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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-24/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  05.05.2014. 
  

ZAPISNIK 
SA 51. SJEDNICE VMO GRBCI  

 
51. sjednica VMO Grbci održana je 28.04.2014. (srijeda) s početkom u 20:00 sati u 

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

 Tomo Abramović, predsjednik VMO  

 Marin Zubović, član VMO  

 Zdravko Francetić, član VMO 

 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 
 

Ostali nazočni: 

 Milenko Silov, predsjednik, NK "Grbci 2000" 

 Anđelka Silov. predsjednica Udruge "Žene Grbaca" 

 Zdenko Nikšić, Rijekapromet. 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Milan Bačić, zamjenik predsjednika VMO  

 Dalibor Farkaš, član VMO.  
 

Usvajanje zapisnika s 50. sjednice VMO Grbci održane 31.03.2014. g. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Grbci, g. Tomo Abramović i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za realizaciju sportskog programa i programa Dan mjesnog odbora 
2. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

G. Abramović je obavijestio je prisutne vijećnike da se mora početi s pripremama za realizaciju 
sportskog programa (nogomet, boćanje i karte) te obilježavanja Dana mjesnog odbora. Vijeće je pri 
kraju mandata  i misli da se ove manifestacije moraju održati kao i svake godine jer je to tradicija 
ovog mjesnog odbora. Predložio je da se završna manifestacija Dana MO održi u nedjelju 1. lipnja 
jer se sportske igre mjesnih odbora održavaju dan ranije, u subotu 31. svibnja na Zametu. Iz MO 
Pehlin bi se posudili stolovi i klupe koji nam nedostaju. 
 
G. Silov je informirao vijećnike da se još ne zna točan vikend kad će NK "Grbci 2000" organizirati 
nogometni turnir čiji je suorganizator mjesni odbor. Smatra da je najekonomičnije da se spoje svi 
sportski događaji koji će na kraju završiti glazbenim programom. Nogometni klub bi angažirao 
ugostitelja, a  nabavile bi se i zaštitne ograde. Točan termin znat će za 10-ak dana. 
 
Gđa. Silov će neovisno o terminu organizirati glazbeni program te animirati žene za pripremu i 
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humanitarnu prodaju kolača koje će same pripremiti. 
 

 
Zaključak: Vijećnici su usvojili gore navedene prijedloge. Konačni termini utvrdit će se na slijedećoj 

sjednici u svibnju. 
 
AD 2 

G. Abramović je predložio da g. Francetić bude koordinator MO Grbci za sportske igre mjesnih  
odbora koje će se održati 31. svibnja na terenima SC "Zamet". 
 
Zaključak: G. Francetić će kao pomoćnog koordinatora uključiti i g. Davorina Zubovića. Ostali 

vijećnici složili su se s navedenim prijedlozima. 
 
G. Nikšić je izvijestio prisutne da su u toku završni dogovori i pripreme za realizaciju pristupnog puta 
kbr. 18 u Dražičkoj ulici (g. Premuž). Veliki napori uloženi su da se sve stranke dogovore i slože oko 
ovog dugogodišnjeg problema. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici primili su na znanje navedene informacije. 
 
 
 

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

 
Zapisničar: referent za mjesnu samoupravu: 

Vesna Širola  
Predsjednik VMO Grbci:  

Tomo Abramović 
 


