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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-32/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  7. svibnja 2009. 
                                    

  
ZAPISNIK 

S 39. (78.) SJEDNICE VMO TRSAT 
 

39. (78.) sjednica VMO Trsat održana je 7. svibnja 2009. (četvrtak) s početkom u 11.00 sati u 
prostorijama MO Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, predsjednik VMO 
- Ivan Padjen, zamjenik predsjednika VMO  
- Tomislav Svjetličić, član VMO  

Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Zlatko Brkarić, član VMO  
- Milan Samardžić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 38. (77.) sjednice VMO Trsat: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
• zdravstvena akcija 
• Dani sv. Vida 

2. Klub Sušačana – prijedlozi komunalnih prioriteta 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac izvijestio je o ovim predstojećim aktivnostima: 
• Za Dane sv. Vida MO Trsat predstavljati će ekipe u malom nogometu i boćanju. Potrebne 

podatke o članovima ekipa potrebno je dostaviti najkasnije do utorka, 12. svibnja 2009.   
• Tradicionalna akcija mjerenja tlaka, šećera i masnoće u krvi održati će se u petak, 29. 

svibnja 2009. godine u suradnji s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Trsat jednoglasno je prihvatilo informacije o predstojećim aktivnostima. 
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AD 2 
 

Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac izvijestio je o dopisu Kluba Sušačana kojim su  
dostavili prijedloge komunalnih prioriteta za 2010. godinu. Kako isti ne ulaze u grupu 
komunalnih prioriteta, predloženo je da se zahtjev za rješavanje predloženih zahvata uputi TD 
''Rijeka prometu'' d.d, KD ''Čistoća'' d.o.o. i Županijskoj upravi za ceste. 
                                              
Zaključak:  
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
 
AD 3 
 

• Na osnovu odgovora Odjela gradske uprave za komunalni sustav u vezi postavljanja 
košarica za otpad, predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac izvijestio je o njihovom 
izgledu, što je Vijeće MO prihvatilo. Takoñer je predložio da se košarice postave uz 
pješačke prijelaze, a tajnik MO g. Marijan Matković dogovoriti će s predstavnikom 
navedenog gradskog odjela izvid lokacija. 

• Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je prisutne kako će u sutrašnjem broju Novog 
lista biti objavljena obavijest o akciji ''Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2009. 
godini''. Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac predložio je da se grañane o akciji 
obavijesti putem plakata i pismenom obavijesti na kućne adrese. 

• Član Vijeće MO g. Tomislav Svjetličić predložio je postavljanje dodatne prometne 
signalizacije u ulicama Slave Raškaj i Vrlije kako bi se spriječile prometne nezgode. 
Predsjednik Vijeća MO Trsat g. Arsen Vakanjac predložio je izvid terena s predstavnikom 
TD ''Rijeka promet'' d.d.  

 
Zaključak:  
• Članovi Vijeća MO jednoglasno su usvojili predloženi izgled košarica i lokacije za 

njihovo postavljanje.  
• Članovi Vijeća MO  jednoglasno su usvojili prijedlog u vezi odvijanja akcije ''Biramo 

najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2009. godini''. 
• Članovi Vijeća MO  jednoglasno su usvojili prijedlog kojim se traži dodatna prometna 

signalizacija. 
 

 
 
Sjednica je završila u 12.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Trsat: 
 

Marijan Matković Arsen Vakanjac 
 
 


