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ZAPISNIK
SA 44. SJEDNICE VMO GRBCI

44. sjednica VMO Grbci održana je 28.10.2013. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 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
 Dalibor Farkaš, član VMO.
 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu.
Ostali nazočni:
 Sjednici nisu bili nazočni:
 Usvajanje zapisnika s 43. sjednice VMO Grbci održane 30.09.2013. g.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Grbci, g. Tomo Abramović i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Natječaj za program Riječkog lokalnog partnerstva za 2014.g.
2. Prioriteti na privatnom zemljištu uz suglasnost građana
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
G. Abramović je obavijestio prisutne vijećnike da je raspisan natječaj za projekte Riječkog lokalnog
partnerstva za 2014.g. na kojem je MO Grbci već sudjelovao u više navrata i kroz 3 projekta uredio
nogometno i košarkaško igralište pored zgrade mjesnog odbora te područje kod pumpe u
Dražičkoj ulici. Upitao je da li tko ima prijedlog za navedeni natječaj.
Zaključak: S obzirom da nije bilo prijedloga, jednoglasno je odlučeno da se MO Grbci neće javljati
na ovaj natječaj.
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AD 2
Tajnica je informirala vijećnike da je iz Direkcije za mjesnu samoupravu stigao naputak vijećima da
se ne planiraju nikakvi prioriteti koji se odnose na uređenja dijelova privatnih zemljišta u svrhu
javnog korištenja pa čak ni uz suglasnost vlasnika ovjerenu kod javnog bilježnika. Sve treba biti
odrađeno kroz imovinsko-pravnu pripremu. Službeni dopis slijedi.
Zaključak: Prisutni vijećnici su dobivenu informaciju primili na znanje.
AD3
G. Abramović je istaknuo da se radovi na sanaciji asfalta u donjem dijelu Dalmatinske ulice upravo
izvršeni prethodnog tjedna.
Zaključak: Prisutni vijećnici su primili na znanje informacije dobivene od Abramovića i veoma su
zadovoljni što je to konačno rješeno.
G. Abramović obavijestio je prisutne da izgradnja kanalizacije i izgradnje/rekonstrukcije
vodoopskrbne mreže Grbci u ulici Sušačko-kastavskog odreda zapela u ogranku kod kbr. 9, 11,
13, 15, 17 ... jer se većinski vlasnik zemljišta (ceste) g. Mirko Črnac, usprotivio prolasku
infrastrukture preko njegovog zemljišta. Bez obzira na nekoliko sastanaka predstavnika VIK-a i
Grada s g. Črncem, dogovor nije postignut.
Zaključak: Prisutni vijećnici su navedene informacije primili na znanje. Žao im je što zbog toga
cijela ulica neće biti riješena kako je planirano, ali Vijeće je učinilo sve što je moguće da se riješi taj
problem na zadovoljstvo svih sudionika.
G. Abramović upoznao je vijećnike s odgovorom koji je poslao Rijekapromet i OGU za komunalni
sustav vezano za peticiju dijela građana vezano za pretvaranje dijela Ulice Marije Grbac u
jednosmjernu i formiranje novih parkirnih mjesta. U svojim odgovorima stručne službe
Rijekaprometa i OGU za komunalni sustav ne podržavaju navedenu peticiju i ne daju suglasnost
za traženo. Odgovor Čistoće još nije stigao.
Zaključak: Prisutni vijećnici su se složili da dobivene odgovore od Rijekaprometa i OGU za
komunalni sustav proslijedimo g. g. Goranu i Zoranu Dikliću (predstavnici građana).
Sjednica je završila u 20:00 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar: referent za mjesnu samoupravu:
Vesna Širola
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Predsjednik VMO Grbci:
Tomo Abramović

