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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRBCI 
 
KLASA:  026 - 02 / 08-24 /  9 
URBROJ:  2170/01-09-10-08- 1 
Rijeka,  petak,  12. 09.  2008 
                                    

 
  

 
ZAPISNIK 

S    9.   SJEDNICE  VMO GRBCI U 2008. GODINI  
 

Deveta sjednica VMO Grbci održana je 12. 09. 2008 (petak) s početkom u 20 sati 

Sjednici su bili nazočni:  
- Marin Zubović, predsjednik VMO 
- Božo Vuletić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tomo Abramović, član VMO 
- Zdravko Francetić, član VMO 
- Ivo Drašković, član VMO 
- Marijan Štrokač, tajnik 
 
Ostali nazočni: Milenko Silov – član Pododbora za sport 
 

Sjednici nisu bili nazočni: ---- 
 
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO GRBCI: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvara i vodi predsjednik VMO te predlaže slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Programa rada Vijeća MO Grbci za 2009 godinu 
2. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 

 
Vijeće je sazvalo devetu sjednicu prvenstveno zbog potrebe donošenja dijela Programa rada VMO Grbci 
za 2009 godinu koji se odnosi se ponajprije, na sport i kulturu i po mogućnosti eko aktivnosti. O programu su 
prethodno raspravljali Pododbori čiji su članovi predložili svoje programe za 2009 godinu. Te prijedloge na 
devetoj sjednici sada razmatra VMO Grbci i zaključuje slijedeće:    
Zaključak: 
SPORT :  
U mjesecu SVIBNJU započinju sportske aktivnosti u Grbcima. Vijeće MO Grbci u suradnji s 
NK GRBCI 2000 organizira Nogometni turnir za razne uzraste. Tijekom mjeseca LIPNJA u 
čast Dana državnosti organizira Boćarski turnir za grañane Grbaca u suradnji s BK Grbci. 

• U mjesecu KOLOVOZU održat će se Košarkaški turnir (trojke) za grañane Grbaca. 
• Tijekom PROSINCA za grañane Grbaca održat će se Turnir u Briškuli i Trešeti. 
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KULTURA: 
• Tijekom 2009 godine održat će se dvije do tri scensko-plesne i glazbene priredbe što 

u je programu detaljnije razradio Pododbor za kulturu čiji su članovi u pojačanom 
sastavu autori i izvoñaći kompletnog programa.  

• U mjesecu Veljači u VMO Grbci želi ugostiti i počastiti Zametske maškare uz što po 
mišljenju vijećnika MO Grbci takoñer spada u kulturu te zahtjevaju da se takoñer 
unese u  obrasce Programa za kulturu 2009 godine. 

 
OSTALO: 

• U prosincu se planira obilježiti Dan SV. Nikole darivanjem djece predškolskog 
uzrasta za područje MO Grbci. 

• Nakon kraće rasprave i usuglašavanja pojedinih oprečnih mišljenja VMO Grbci se 
ipak odlučilo da će pokušati ponoviti provedbu eko-akcije ureñenja borove šume na 
kraju Dražičke. To bi se realiziralo tijekom 2009 godine negdje u travnju ili svibnju, 
ovisno o realnim vremenskim prilikama. 

 
 
 
AD 2 
 
RAZNO:  
Na novoizgrañenom parkiralištu od posañenih stabala kanadskog javora, visine cca. 3 m dva se 
nisu uspjela primiti već su se osušili te ih je potrebno zamijeniti. Zadužuje se tajnik da o tome 
obavijesti g. Tadića u Gradu Rijeci od kojeg očekujemo i informacije o daljnjem održavanju 
spomenutih zelenih površina. Vijećnik Abramović postavio je takoñer pitanje manjka oglasnih ploča 
u Grbcima pa će se potražiti odgovor i na to pitanje. 
Zaključak: 

• Na novoizgrañenom parkiralištu od posañenih stabala kanadskog javora, visine 
cca. 3 m dva se nisu uspjela primiti već su se osušili te ih je potrebno zamijeniti. 
Zadužuje se tajnik da o tome obavijesti g. Tadića u Gradu Rijeci od kojeg 
očekujemo i povratnu informaciju o daljnjem održavanju spomenutih zelenih 
površina. Vijećnik Abramović postavio je takoñer pitanje nedostatka oglasnih 
ploča pa će se potražiti odgovor i na to pitanje. 

 
 
 
Sjednica  je završila u  22.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

 
Zapisničar - referent za mjesnu samoupravu: 
                                             Marijan Štrokač 

 
Predsjednik VMO Grbci  

Marin Zubović : 
 

  
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 


