
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-32/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  9. travnja 2009. 
                                    

  
ZAPISNIK 

S 37. (76.) SJEDNICE VMO TRSAT 
 

37. (76.) sjednica VMO Trsat održana je 6. travnja 2009. (ponedjeljak) 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  
- Zlatko Brkarić, član VMO  

Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marino Hećimović-Doričić, član VMO  
- Milan Samardžić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 36. (75.) sjednice VMO Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti: 
• Dani Trsata 
• Zdravstvena akcija 

2. Prostor za knjižnični ogranak – zamolba GKR 
3. Komunalni prioriteti za 2010. godinu – obavijest  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednik VMO g. Arsen Vakanjac izvijestio je prisutne o slijedećim aktivnostima koje će 
Vijeće organizirati u travnju: 

• obilježavanje Dana Trsata – turnir u malom nogometu i boćanju te koncert zbora 
Osnovne škole ''Trsat''.  Malonogometni turnir održati će se na igralištu OŠ ''Trsat'' 15., 
16., 17. i 22., a boćanje 16. travnja 2009. na boćalištu BK ''Trsat''. Za ovu aktivnost 
planirana su sredstva u visini od 3.940,00 kn (domjenak i nagrade). Koncert zbora OŠ 
''Trsat'' održati će se 21. travnja 2009. u 19.00 sati u Hrvatskoj čitaonici Trsat. Za 
članove zbora prirediti će se domjenak za koji su predviñena sredstva u visini od 
400,00 kn. 
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• Zdravstvena akcija ''Mjerenje tlaka, šećera i kolesterola u krvi'' održati će se 28. travnja 
2009. Akcija će se provesti u suradnji s Domom zdravlja Rijeka, a predviñeni su 
troškovi (nabavka materijala) u iznosu od 1.000,00 kn 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak usvojilo je predložene aktivnosti i planirane troškove.  

 
AD 2 
 

Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac obavijestio je prisutne o zamolbi Gradske 
knjižnice Rijeka kojom se traži prostor za knjižnični prostor za Ogranak Sušak. Nakon kraće 
diskusije prisutni članovi VMO složili su se kako na području MO Trsat ne postoji prostor koji bi 
mogao zadovoljiti tražene uvjete.  
                                              
Zaključak: 
Vijeće MO pismeno će dostaviti Gradskoj knjižnici Rijeka zaključak.  
 

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO Trsat g. Marijan Matković upoznao je prisutne s obavijesti Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav u vezi donošenja prijedloga za komunalne prioritete za 2010. godinu. 
Prijedloge je potrebno usvojiti do 15. travnja. Zaključke treba dostaviti navedenom odjelu i 
Odjelu za gradsku samoupravu i upravu najkasnije do 30. travnja 2009. 
 
Zaključak:  
Članovi Vijeća MO obići će teren kako bi do naredne sjednice dostavili prijedloge za 
komunalne prioritete za 2010. godinu 

 
 
 
Sjednica je završila u 19.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Trsat: 
 

Marijan Matković Arsen Vakanjac 
 
 


