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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-24/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  23.06.2010. 
  

 
ZAPISNIK 

SA 1. SJEDNICE VMO GRBCI  
 

1. sjednica VMO Grbci održana je 21.06.2010. (ponedjeljak) s početkom u 19 sati u 
prostorijama MO GRBCI, Dražička 4. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Marin Zubović, predsjednik VMO 
• Tomo Abramović, zamjenik predsjednika VMO  
• Dalibor Farkaš, član VMO  
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 
 

Ostali nazočni: 
Grañani Diračja:  
• gña. Nevenka Birtić,  
• g. Vlajko Vasiljević,  
• g. Ivica Miškulin, 
• gña. Ljudmila Stepančić, 
• gña. Knežević. 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Igor Blažević, član VMO 
• Zdravko Francetić, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Grbci održane 15.06.2010. g. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Pravila o radu i Poslovnika o radu MO Grbci 
2. Donošenje Odluke o osobama ovlaštenim za potpis financijskih dokumenata i akata Vijeća 
3. Radni dogovor oko realizacije programa „Dani MO Grbci“ i „Birajmo najljepšu okućnicu i 

balkon“ 
4. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
Predsjednik Vijeća, g. Zubović je  pozvao prisutne vijećnike da se izjasne ukoliko imaju primjedbe 
na dostavljene prijedloge Pravila o radu i Poslovnika o radu MO Grbci.  
 
Zaklju čak: Prisutni vijećnici nisu imali primjedbe i jednoglasno su usvojili predložena Pravila o radu 
i Poslovnik o radu MO Grbci. 
 
AD 2 
Tajnica je informirala prisutne vijećnike da je potrebno donijeti odluku o ovlaštenim osobama koje 
će imati ovlasti potpisivati financijske dokumente i akte Vijeća.  
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Zaklju čak: Prisutni vijećnici jednoglasno su se složili da kao prva ovlaštena osoba za potpis bude 
Presjednik VMO Grbci, g. Marin Zubović, a kao druga ovlaštena osoba da to bude zamjenik 
predsjednika g. Tomo Abramović. Tajnica će dopis i potrebnu dokumentaciju dostaviti Odjelu 
gradske uprave za financije te Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
 
AD 3 
G. Zubović je obavijestio prisutne vijećnike da se treba hitno realizirati planirana 2 programa i to: 
„Birajmo najljepšu okućnicu i balkon“ te „Dani mjesnog odbora“. 
U realizaciji programa „Birajmo najljepšu okućnicu i balkon“ pomoći će nam Josip Čekada 
(fotografiranje okućnica). Na temelju fotografija izabrat će se 3 najljepše okućnice i 3 najljepša 
balkona. Tajnica će izraditi priznanja i poklon bonove za nagrañene i učesnike (fond nagrada 
1.500 kn). Najljepše fotografije tajnica će štampati u Direkciji za mjesnu sampuravu i od njih će se 
postaviti izložba. Za prigodni domjenak utrošit će se planiranih 1.000 kn (Odjel za samoupravu i 
upravu).  
Prisutni vijećnici predložili su da se za 2.000 kn angažira trio „MMM“ za glazbeni program (plaćanje 
– studentski ugovor). Sredstva su iz programa „Dani mjesnog odbora“. 
U žiri za ocjenu najljepših okućnica i balkona predlaže se gña. Manda Filipović sa Grbaca, gñica 
Jasna Meñurečan („Ugor“) i tajnica MO Grbci gña. Vesna Širola. 
Svečana podjela nagrada održala bi se 2. ili 3. srpnja u 18 sati i velikoj sali. 
 
Zaklju čak: Prisutni vijećnici složili su se s navedenim prijedlozima. 
 
Što se tiče realizacije programa „Dani mjesnog odbora“ g. Zubović je predložio da se istog dana 
kada se održava i svečana podjela nagrada za najljepše okućnice i balkon održi i kartaški turnir 
(briškula i trešeta). Svečana sjednica s uzvanicima te prigodnim domjenkom organizirala bi se u 
subotu 10. srpnja. Istog dana organizirali bi se i košarkaški i boćarski turniri. Ukoliko se ne uspije 
organizirati boćarski turnir tog dana, organizirat će se u kolovozu (zbog obaveza članova 
boćarskog kluba koji sudjeluju u organizaciji). 
G. Zubović takoñer predlaže novi radni sastanak Vijeća održi slijedeći tjedan zbog odsutnosti 2 
vijećnika na ovoj sjednici. Potrebno je podijeliti zadatke svim vijećnicima za realizaciju ovog 
programa. 
 
Zaklju čak: Prisutni vijećnici složili su se s prijedlozima g. Zubovića. 
 
AD 4 
G. Zubović je obavijestio prisutne grañane da su pozvani da se izjasne oko problema koji je nastao 
zato što dio grañana Diračja želi da se kvalitetno riješe njihovi vodovodni priključci (do kuća), a ne 
da im voda dolazi od šahte kod „Mariterma“ pa se onda alkatenskim cijevima (koje pucaju i dolazi 
do povremenih velikih gubitaka vode) dovodi do kuća. Mjesni odbor je prošle godine uputio zahtjev 
Gradu i VIK-u da se riješi problem vodoopskbe u području Diračja (oko kbr. 73, 74, 75, 92). Sada 
neki grañani imaju primjedbe. 
Npr. G. Miškulin i g. Knežević dobivaju vodu iz šahte kod “Mariterma” i obojica imaju željezne cijevi 
koje su sami postavili (na svoj trošak). Oni ne žele da im se u planiranoj rekonstrukciji oštete 
njihove cijevi.  
Mjesni odbor je prikupio pismene izjave prisutnih i odsutnih grañana te će u suradnji sa stručnim 
službama Grada i VIK-a učiniti sve da se sve rješi na zadovoljstvo svih grañana.  
G. Zubović je istaknuo da je ovo je prilika da se taj problem kvalitetno i zauvijek riješi. Ako se sada 
odustane radi pojedinaca, mjesni odbor ne želi da se ovo pitanje ponovno aktualizira za nekoliko 
godina. 
 
Zaklju čak: Prisutni su se složili s prijedlogom g. Zubovića. 
 
G. Farkaš je istaknuo nekoliko komunalnih problema u Dražičkoj ulici. Svjestan je truda koji je 
uložen u ureñivanje zelene površine na kraju Dražičke ulice (Borik), ali žao mu je što su 2 
postavljene klupice već nestale.  Takoñer je upozorio na uzurpacije površina u gradskom 
vlasništvu radi parkiranja, a on isti takav prostor uredno plaća Gradu. 
 
G. Zubović je istaknuo da mjesni odbor nije  predlagao nikakva posebna ureñenja donjeg dijela 
Dražičke ulice radi spoznaje o izgradnji buduće ceste 233 koja će tuda prolaziti. 
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G. Farkaš, kao dio programa rada mjesnog odbora za slijedeću godinu, predlaže organiziranje 
akcije mjerenja tlaka i šećera te ekološke akcije ureñenja zelene površine u Dražičkoj ulici.  
 
Zaklju čak: Prijedlozi g. Farkaša (mjerenje tlaka i šećera, ekološka akcija) će se uvrstiti u program 
rada MO Grbci za 2011.g. Izrada programa rada za 2011.g. radit će se u rujnu pa se očekuje veće 
angažiranje vijećnika. 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat.                  Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu 

Vesna Širola 
Predsjednik VMO Grbci:  

Marin Zubović 
 

 


