
 1 / 2 

 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-24/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  28. 12. 2015. 
  

ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE VMO GRBCI  

 
14. sjednica VMO Grbci održana je 21.12.2015. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 

prostorijama MO Grbci, Dražička 4. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Tomo Abramović, predsjednik VMO  

 Marko Đurković, član VMO  

 Marija Krapić, članica VMO 

 Davorin Zubović, zamjenik predsjednika VMO 

 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 
 

Ostali nazočni: 

 Milenko Silov, volonter 

 Ivan Božić, volonter 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Milan Ivaniš, član VMO  
 

Usvajanje zapisnika s 13. sjednice VMO Grbci održane 23.11.2015. g. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Grbci, g. Tomo Abramović i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana za 2016.g. 
2. Osvrt na realizaciju programa Doček Sv. Nikole 
3. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

G. Abramović je podsjetio prisutne vijećnike na dostavljeni Financijski plan za 2016.g. koji je tajnica 
pripremila na osnovu predloženih i usvojenih programskih aktivnosti VMO Grbci za 2016.g. Predložio 
je ukoliko nema primjedbi, da se isti usvoji. Primjedbi nije bilo.  
 
Zaključak: Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili Financijski plan  za 2016.g. 

 
AD 2 

G. Abramović je izrazio zadovoljstvo realiziranim programom Doček Sv. Nikole koji je Vijeće 
realiziralo u suradnji sa Župom Sv. Križa sa Srdoča i Dječjim vrtićem "Snjeguljica". Smatra da su 
djeca i roditelji bili zadovoljni programom te je zahvalio vijećnicima na pomoći prilikom njegove 
pripreme i realizacije. 
 
Zaključak: Članovi Vijeća primili su navedeno na znanje. 
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AD 3 

G. Abramović je zahvalio prisutnim vijećnicima i volonterima na suradnji u protekloj godini. Smatra 
da je ovo Vijeće složno i korektno radilo na unapređenju života u ovom mjesnom odboru: rješavala 
se komunalna problematika, realiziralo se planirane programe, surađivalo sa građanima te sa 
stručnim službama Grada i komunalnih društava. 
 
ZAKLJUČAK: Članovi Vijeća složili su se s navodima g. Abramovića. 

 
G. Abramović zaželio je prisutnima u sve najbolje u Novoj godini te nastavak uspješne suradnje. 
 

Sjednica je završila u 20:00 sati.                                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
Zapisničar: referent za mjesnu samoupravu: 

Vesna Širola  
Predsjednik VMO Grbci:  

Tomo Abramović 
 
 
 


