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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/12-24/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  13.07.2012. 
  

ZAPISNIK 
SA 29. SJEDNICE VMO GRBCI  

 

29. sjednica VMO Grbci održana je 04.07.2012. (srijeda) s početkom u 18:30 sati u 
prostorijama MO GRBCI, Dražička 4. 
 

Sjednici su bili nazočni: 

 Tomo Abramović, predsjednik VMO  

 Marin Zubović, član VMO  

 Zdravko Francetić, član VMO 

 Milan Bačić, zamjenik predsjednika VMO  

 Dalibor Farkaš, član VMO.  

 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 
 

Ostali nazočni: 

 - 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 - 
 

Usvajanje zapisnika s 27. sjednice VMO Grbci održane 30.05.2012. g. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Usvajanje zapisnika s 28. sjednice VMO Grbci održane 08.06.2012. g. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Realizacija programa Dana MO i programa sporta 
2. Realizacija programa Birajmo najljepšu okućnicu i balkon 
3. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

G. Abramović je izvijestio prisutne vijećnike da su od 8. do 10. lipnja uspješno realizirani programi 
Dani MO Grbci i Sportski program. Odobrena sredstva su potrošena prema planu, dobivene su i 2 
donacije od firme Silov gradnja, marendu boćarima sponzorirala je konoba "Ugor", a programi su 
realizirani u suradnji s BK "Grbci", NK "Grbci", udrugom "Žene Grbaca" te 10-ak volontera. 
Predsjednik je zahvalio vijećnicima na suradnji. 
 
Zaključak: Vijećnici su navedeno primili na znanje. 
 
AD 2 

G. Abramović je izvijestio prisutne vijećnike je 4. srpnja na prigodnoj svečanosti obilježen 
završetak akcije "Birajmo najljepšu okućnicu na Grbcima u 2012.g." Već treću godinu zaredom 
Vijeće mjesnog odbora provelo je ovu akciju. Osobnim kontaktima tajnice i članova Vijeća 
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animirani su građani za uključenje u akciju. Imenovana komisija (lanjske nagrađene), obišla je sve 
učesnike i izvršila izbor. Tajnica je fotografirala okućnice i pripremila izložbu slika. Izabrano je 8 
lijepo uređenih okućnica (bez redoslijeda), a vlasnicima poklonjen poklon bon od 100 kn. Jedna 
okućnica dobila je nagradu za vizualni identitet i nagrađena je lijepom vazom. Ostali učesnici 
nagrađeni priznanjima za sudjelovanje. Predsjednik je zahvalio lokalnim muzičarima na 
sponzorskom nastupu, a ženama iz Udruge "Žene Grbaca" na suradnji u pripremi i služenju 
zakuske. 
 
Zaključak: Vijećnici su navedeno primili na znanje. 

 
AD 3 

G. Abramović je izvijestio prisutne vijećnike da je iz sredstava prioriteta za 2012.g. na raskršću 
ulica Marije Grbac i Dražičke postavljen oglasni pano. Još jedan pano postavljen je na raskršću 
ulica Marije Grbac i Košićevca. Kako nije zadovoljan mjestom postavljanja drugog panoa, 
predložio je da tajnica uputi dopis OGU za komunalni sustav i stavi prigovor. Smatra da su nas 
trebali pitati za mišljenje jer mi ovdje živimo i nama će koristiti ovaj pano. Mjesto i način 
postavljanja panoa je po njemu potpuno nefunkcionalno. 
 
Zaključak: Vijećnici su se složili s prijedlogom Predsjednika. 

 
G. Abramović je izvijestio vijećnike da unatoč našim zamolbama prema Direkciji za prometno 
redarstvo (održan je sastanak s Ravnateljem g. Mišanom, a obavljeno je i nekoliko telefonskih 
razgovora nakon tog sastanka) nije zadovoljan što se još uvijek parkira po ulici Marije Grbac te 
ometa redovitu djelatnost "Čistoće" i ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu. Predložio je 
da tajnica pošalje dopis Direkciji za prometno redarstvo kao i Prometnoj policiji i da ih se svih 
zajedno zamoli da učine što je moguće više na rješavanju ovog problema. 
 
Zaključak: Vijećnici su se složili s prijedlogom Predsjednika. 
 

Sjednica je završila u 21:00 sat.                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: 
                       Vesna Širola, 

referent za mjesnu samoupravu 
 

Predsjednik VMO Grbci:  
Tomo Abramović 

 

 


