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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-24/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  13.07.2010. 
  

 
ZAPISNIK 

SA 3. SVEČANE SJEDNICE VMO GRBCI  
POVODOM OBILJEŽAVANJE „DANA MJESNOG ODBORA“ 

 
3. svečana sjednica VMO Grbci održana je 10.07.2010. (subota) s početkom u 18 sati u 

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

• Marin Zubović, predsjednik VMO 
• Tomo Abramović, zamjenik predsjednika VMO  
• Zdravko Francetić, član VMO 
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 
 

Ostali nazočni: 
• Uzvanici (volonteri i donatori) 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Dalibor Farkaš, član VMO  
• Igor Blažević, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pozdravni govor predsjednima VMO Grbci g. Marina Zubovića 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća MO Grbci, g. Marin Zubović, pozdravio sve nazočne i 
konstatirao da će ova sjednica biti odreñena rekapitulacija aktivnosti protekle godine, a to su: 

• Ekološka akcija (u listopadu 2009.) 
• Kulturni program „Zvuci s juga“ (krajem studenog 2009.) 
• Doček Sv. Nikole i podjela darova za djecu predškolskog uzrasta s područja MO Grbci (u 

prosincu 2009.) 
• Turnir u biškuli i trešeti (u prosincu 2009.) 
• Doček Zametskih zvončara i maškara (u veljači 2010.) 
• Nogometni i boćarski turniri (travanj 2010.) 
 

G. Zubović je takoñer istaknuo skoru realizaciju programa Lokalnog partnerstva iz 2009. kojim je 
ureñeno područje iza pumpe u Dražičkoj i napravljen prilaz budućem boćalištu. Posebno se 
zahvalio prisutnim volonterima i donatorima na sudjelovanju u provoñenju ovog programa te im 
podijelio zahvalnice. 
 
G. Zubović se takoñer posebno zahvalio: 
• G. Zdenku Nikšiću („Rijeka promet”) 
• g. Miljenku Silovu (“Silov gradnja” i NK “Grbci 2000”) 
• g. Mili Demi (BK “Grbci)” 
• konobi “Ugor” 



 2/2 

• g. Bakoviću (tiskara “Aktuel”) 
• gñi. Barbari Drezga (Dječji vrtić “Snjeguljica”). 
 
Navedenim pojedincima i firmama uručene su prigodne zahvalnice. 

 
 

G. Zubović je istaknuo je Vijeće posebno zadovoljno konačnim dovršenjem rekonstrukcije dijela 
Ulice Marije Grbac. Uvjeren je da ovo mišljenje dijele i grañani Grbaca. 
 
G. Zubović posebno se zahvalio obiteljima Birkić,  Drašković (Buzetska ulica) , Skočić (Pazinska 
ulica) i Majetić (Ulica Borik) koji su dozvolili, bez naknade, izgradnju kanalizacije preko njihovih 
terena. 
 
Vijećnici ovog mjesnog odobora u budućnosti će se zalagati za što bržu izgradnju kanalizacije i 
plinifikacije u preostalim dijelovima naselja, boćališta sa 4 joga, WC-a za potrebe djece i grañana 
koji koriste malonogometno i košarkaško igralište te proširenje ulica u naselju gdje je to moguće. 
 
Nakon još jedne zahvale svim prisutnima, g. Zubović je prisutne vijećnike i uzvanike pozvao na 
prigodni domjenak. 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati.                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu 

Vesna Širola 
Predsjednik VMO Grbci:  

Marin Zubović 
 

 


