeća MO.    

• Predsjednik Vijeća MO g. Arsen Vakanjac obavijestio je prisutne o održanoj prethodnoj 
javnoj raspravi u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem, a povodom izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana ureñenja područja 
stambenog naselja Trsat, koja je održana u petak, 28. listopada 2008. godine.                                                   

   
Zaključak: 
• Vijeće MO dostaviti će Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem primjedbu na predložene pozicije rekreacijskih igrališta na 
području Dolac.  
U suglasnosti koje je Vijeće MO dalo u ožujku 2007. godine smatralo se kako će  
rekreacijska zona biti ureñena na dosadašnjem nogometnom igralištu, a ne 
izgradnjom novih igrališta. Iz postojećeg DPU-a vidljivo je veliko zauzimanje zelene 
površine Dolac što je u suprotnosti  s naznakom u DPU-u gdje se Dolac navodi kao 
posebni rezervat šumske vegetacije.  

 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Trsat: 
 

Marijan Matković Arsen Vakanjac 
 
 
 
 

         
                                                  
 

 


