
 I 

ZAPISNIK 
 

s konstituiraju će sjednice Vije ća mjesnog odbora Grbci od 15. lipnja 2010. godine, 
održane u prostorijama MO, Draži čka 4. 

 
Sjednicu je u 19:00 sati otvorio dr.sc. Željko Jovanović kao osoba ovlaštena od strane 
Gradonačelnika za voñenje sjednice do utvrñivanja privremenog predsjedatelja sjednice.  
Nakon pozdravne riječi, g. Jovanović je pozvao prisutnog referenta za mjesnu samoupravu, 
Roberta Bausa da izvrši prozivku članova Vijeća mjesnog odbora. 
 
Referent je izvršio prozivku, te je utvrñeno da sjednici prisustvuje 4 članoa Vijeća od ukupno  5 
koliko je propisano Statutom Grada Rijeke i to: 
 

1. Tomo Abramović 
2. Dalibor Farkaš 
3. Zdravko Francetić 
4. Marin Zubović 

 
odsutan – 5. Igor Blažević 
 
Kako je konstatiran potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, Željko Jovanović 
predložio je sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Grbci  
2. Utvrñivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
3. Svečana Izjava  članova Vijeća mjesnog odbora Grbci  
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
5. Razno 
 
i pozvao članove Vijeća da glasanjem prihvate predloženi dnevni red. 
 
Dnevni red prihvaćen je  jednoglasno.  
 
 

Točka 1. 
 

Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Grbci  
 

Željko Jovanović  pročitao je Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog 
odbora Grbci prema slijedećem:   

 
I. Utvrñuje se da je u popis birača upisano 1601 birača, od čega je glasovalo 271 

birača, te je prebrojavanjem utvrñeno 264 važećih glasačkih listića i 7 nevažećih glasačkih 
listića. 

II. Od  važećih glasačkih  listića, liste za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Grbci, 
dobile su glasova i broj mjesta u vijeću prema slijedećem: 
 
 
 

Redni 
broj 

 
KANDIDACIJSKA LISTA 

 

broj 
glasova 

broj 
mjesta 



 II

1.  
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
Nositelj liste: TOMO ABRAMOVI Ć 133 3 

2.  
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HN S 
Nositelj liste: DALIBOR FARKAŠ  43 1 

3.  
NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA GRBCI 
Nositelj liste: ZDRAVKO FRANCETIĆ 59 1 

4.  
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS 
Nositelj liste: MILE DEMO 29 0 

 
 
III        U Vijeće Mjesnog odbora Grbci izabrani  su slijedeći kandidati: 
 

a) s kandidacijske liste  
 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 

             Nositelj liste: TOMO ABRAMOVI Ć 
 

1. TOMO ABRAMOVIĆ 
2. MARIN ZUBOVIĆ 
3. IGOR BLAŽEVIĆ 

 
b) s kandidacijske liste  
 

                  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERA LNI DEMOKRATI - HNS 
                  Nositelj liste: DALIBOR FARKAŠ  

 
1. DALIBOR FARKAŠ 
 
 

c) s kandidacijske liste  
 
     NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA GRBCI 

                  Nositelj liste: ZDRAVKO FRANCETIĆ 
 

1. ZDRAVKO FRANCETIĆ 
 
      

       
Utvrñuje se da je svih 5 članova Vijeća izabrano sukladno odredbama Odluke o izborima 

članova mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 
Izvješće je prihvaćeno i time je verificiran mandat članova Vijeća mjesnog odbora Grbci. 
 

Točka 2. 
 

Na traženje Željka Jovanovića, referent za mjesnu samoupravu utvrdio je da je g. Tomo 
Abramović najstariji član vijeća, te je g. Abramović  preuzeo voñenje sjednice kao privremeni 
predsjedatelj. 
 
Vijeće je nastavilo radom prema utvrñenom dnevnom redu. 
 

Točka 3 
 



 III 

Referent za mjesnu samoupravu uručio je prisutnim članovima Vijeća tekst  Izjave. 
Tomo Abramović pozvao je vijećnike da ustanu i  pročitao tekst svečane izjave.  
 

Nakon što su prisutni vijećnici rekli “PRISEŽEM”, potpisali su tekst izjave i uručili ga 
referentu za mjesnu samoupravu. 
 

 
Točka 4. 

 
Na zahtjev predsjedatelja,  referent za mjesnu samoupravu izvjestio je članove Vijeća da 

su prema Statutu Grada Rijeke, tijela mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora i predsjednik 
Vijeća mjesnog odbora te je objasnio tijek provoñenja izbora prema sljedećem:  
           Predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine. 
Izbor za predsjednika Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem putem listića na kojem svaki član 
Vijeća zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata za predsjednika Vijeća. 
Kandidati su na listiću poredani prema abecednom redu prezimena. Za predsjednika Vijeća 
izabran je kandidat za koji je dobio većinu glasova svih članova Vijeća. Ukoliko niti jedan 
kandidat ne dobije većinu glasova, privremeni predsjednik proglašava stanku od 15 minuta 
nakon čega se izbori ponavljaju. Ukoliko niti u drugom glasovanju ne bude izabran predsjednik 
Vijeća, privremeni predsjednik prekida sjednicu Vijeća i saziva njen nastavak u roku od 15 
dana. 
 

Nakon završetka glasovanja, uz prisustvo svih vijećnika referent je prebrojao glasove, te 
predsjedatelj utvrñuje da je za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora izabran Marin Zubović s 3 
dobivena glasa članova Vijeća. 

Voñenje sjednice preuzeo je g. Marin Zubović kao predsjednik Vijeća.  
 
Na sjednicu je u tom trenutku stigao Igor Blažević, te je dao svečanu izjavu. 

 
 

Nakon izbora predsjednika, Vijeća prešlo se na izbor zamjenika predsjednika Vijeća 
prema postupku izbora za predsjednika. 

Za zamjenika predsjednika Vijeća izabran je g. Tomo Abramović s 4 dobivena glasa 
članova Vijeća. 
  
 

Točka 5. 
 

 Pod točkom „Razno“ predsjednik Vijeća zahvalio se na povjerenju, te je zahvalio g. 
Željku Jovanoviću kao predstavniku Gradonačelnika na odličnoj suradnji koju je VMO u 
proteklom mandatu imalo s Gradom, izrazivši svoju uvjerenost da će se tako nastaviti i dalje.  
 
Sjednica je završena u 19:30 sati. 
 
U Rijeci, 15. lipnja 2010. godine. 
 
KLASA:  026-02/10-24/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  15.06.2010. 
 
 
   Predsjedatelj:   Predsjednik VMO Grbci:                         Referent: 
 
Tomo Abramović                                   Marin Zubović                                           Robert Baus  


