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ZAPISNIK
SA 22. SJEDNICE VMO GRBCI

22. sjednica VMO Grbci održana je 29.08.2016. (ponedjeljak) s početkom u 20:00 sati u
prostorijama MO Grbci, Dražička 4.
Sjednici su bili nazočni:
 Tomo Abramović, predsjednik VMO
 Marko Đurković, član VMO
 Marija Krapić, član VMO
 Milan Ivaniš, član VMO
 Davorin Zubović, zamjenik predsjednika VMO
 Dragica Šibenik, referent za mjesnu samoupravu.
Ostali nazočni:
 Sjednici nisu bili nazočni:
 Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Grbci, g. Tomo Abramović i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlozi programa rada za 2017.g.
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
G. Abramović je G. Abramović je izvijestio nazočne vijećnike o potrebi pripreme prijedloga
programa rada za 2017.g. Predlaže da ova točka prebaci na slijedeću sjednicu, te da se do tada
razmisli o ovoj temi.
Zaključak: Vijećnici su navedeno primili na znanje i složili se s prijedlogom g. Abramovića.
AD 2
G. Abramović je izvijestio vijećnike da će se problemi vezani oko kanalizacije i odvodnje na kraju
Ulice Marije Grbac (kod mosta preko zaobilaznice) morati riješiti na terenu, na skupnom sastanku
svih nadležnih službi Grada Rijeke, nakon završetka godišnjih odmora. G. Abramović također
napominje da su s navedenom problematikom je upoznate stručne službe Grada.
Zaključak: Vijećnicu su primili na znanje informacije dobivene od g. Abramovića.
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G. Abramović je izvijestio nazočne vijećnike da je s g. Bašićem iz KD Čistoće i gđom. Matković,
zamjenicom predsjednice Vijeća MO Srdoči prije nekoliko dana bio na terenu vezano za problem
kontejnera za kućni otpad u Ulici Košićevac sjeverno od kbr. 3A. Dogovoreno je da se nakon
uređenja nogostupa zapadno od kbr. 3A, kontejneri premjeste na taj dio ulice.
Zaključak: Protiv premještaja kontejnera izjasnio se samo g. Zubović dok ostali podržavaju
prijedlog g. Abramovića.
G. Abramović je izvijestio nazočne vijećnike da će radovi po preostalim točkama prioriteta trajati
1-2 mjeseca. Uskoro bi trebali početi radovi na izgradnji nogostupa u ulici Košićevac kod kbr. 3A, 5A
i 5B, a na dnu odvojka će se napraviti upojni bunar. Tu je i uređenje prilaza kbr 53 u Ulici Marije
Grbac. Izvođači je isti. Očekuje se i nastavak uređenje partera na dječjem igralištu na kraju Dražičke
ulice kao i postava rasvjete.
Zaključak: Vijećnici su navedeno primili na znanje.
G. Abramović je izvijestio nazočne vijećnike da je kontaktirao gospodina Nikšića u svezi sanacije
raskršća Primorske ulice i Ulice Vrhovo. Rečeno mu je da je natječaj prošao, izvođač će biti firma
SANDI, a radovi bi trebali početi u rujnu.
Zaključak: Vijećnici su navedeno primili na znanje.
G. Abramović je predložio da se na temelju zahtjeva građana proširi javna rasvjeta u Ulici sušačkokastavskog odreda u blizini raskrižja s Ulicom Vrhovo. Predlaže da se to stavi u prijedloge prioriteta
za 2017.
Zaključak: Vijećnici su se složili s predloženim.
Sjednica je završila u 21:00 sat.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar: referent za mjesnu samoupravu:
Dragica Šibenik

Predsjednik VMO Grbci:
Tomo Abramović
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