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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-24/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  10. 06. 2015. 
  

ZAPISNIK 
SA 7. SJEDNICE VMO GRBCI  

 
7. sjednica VMO Grbci održana je 25.05.2015. (ponedjeljak) s početkom u 20:00 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: 

 Davor Marić, građanin 

 Milenko Silov, predsjednik  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Marija Krapić, članica VMO. 
  

Usvajanje zapisnika s 6. sjednice VMO Grbci održane 27.04.2015. g. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za realizaciju programa Dan mjesnog odbora 
2. Pripreme za realizaciju sportskog programa  
3. Pripreme za realizaciju programa "Birajmo najljepšu okućnicu" 
4. Razno 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 

G. Abramović je izvijestio prisutne vijećnike da su pripreme za realizaciju programa Dan mjesnog 
odbora u završnoj fazi. Kako je dogovoreno na prošloj sjednici, program će se realizirati u subotu 30. 
svibnja. U jutarnjim satima će se u suradnji s BK "Grbci" održati boćarski turnir. Nogometna utakmica 
veterana biti će odigrana također u jutarnjim satima. Okupljanje građana predviđeno je za 18 sati. 
Oko 19 sati biti će organiziran i turnir u potezanju konopa. U goste nam dolazi ekipa s Pehlina. U 
glazbenom dijelu programa sudjelovat će tamburaški sastav "Za Vas" koji će zabavljati prisutne od 
18 do 21 sat. Tajnica je prijavila skup MUP-u. 
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U subotu je potrebno doći oko 13 sati radi montaže šatora i postave klupa. Osim vijećnika doći će i 
6-8 volontera. Posudit će se i 3 velika suncobrana. Tajnica je zatražila od OGU za komunalni sustav 
čišćenje i košenju oko igrališta te zgrade mjesnog odbora, a volonteri će počistiti okoliš nakon 
manifestacije.  
 
Zaključak: Vijećnici su prihvatili prijedloge g. Abramovića. 
 
AD 2 
 
G. Abramović je izvijestio prisutne da će u subotu popodne biti organiziran dječji nogometni turnir (u 
suradnji s NK "Grbci 2000") te turnir u briškuli i trešeti (u suradnji s BK "Grbci"). 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije. 
 

AD 3 
 

G. Abramović je izvijestio prisutne da su u toku pripreme za realizaciju programa "Birajmo 
najljepšu okućnicu". Tajnica je mail-om dobila fotografije okućnica  nekolicine prijavljenih građana, 
a ostale će posjetiti osobno i fotografirati okućnice. Završna priredba se planira u srijedu 17. lipnja 
u 20 sati. Tajnica će pripremiti izložbu fotografija, priznanja za sve učesnike te poklon bonove za 
nagrađene. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije. 

 
AD 4 
 

Po ovoj točki nije bilo diskusije. 
 

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 
 
 


