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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-24/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  22.01.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 1. SJEDNICE VMO GRBCI u 2009. GODINI 
 

1. sjednica VMO Grbci u 2009. godini održana je 15.01.2009. (četvrtak) s početkom u 20 
sati u prostorijama MO GRBCI, Dražička 4. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Marin Zubović, predsjednik VMO 
• Božo Vuletić, zamjenik predsjednika VMO  
• Ive Drašković, član VMO  
• Tomo Abramović, član VMO 
• Zdravko Francetić, član VMO 
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 

 
Ostali nazočni: 
     - 

 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Napraviti raspored baja za glomazni otpad za 2009. g.  
2. Izvješće o dodjeli financijskih sredstva za aktivnosti MO Grbci za 2009.g. 
3. Zatražiti vlasnički list za površinu na kraju Dražičke ulice – borova šuma 
4. Razmotriti prijedlog g. Stipe Vučkovića o promjeni pravca kanalizacije u dijelu Čabarske 

ulice 
5. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 

G. Zubović obavijestio je prisutne vijećnike da je za 2009. godinu povećan broj baja za krupni 
otpad pa je tako MO Grbci za svoje područje umijesto lanjskih 22 dobila 16 više (ukupno 38 
baja). S obzirom da, kao i prethodnih godina, Vijeće planira raspored baja, potrebno je 
napraviti novi raspored te rasporediti dodatne baje.  
 
G. Vuletić je naglasio da postojeći radovi na kanalizaciji ne omogućuju korištenje lanjskog 
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rasporeda pa je predložio da se napravi raspored samo za prvih 6 mjeseci, a onda tokom ljeta, 
ovisno o stanju radova, napraviti raspored za listopad, studeni i prosinac (u srpanju, kolovozu i 
rujnu nema baja).   
 
Zaključak: G. Vuletić će za ponedjeljak 19. siječnja o.g. napraviti raspored za siječanj (4 
lokacije) i dostaviti zamjenskoj tajnici gñi. Vesni Širola radi što hitnijeg slanja podataka u 
"Čistoću". Novi termin postave baja (umijesto 5. januara za koji nije dostavljen raspored 
"Čistoći" radi bolesti stalnog tajnika g. Štrokača), tajnica će dogovoriti s "Čistoćom" i o tome 
obavijestiti g. Zubovića. Ostatak rasporeda za prvu polovicu godine napraviti će do kraja 
siječnja. 

 
 
 
AD 2 
 

G. Zubović je upoznao ostale članove vijeća da je Vijeću MO Grbci za predložene aktivnosti u  
2009. g. odobreno ukupno 31.350 kn i to: 
• 20.000 kn od Odjela za samoupravu i upravu 
•   5.000 kn od Odjela za kulturu  
•   2.200 kn od Odjela za sport 
•   2.650 kn od Odjela za poduzetništvo te 
•   1.500 kn za reprezentaciju vijeća 
 
Vijeće je izrazilo zadovoljstvo s novim načinom financiranja i visinom odobrenih sredstava. G. 
Zubović je jedino izrazio sumnju u planiranih 1.000 kn za doček maškara (što smatra 
nedostatnim) pa je predložio, ako je moguće da se od sredstava reprezentacije programa 
sporta (za koju je planirano 4.600 kn) potroši za doček maškara još 1.000 kn. Svjestan je da je 
VMO Grbci samo planiralo sredstva, ali sada smatra da će ona biti nedostatna. 

 
Zaključak:  Tajnica će saznati da li je takvo što moguće, s obzirom da je ovo novi način 
financiranja. 
 
 
Tajnica je zatim upoznala prisutne vijećnike da je po odobrenim programima napravljen i 
Financijski plan MO Grbci za 2009. godinu. Financijski plan sastoji se od više manjih 
financijskih programa koji svaki pokriva pojedini program. 
 

      Zaključak:  Financijski plan MO Grbci za 2009. g. jednoglasno je usvojen 

AD 3 
 

G. Zubović je obavijestio prisutne vijećnike kako se uskoro raspisati novi natječaj Lokalnog 
partnerstva za 2009. g. Na navedeni natječaj VMO Grbci bi prijavio svoj projekt koji bi 
obuhvatio ureñenje parka u boriku na kraju Dražičke ulice. S obzirom da će ove godine 
započeti izgradnja nove ceste Srdoči-Grbci, potrebno je od Odjela za urbanizam i ekologiju 
saznati podatke o dijelu trase buduće ceste koja će prolaziti kroz borik te o vlasništvu nad 
područjem sjeverno od buduće ceste. 
 
Zaključak:  Tajnica će od Odjela za urbanizam i ekologiju zatražiti projekt nove ceste, a onda  
za područje sjeverno od buduće ceste potražiti vlasnički list (na internetu ili u katastru ako bude 
potreban originalni vlasnički list). 
 

AD 4 
 

G. Zubović iznio je prisutnim vijećnicima prijedlog g. Stipe Vučkovića o promjeni pravca 
kanalizacije u dijelu Čabarske ulice kod kućnog broja 11 radi nemogućnosti dobivanja 
suglasnosti   vlasnika  privatnog zemljišta za prolaz kanalizacije preko njihovih zemljišta kako bi 
se priključili na kanalizaciju u Dalmatinskoj ulici. Zbog gore navedenog traži mogućnost 
spajanja na kanalizaciju u Crikveničkoj ulici. 



 3/3 

 

Zaključak:  G. Zubović se obvezuje da tokom slijedećeg tjedna obavi razgovor sa g. Stipom 
Vučkovićem i g. Kišpalko Zvonkom te da poslije razgovora stupi u razgovor s projektantom 
kanalizacije g. Petrom Brusićem. 
 

AD 5 
 
Vijećnici su razmatrali što je sve potrebno nabaviti i popraviti u prostorijama i na objektu MO 
Grbci te zaključili slijedeći popis: 
• nabaviti 15 novih montažnih stolova te 30 klupa uz stolove 
• nabaviti 60 novih stolica ili tapecirati stare 
• zamijeniti dotrajale oluke 
• pobojati zidove u velikoj sali i u prvoj prostoriji lijevo 
• hitno sanirati krov od verande te popraviti izolaciju na istoj 
• popraviti i obojiti prozore i grilje 
• sanirati ogradu oko nogometnog igrališta. 
 
Zaključak: Tajnica će prema navedenom sastaviti dopis o investicijskom održavanju za 2009. 
g. i dostaviti ga Direkciji za mjesnu samoupravu. 

 
G. Zubović je upoznao prisutne vijećnike s prijedlog Predsjednika VMO Srdoči o sastanku svih 
zainteresiranih vijeća mjesnih odbora vezano za detaljne urbanističke planove Grada Rijeke 
koji "nisu niti u skladu sa strukom, niti u službi grañana, izgrañenost je maksimalna, bez zelenih 
površina". Kako mnogi mjesni odbori imaju slične probleme smatraju da treba "organizirati 
zajednički sastanak, izložiti probleme, naročito urbanističke i komunalne naravi, zauzeti 
zajednički stav te makar djelomično smanjiti masovna izgradnja". 

 
Zaključak: Vijeće se jednoglasno složilo da podrži prijedlog VMO Srdoči i pridruži im se na 
predstojećem sastanku. 
 
G. Abramović je upoznao prisutne vijećnike o potrebi postavljanja dodatne javne rasvjete u  
Plitvičkoj na stup preko puta kbr. 6. Područje je neosvijetljeno, a kako su u blizini nogometno i 
košarkaško igralište i dječje igralište, traži se hitno postavljanje rasvjete. 
 
G. Abramović pored zatražene rasvjete u Plitvičkoj ulici, postavio je pitanje i ostalih lokacija na 
kojima je takoñer potrebno postaviti rasvjetu. 
 
Zaključak: S obzirom da potreba za dodatnom rasvjetom postoji na više lokacija, zadužuju se 
G. Zubović, g. Francetić i g. Drašković da tokom slijedećih dana obiñu područje MO Grbci i 
popišu lokacije gdje je potrebna dodatna rasvjeta. Popis će dostaviti tajnici radi upućivanja 
dopisa nadležnim službama. 
 
G. Francetić je upoznao vijećnike da je donio 8 potpisanih suglasnosti grañana MO Grbci 
kojima se firmi "Rijeka promet" dozvoljava da bez naknade i nesmetano izvode radove na 
sanaciji i proširenju ceste u ulici Marije Grbac prema skici i troškovniku s kojima su upoznati. 
 
Zaključak: Navedene suglasnosti bit će prilog ovog zapisnika. 

 
 
Sjednica je završila u 22:00 sata.   

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO:  
Marin Zubović 

 
 


