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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-24/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  07. 05. 2015. 
  

ZAPISNIK 
SA 6. SJEDNICE VMO GRBCI  

 
6. sjednica VMO Grbci održana je 27.04.2015. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 

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

 Tomo Abramović, predsjednik VMO  

 Marko Đurković, član VMO  

 Milan Ivaniš, član VMO  

 Davorin Zubović, zamjenik predsjednika VMO 

 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 
 

Ostali nazočni: 

 Ivan Božić, građanin 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Marija Krapić, član VMO. 
  

Usvajanje zapisnika s 5. sjednice VMO Grbci održane 30.03.2015. g. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predlaganje malih komunalnih prioriteta za 2016.g 
2. Pripreme za realizaciju programa Dan mjesnog odbora 
3. Razno 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
G. Abramović je izvijestio je prisutne vijećnike da je potrebno izglasati prijedloge malih komunalnih 
prioriteta za 2016.g.  
 
Od građana je stigao samo jedan pisani prijedlog. Gđa. Barić Ratković iz Ulice Košićevac predložila 
je uređenje nogostupa u Ulici Košićevac sjeverno od kbr.  5a i 5b i istočno od kbr. 5b. 
 
Zaključak: Vijećnici su prihvatili prijedlog gđe. Barić-Ratković. 
 
G. Abramović pozvao je vijećnike da iznesu svoje prijedloge.  
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Zaključak: Nakon kraće diskusije, usvojeni su slijedeći prijedlozi prioriteta za 2016.g. 

 

1 
Nastavak raščišćavanja šumske sastojine i odvoz otpada u Dražičkoj ulici sjeveroistočno 
od kućnog broja 42  

2 
Postava antistres podloge u dječjem parku  u Dražičkoj ulici sjeveroistočno od kućnog 
broja 42  

3 Uređenje zida oko dječjeg parka  u Dražičkoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 42  

4 
Proširenje javne rasvjete oko dječjeg parka  u Dražičkoj ulici sjeveroistočno od kućnog 
broja 42  

5 
Hortikulturno uređenje u Primorskoj ulici južno od  kućnih brojeva 3A, 3B i 3C (između 
parkinga i dolca, do pokosa) 

6 
Uređenje nogostupa u Ulici Košićevac sjeverno od   kućnih brojeva 5a i 5b i istočno od 
kućnog broja 5b 

7 
Uređenje nogostupa u Ulici Košićevac sjeveroistočno od kućnog broja 5 te sjeverno od  
kućnih brojeva 3a, 3 i 1a 

 

 
Napomena: Ovi prijedlozi šalju se OGU za komunalni sustav na obradu. Obrađene prioritete 

(procjena opravdanosti i izvedivosti, cijena koštanja) Vijeće će dobiti u cca. listopadu o.g. i tada će 
donijeti konačnu odluku koje stavke će biti realizirane. 
 
AD 2 
 

G. Abramović je predložio da se Dan mjesnog odbora obilježi u subotu 30. svibnja s obzirom da se 
sportske igre mjesnog odbora povodom Sv. Vida održavaju u nedjelju 31.svibnja.  
 
Uz  boćarski, kartaški održat će se i turnir u potezanju konopa te nogometna utakmica domaćina 
protiv jedne gostujuće ekipe. Na učestvovanje su pozvani svi domaći rekreativci te rekreativci iz 
susjednih mjesnih odbora. Za muziku će biti zadužen lokalni tamburaški sastav "Vaši i naši". Žene iz 
udruge "Žene Grbaca" organizirat će izložbu kolača. Zakuska će se nabaviti u "Plodinama", a piće 
kod "Tia partnera" (dostava).  
 
U organizaciji će pomoći volonteri te članovi boćarskog i nogometnog kluba. Zamolio je vijećnike da 
pomognu u pripremi i realizaciji programa. 
 
Zaključak: Vijećnici su  se složili s prijedlozima g. Abramovića. 
 

AD 3 
 

G. Abramović je izvijestio da su za sportske susrete mjesnih odbora povodom Sv. Vida prijavljene 3 
ekipe (boće, karte i konop). Igre će se održati u nedjelju 31.svibnja na terenima SRC Zamet. Svi 
učesnici će dobiti majice, a osiguran je i topli obrok. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije. 

 
Tajnica je izvijestila da je pristigla zamolba g. Komljena s kbr. 23 u Ulici Marije Grbac sa zamolbom o 
postavi stupića koji bi omogućio sigurniji pristup ulazu u dvorište.  
 
Zaključak: Zamolba g. Komljena će se proslijediti Rijekaprometu koji će utvrditi opravdanost 
zahtjeva. 
 
G. Abramović je izvijestio prisutne o dopisu Odbora za mjesnu samoupravu kojim se pozivaju mjesni 
odbori da ime se obrate s problemima na terenu. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivenu informaciju. 
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G. Ivaniš je istaknuo problem nepostojanja rasporeda korištenja nogometnog igrališta. Naime, 
koncesionar nije istaknuo raspored na kojem bi bilo vidljivo vrijeme u kojem je igralište slobodno za 
korištenje građanima. 
 
Zaključak: Zatražit će se od predstavnika NK "Grbci 2000" da se postavi raspored. 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati.                  Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
Zapisničar: referent za mjesnu samoupravu: 

Vesna Širola  
Predsjednik VMO Grbci:  

Tomo Abramović 
 
 


