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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-24/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  19.11.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 12. SJEDNICE VMO GRBCI u 2009. GODINI 
 

12. sjednica VMO Grbci u 2009. godini održana je 11.11.2009. (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 
• Vesna Širola, tajnica. 
 

Ostali nazočni: 
• Silov Milenko, predsjednik pododbora za sport 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 

 
Usvajanje zapisnika sa 10.  sjednice VMO Grbci održane 09.10.2009. g. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Usvajanje zapisnika sa 11.  sjednice VMO Grbci održane 28.10.2009. g. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
DNEVNI RED 

 
1. Očitovanje Odjelu gradske uprave za školstvo o školskim područjima  
2. Usvajanje izvještaja o ekološkoj akciji 
3. Pripreme za realizaciju programa iz područja kulture, sporta (turnir u briškuli i trešeti) te  

programa Dočeka S. Nikole 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
Na temelju zapisnika sa sastanka koji je održan 6. srpnja 2009.g u O.Š. „Srdoči“ s ravnateljima 
O.Š. „Srdoči“ i O.Š. „Zamet“, kojem su u ime VMO Grbci prisustvovali g. Zubović, g. Abramović i g. 
Francetić, na današnjoj sjednici odlučeno je da se  u očitovanju OGU za školstvo ponove zaključci 
sa navedenog sastanka. 
 
Zaklju čak: Tajnica će poslati dopis najkasnije do 16.11.2009.g. 
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AD 2 
 
Izvještaj o ekološkoj akciji održanoj 24.10.2009. pripremili su g. Zubović i tajnica i dali ostalim 
prisutnima na uvid. 
 
Zaklju čak: Članovi vijeća prihvatili su predložen izvještaj koji će tajnica poslati OGU za komunalni 
sustav  te OGU za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem koji su financirali opremu i 
marende neophodne za realizaciju ove akcije. 
 
AD 3 
 
Tajnica je izvijestila prisutne vijećnike da je krajnji rok da se realizira program iz područja kulture s 
obzirom da je Odjel gradske uprave za kulturu doznačio na račun MO Grbci 5.000,00 kn odobrenih 
sredstava. Prisutni vijećnici su za održavanje kulturnog programa pod nazivom „Zvuci s juga“ 
predložili termin 26. 11. 2009. (četvrtak). 
 
Zaklju čak: G. Francetić će se čuti s Predsjednikom pododbora za kulturu MO Grbci g. Kišpalkom i 
dogovoriti točan termin priredbe, a onda tajnici javiti da bi se mogli pripremiti plakati. 
 
Za realizaciju turnira u briškuli i trešeti g. Zubović je predložio kraj studenog tj. početak prosinca. 
Zamolio je prisutne da animiraju  svoje susjede i prijatelje s područja MO Grbci da se uključe u 
predstojeći turnir. 
 
Zaklju čak: G. Zubović će predložiti predsjedniku BK „Grbci“ da se turnir održi u prostorijama 
boćarskog kluba jer u prostoru mjesnog odbora nema uvjeta (nema grijanja u velikoj sali).  
 
G. Zubović je predložio da se program Dočeka S. Nikole održi u nedjelju 6. prosinca u 15 sati. On 
će popisati svu predškolsku djecu u naselju i na temelju tog broja će se kupiti slatki paketi koje će 
S. Nikola podijeliti djeci. On će kontaktirati gñu. Barbaru Drezga iz dječjeg vrtića „Snjeguljica“ radi 
glazbenog dijela priredbe. 
 
Zaklju čak: Prisutni vijećnici su se složili s prijedlozima g. Zubovića. 
 
AD 4 
 
G. Zubović podijelio je prisutnima anketu o kriminalitetu na području grada Rijeke koju je inicirao 
Gradonačelnik. Tajnica je zamolila da se anketni listići podijele što raznolikijom dobnoj strukturi 
radi realnosti informacija. 
 
G. Drašković se interesirao što je s najavljenom akcijom Policije vezanom za prometne probleme 
na Grbcima. G. Zubović je odgovorio da je ideja bila da ubacimo obavijest grañanima u poštanske 
sandučiće sa zamolbom o primjerenijem parkiranju i o najavi  prometne kontrole od strane Policije, 
ali da se trenutno od svega odustalo dok se izvode radovi na plinu i kanalizaciji.  
 
G. Drašković je predložio da se dogovori sastanak s g. Karabaićem i g. Načinovićem iz OGU za 
sport vezano za inicijativu MO Grbci da na temelju skice (koju treba napraviti), OGU za sport 
započne s pripremom dokumenata za izdavanje grañevinske dozvole za izgradnju boćarskog 
igrališta (iza pumpe). Istaknuo je da je jasno da će izgradnja pričekati (Grad nema novaca), ali 
neka se barem slijedeće godine poradi na papirologiji. 
 
Zaklju čak: Prisutni vijećnici su se složili s prijedlozima g. Draškovića koji će inicirati navedeni 
sastanak. 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat.  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  
Vesna Širola 

Predsjednik VMO:  
Marin Zubović 

 
 


