
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-24/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  07.06.2013. 
  

ZAPISNIK 
SA 39. SJEDNICE VMO GRBCI  

 
39. sjednica VMO Grbci održana je 29.05.2013. (srijeda) s početkom u 10:00 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  

 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 
 

Ostali nazočni: 

 - 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Dalibor Farkaš, član VMO.  
 

Usvajanje zapisnika s 38. sjednice VMO Grbci održane 29.04.2013. g. 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Grbci, g. Tomo Abramović i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za realizaciju odgođenog programa Dani mjesnog odbora  
2. Pripreme za realizaciju programa sporta 
3. Pripreme za realizaciju programa "Birajmo najljepšu okućnicu – Grbci 2013." 
4. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

G. Abramović obavijestio je prisutne vijećnike da je radi loše prognoze za protekli vikend 
odgođena manifestacija Dan mjesnog odbora planirana za nedjelju 26. svibnja. U dogovoru s 
ostalim sudionicima s kojima će se realizirati taj program (BK "Grbci", NK "Grbci 2000", Udruga 
"Žene Grbaca") predložen je novi termin 9. lipnja. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su primili na znanje navedene informacije i prihvatili prijedlog g. 

Abramovića. 
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AD 2 

G. Abramović je, na temelju dogovora s predstavnicima NK "Grbci 2000", predložio prisutnim 
vijećnicima da se program sporta realizira u okviru Dana mjesnog odbora.  
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su prihvatili prijedlog g. Abramovića. 

 
 
AD 3 

G. Abramović obavijestio je prisutne vijećnike da je završna manifestacija za program "Birajmo 
najljepšu okućnicu Grbci 2013." dogovorena na srijedu 19. lipnja. U toku je fotografiranje okućnica 
koje radi tajnica, a u programu će nastupiti ženska klapa "Trsat".  
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su navedene informacije primili na znanje. 
 
AD 4 

G. Abramović obavijestio je prisutne vijećnike da je dana 14.05.2013. g. u 13.00 sati prisustvovao  
prvom koordinacijskom sastanku o investiciji izgradnje kanalizacije i izgradnje/rekonstrukcije 
vodoopskrbne mreže Grbci za ulice Primorska i Sušačko-kastavskog odreda. Na navedenom 
sastanku izvršio se upis početka radova u građevinski dnevnik, ukratko prezentirao dinamički i 
financijski plan realizacije, prometno rješenje za vrijeme gradnje te provjerena sva potrebna 
dokumentacija gradilišta. Početak radova planiran je za 20. svibnja, a završetak u studenom 2013. 
 
G. Abramović je iznio zahtjev Vijeća i građana mjesnog odbora da se u te radove uklope i radovi 
na plinifikaciji. Sudionici sastanka primili su na znanje navedeni zahtjev  i informirali g. Abramovića 
da sve ovisi o "Energu". 
 
Nakon ovog sastanka iz "Energa" je stigao odgovor na naš dopis od 3. svibnja da su u postupku 
ugovaranja za polaganje plinovoda u zajednički kanal s vodovodom i kanalizacijom. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su navedene informacije primili na znanje. Izuzetno su zadovoljni 

razvojem događaja. 
 
Sjednica je završila u 11:00 sati.                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
Zapisničar: referent za mjesnu samoupravu: 

Vesna Širola  
 

Predsjednik VMO Grbci:  
Tomo Abramović 

 
 
 


