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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-32/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  20. veljače 2009. 
                                    

  
ZAPISNIK 

S 36. (75.) SJEDNICE VMO TRSAT 
 

36. (75.) sjednica VMO Trsat održana je 18. veljače 2009. (srijeda) s početkom u 10.00 sati u 
prostorijama MO Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, predsjednik VMO 
- Ivan Padjen, zamjenik predsjednika VMO  
- Zlatko Brkarić, član VMO  

Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marino Hećimović-Doričić, član VMO  
- Milan Samardžić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 35. (74.) sjednice VMO Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
2. Sastanak s predstavnicima Odjela gradske uprave za razvoj,  

urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
3. Riječki program lokalnog partnerstva – obavijest  
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednik VMO g. Arsen Vakanjac podsjetio je prisutne kako će se u petak, 6. ožujka 2009. 
godine s početkom u 19.00 sati, a u dogovoru s Hrvatskom čitaonicom Trsat i Mjesnim 
odborom Vojak obilježiti Dan žena. Na koncertu će nastupiti Raoul Devjak (gitara) s gostima: 
klapa ''Mirakul'' i KUD-SAC ''Fratellanza'' (mandolinisti).  
MO za ovu je aktivnost planirao utrošiti 1.800,00 kn (domjenak, cvijeće i naknada izvoñačima). 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak usvojilo je prijedlog programa i planirane troškove.  
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AD 2 
 

Tajnik MO gosp. Marijan Matković izvijestio je prisutne kako je oko 200 grañana iznijelo  
primjedbe na Prijedlog  Detaljnog plana ureñenja područja stambenog naselja Trsat. Do sada 
je OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obradio 50% primjedbi, a 
ostatak će biti dovršen za 15-tak dana. S gñom. Majom Lakoš-Hlavica dogovoren je skorašnji 
sastanak članova VMO Trsat i predstavnika navedenog Odjel, a u iznijetih planova prometnica 
u Prijedlogu  Detaljnog plana ureñenja područja stambenog naselja Trsat. 

                                              
Zaključak: 
Vijeće MO usvojilo je iznijete obavijesti, a tajnik će i dalje biti u kontaktu s Odjelom 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi 
organiziranja planiranog sastanka. 
 

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s javnim natječajem ''Riječki program 
lokalnog partnerstva'' za ureñenje manjih neureñenih ili javnih površina ili njihovih dijelova. 
 
Zaključak:  
Na području mjesnog odbora Vojak nema potreba za ureñenjem takvih površina te se 
VMO Trsat na javni natječaj neće prijaviti.  

 
 
 
AD 7 

 
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne dopisom Udruge za razvoj ekologije i 
energetike kojim se predlaže održavanje predavanja sa raznim tematskim područjima vezanim 
uz korištenje različitih energenata u domaćinstvima.  
 
Zaključak:  
VMO Trsat na temelju dosadašnjih loših iskustava s odazivom grañana na predavanja 
nije zainteresiran za organiziranjem predloženih predavanja iz područja ekologije i 
energetike te će sa istim obavijestiti Direkciju za mjesnu samoupravu. 
  

 
 
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 
 
 


