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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-24/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  10. 09. 2018. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 48. SJEDNICE VMO GRBCI  

 
48. sjednica VMO Grbci održana je 06.09.2018. godine (četvrtak) s početkom u 20:00 sati u 

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

 Tomo Abramović, predsjednik VMO  

 Davorin Zubović, zamjenik predsjednika VMO  

 Marko Đurković, član VMO 

 Milan Ivaniš, član VMO  

 Goran Miličić, referent za mjesnu samoupravu 
 

 
Ostali nazočni: 

 Ivan Dundović 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 47. sjednice VMO Grbci održane 31.08.2018. g. 

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

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Realizacija stavke komunalnih prioriteta MO Grbci za 2018. godinu pod nazivom „Uređenje 
parkirališta u Ulici Marije Grbac zapadno od kućnog broja 4“ 

2. Pripreme za realizaciju nove odobrene programske aktivnosti za 2018. godinu Križevica 
2018. 

3. Komunalna i prometna problematika 
4. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO, G. Abramović obavijestio je vijećnike o pozivu na sjednicu upućenom g. 
Dundoviću povodom nadolazećih radova po komunalnim prioritetima MO Grbci za 2018. godinu. 
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Sukladno dogovoru na 36. sjednici VMO Grbci g. Dundović pozvan je na sjednicu Vijeća radi 
informiranja o planiranim radovima uređenja parkirališta u Ulici Marije Grbac zapadno od kućnog 
broja 4. G. Abramović prisutnim je vijećnicima i g. Dundoviću razjasnio situaciju i predočio sve 
prikupljene podatke o zoni zahvata planiranih radova i planovima sukladno informacijama s terena 
dobivenim od TD Rijeka promet. Nakon kraće rasprave svi prisutni su se složili da su planirani radovi 
u interesu svih građana koji žive u tom dijelu Ulice Marije Grbac, kao i urbanizacija i uređenje javne 
površine. G. Dundović nije imao daljnje primjedbe na planirane radove koji kreću uskoro.   
 
Zaključak: Vijećnici i g. Dundović su primili na znanje navedene informacije te kako g. 
Dundović nije imao daljnjih primjedbi na izvođenje planiranih radova po komunalnim 
prioritetima MO Grbci za 2018. godinu pod stavkom Uređenje parkirališta u Ulici Marije Grbac 
zapadno od kućnog broja 4 u duhu dobre suradnje riješene su sve nesuglasice. 
 
AD 2 
 
G. Abramović informirao je vijećnike o pripremama za realizaciju nove programske aktivnosti za ovu 
godinu – Križevice 2018. Zamolba za utroškom neiskorištenih financijskih sredstava iz planirane, a 
nerealizirane programske aktivnosti – Doček Zametskih zvončara i maškara prijedlogom nove 
programske aktivnosti – Križevica 2018. je usvojena te je tako Vijeću Mjesnog odbora Grbci 
odobrena nova ovogodišnja programska aktivnost i prenamjena financijskih sredstava. VMO Grbci 
sudjelovat će u pripremi i realizaciji Križevice na Srdočima čija će se završna priredba održati u 
subotu, 15.09.2018. u blizini Osnovne škole Srdoči. G. Abramović ukratko je obavijestio vijećnike o 
održanom sastanku povodom Križevice i zamolio vijećnike na angažman oko ove nove aktivnosti. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s g. Abramovićem. 
 
AD 3 
 
G. Abramović obavijestio je vijećnike o primjedbama građana vezanim za Ulicu Josipa Mohorića. 
Primjedbe su usmjerene na nedostatak sadržaja, prvenstveno dječjeg igrališta i parka, kanalizacijske 
mreže te nedostatak nogostupa. Također, ukazano je i na pijesak na cesti koji vrca po prolaznicima 
prilikom prolaska vozila. G. Abramović napomenuo je kako je u prijedlozima komunalnih prioriteta za 
2019. godinu poslana stavka Izgradnje nogostupa u Ulici Josipa Mohorića, dijelu koji pripada MO 
Grbci. Obrađene stavke prijedloga komunalnih prioriteta još se čekaju te će na sljedećoj sjednici 
krajem rujna obrađene stavke biti konačno usvojene. G. Abramović nadodao je kako je zahtjev za 
interventnim čišćenjem pijeska proslijeđen Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s g. Abramovićem. 
 
AD 4 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 

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

 
Zapisničar: Referent za mjesnu samoupravu 

                    Goran Miličić  
 

              Predsjednik VMO Grbci  
      Tomo Abramović 

 


