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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-24/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  11.03.2010. 
                                    
  

 
ZAPISNIK 

SA 3. SJEDNICE VMO GRBCI u 2010. GODINI 
 

3. sjednica VMO Grbci u 2010. godini održana je 24.02.2010. (srijeda) s početkom u 19 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 

 
Ostali nazočni: 

• Milenko Silov, grañanin 
• Birkić Mile, grañanin. 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu 

 
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Grbci održane 12.01.2010. g. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana za 2010.g.  
2. Pripreme za akciju najljepši balkon 
3. Pripreme za izložbu starih slika s Grbaca (Dan MO) 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

G. Zubović je podsjetio prisutne vijećnike na Financijski plan MO Grbci za 2010.g. koji su dobili u 
prilogu poziva ovoj sjednici. Vijećnici nisu imali primjedbi na predloženi Financijski plan jer je on 
odraz već ranije predloženih i usvojenih Programa rada za 2010. g. 
Zaklju čak: Vijećnici su jednoglasno prihvatili Financijski plan MO Grbci za 2010.g. 
 
AD 2 
G. Zubović je podsjetio prisutne vijećnike da se bliži mjesec travanj i da treba poraditi na 
pripremama na animaciji grañana da se prijave na učestvovanje u akciji Najljepša okućnica i 
balkon. Stoga predlaže da tajnica izradi plakat-poziv koji bi se odštampao u cca 300 primjeraka i 
podijelio po kućama. Takoñer bi trebalo te iste plakate odštampati u većem formatu i polijepiti po 
naselju. Prikupljanje prijava bi trajalo do 15. travnja, a ocjenjivanje bi se održalo u lipnju. Svečana 
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podjela poklon-bonova vlasnicima najljepših okućnica i balkona te priznanja svim učesnicima 
održala bi se krajem lipnja ili početkom srpnja (prije godišnjih odmora). 
 Zaklju čak: Vijećnici složili su se s prijedlozima g. Zubovića. 
 
AD 3 
G. Zubović je zamolio vijećnike da se aktiviraju oko prikupljanja starih fotografija koje prikazuju 
naselje Grbci kako je nekad izgledalo. Predlaže da tajnica izradi plakat-poziv (možda na isti plakat-
poziv staviti i prijavu za najljepše okućnice i prikupljanje fotografija). Fotografije će g. Josip Čekada 
skenirati i uvećane odštampati, a ako bude moguće prema starim motivima snimit će se i 
fotografije današnjeg stanja. Izložba bi se pripremila za Dane mjesnog odbora 30.  svibnja i krajnje 
je vrijeme da se počne sa skupljanjem fotografija. 
Zaklju čak: Vijećnici složili su se s prijedlozima g. Zubovića. 
 
AD 4 
U četvrtak 25.02.2010. u 14 sati, g. Zubović, g. Drašković i g. Silov otići će na sastanak  sa gñom. 
Jagodom Pilkom, rukovodiocem Kanalizacije u VIK-u i predložiti novu trasu kanalizacije koja bi 
prolazila terenima g. Nikole Skočića, gospode Draškovića i g. Birkića. 
G. Silov je predložio da se na sastanku postavi pitanje o mogućnosti priključka na buduće 
boćarsko igralište da ne bi kasnije zapelo na nekom birokratskom problemu (Grad je vlasnik 
zemljišta). 
Zaklju čak: Vijećnici su se složili s navedenim. 
 
AD 5 
G. Zubović je danas, 24. 02.2010. bio na sastanku Odbora za mjesnu samoupravu. Bili su pozvani 
predsjednici 3 susjedna mjesna odbora: MO Pehlin, MO Srdoči i MO Grbci. Predstavnici mjesnih 
odbora iznijeli su viñenje suradnje svojih mjesnih odbora s Gradskom upravom i komunalnim 
poduzećima u vlasništvu Grada. 
Zaklju čak: Suradnja izmeñu Grada i MO Grbci je vrlo dobra i želimo da se tako nastavi i u 
budućnosti. 
 
G. Zubović je izvijestio prisutne da je predan Izvještaj o realizaciji projekta lokalnog partnerstva MO 
Grbci za 2009.g. Projekt još nije u potpunosti završen, ali bit će čim to dozvole vremenske prilike. 
Izvještaju je suglasnost dao i g. Milenko Silov kako jedan od izvoñača-donatora projekta. 
Zaklju čak: Vijećnici prihvatili informacije g. Zubovića. 
 
G. Drašković je izvijestio prisutne vijećnike da je neophodno poslati Odjelu za sport i tehničku 
kulturu dopis u kome bi Vijeće MO Grbci i formalno zatražilo početak realizacije izgradnje sportsko-
rekreacijske zone na području MO Grbci (iza pumpe) što je predviñeno GUP-om. Treba im 
naglasiti da je mjesni odbor spreman definirati sve sadržaje koje je potrebno izgraditi u budućoj 
sportsko-rekreativnoj zoni  te sudjelovati u izradi prostorno-projektne dokumentacije. Mjesni odbor 
Grbci bi sa svojim grañanima, kao volonterima i lokalnim grañevinskim tvrtkama, kao donatorima,  
bio  spreman i sudjelovati u realizaciji projekta. Moramo biti svjesni da je to veliki projekt i da se 
neće izgraditi u kratkom roku. Zato bi najbolje bilo da se izgradnja vrši u fazama, ovisno o 
raspoloživim financijskim sredstvima. Kao prvo treba izgraditi boćalište s 4 joga te pripadajući 
objekt uz boćalište, a onda, s vremenom, i ostale sadržaje.  
Zaklju čak: Vijećnici su prihvatili prijedlog g. Draškovića. 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati.                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Vesna Širola 
Predsjednik VMO:  

Marin Zubović 
 

 


