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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-18/13 
URBROJ:  2170-01-09-01-2008-1 
Rijeka,  14.11.2008. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 39. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
39. sjednica VMO Podmurvice održana je 14.11.2008. (petak) s početkom u 18 sati u prostorijama 
MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Anton Blažeković, predsjednik VMO, 
- Elvis Šutalo, zamjenik predsjednika VMO, 
- Melita Križanović, članica VMO, 
- Salih Bačinović, član VMO,  
- Verica Mladenić Lipošćak, tajnica MO. 
 
Ostali nazočni: 
- Milenko Vuleta, grañanin. 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Reneo Marot, član VMO i 
- Goran Crnković, član VMO. 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice VMO Banderovo 
2. Pripreme za turnir u briškuli i trešeti 
3. Pripreme za doček Djeda Božićnjaka na Banderovu 
4. Komunalna problematika 
5. Pripreme za predblagdansko druženje s umirovljenicima 
6. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik s 38. sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 38. sjednice VMO od 16.10.2008. godine. 
 
AD 2 
 
Zamjenik predsjednika Vijeća MO g. Elvis Šutalo izvijestio je vijećnike da je s vlasnikom bistroa 
"Katarina" dogovorio marendu za sudionike turnira (maneštru i kobasice) te da će prema planu 
kupiti nagrade za prva tri mjesta. U četvrtak 20. studenoga tajnica će ponovo oglasiti poziv 
grañanima da se prijave na turnir putem Novog lista i Radio Rijeke te se najveći broj prijavljenih 
očekuje na sam dan održavanja turnira, u subotu 22. studenoga 2008. godine. 
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AD 3 
 
Temeljem detaljnog programa za provoñenje aktivnosti "Djed Božićnjak na Banderovu" te nakon 
dogovora vijećnika, VMO jednoglasno je donijelo sljedeći   

Zaključak: 
• Djed Božićnjak na Banderovu održao bi se 19. prosinca 2008. godine u 18 sati 

ukoliko Tehnički fakultet bude mogao ustupiti dvoranu.  
• Prijave djece vršiti će se od 1. do 5. prosinca 2008. i to svakim danom od 17 do 19 

sati osim četvrtka kada će se upisi vršiti od 8 do 12 i 14 do 16 sati. 
• Participacija roditelja je 20 kuna. 
• Prigodan program za djecu održati će Glazbeno scenska udruga Ri stars te Djed 

Božićnjak.  
 
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Anton Blažeković predao je riječ grañaninu g. Milenku Vuleta iz Ulice Rudolfa 
Tomšića 62/1 koji se obratio Vijeću sa zamolbom da se odveze kamion koji je neupotrebljiv i nije 
registriran već pet godina, a nalazi se na javnoj površini i time zauzima parkirni prostor. Kamion je 
bio u njegovu vlasništvu, ali zbog dugotrajnog sudskog spora s bivšim poslodavcem sam nije u 
mogućnosti ukloniti kamion. Predsjednik VMO odgovorio je da je komunalno redarstvo već o tome 
obaviješteno te da će Vijeće poduzeti sve što je u njegovoj moći da se kamion ukloni.  
Predsjednik VMO g. Anton Blažeković izvijestio je vijećnike o odgovoru Županijske uprave za ceste 
na dopis VMO o poduzimanju mjera vezano za sigurnost prometa u Vukovarskoj  ulici u zoni O.Š. 
Gelsi. Naime, ŽUC navodi kako su po pitanju sigurnosti pješačkog prijelaza izvedene sve radnje 
koje im omogućavaju zakonski i podzakonski akti. Viseći prometni znak koji obavještava na 
obilježen pješački prijelaz sa žutim treptajućim svjetlima, čiju je postavu tražilo VMO, ne mogu 
postaviti s obzirom da nije predviñen Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na 
cestama (NN 33/05) i u suprotnosti je s odredbama istog. Za formiranje parkirne površine za 
roditelje koji dovode djecu u školu i vrtić nadležna je jedinica lokalne samouprave. 
G. Šutalo istaknuo je da je u Ulici obitelji Duiz došlo do ulegnuća na asfaltnoj podlozi i to samo 
nekoliko mjeseci nakon renoviranja iste. Radovi su izvršeni u sklopu Prioriteta za 2008. godinu te s 
obzirom da su još uvijek pod garancijom Vijeće treba uložiti prigovor na kvalitetu izvršenih radova.  
Gña. Križanović navela je da se Ulica obitelji Duiz uopće ne čisti, a isto tako ni stepenice iz iste 
ulice prema Ulici dr. Frana Kresnika te da u ulici raste korov i ambrozija.   
      Zaključak 

• Vijeće MO Banderovo uputiti će prigovor na izvoñenje radova u Ulici obitelji Duiz 
Rijeka prometu. 

• Tajnica će zatražiti od Čistoće da se redovito čisti kolnik i stepenice u Ulici obitelji 
Duiz te da se ukloni ambrozija. 

 
AD 5 
 
Vezano za već tradicionalno predblagdansko druženje umirovljenika Banderova Vijeće MO 
jednoglasno je donijelo sljedeći 
      Zaključak 

• Predblagdansko druženje umirovljenika na Banderovu održati će se u subotu 20. 
prosinca u 10 sati. 

 
 
Sjednica je završila u 20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Podmurvice: 
 

Verica Mladenić Lipošćak Anton Blažeković 
   


