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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-18/14 
URBROJ:  2170-01-09-01-2008-1 
Rijeka,  11.12.2008. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 40. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
40. sjednica VMO Podmurvice održana je 11.12.2008. (četvrtak) 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. 
 
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 39. sjednice VMO Banderovo 
2. Pripreme za doček Djeda Božićnjaka na Banderovu 
3. Pripreme za predblagdansko druženje s umirovljenicima 
4. Plan ureñenja prostora MO Banderovo za 2009. godinu 
5. Prijava natječaja za "Naj on-line mjesni odbor"  
6. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik s 39. sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 39. sjednice VMO od 14.11.2008. godine. 
 
AD 2 
 
Članica Vijeća MO gña. Melita Križanović izvijestila je vijećnike da je u dogovoru s Tehničkim 
fakultetom i izvoñačima usuglašen termin za doček Djeda Božićnjaka i to 22. prosinca u 18 sati. S 
g. Neviom Ponišom s Tehničkog fakulteta dogovoreno je da se CD s glazbom donese ranije kako 
bi se mogla izvršiti tehnička priprema. Gña. Križanović je odradila popodnevna dežurstva za 
prijavu djece te će se prema već donesenom programu izvršiti kupovina igračaka i slatkiša za 
poklon pakete te posebna tri paketa za invalidnu djecu s područja MO.  
 
AD 3 
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Vezano za 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. 

• Tajnica VMO izraditi će plakate te pozvati umirovljenike putem obavijesti u Novom 
listu i Radio Rijeci. 

• G. Blažeković i g. Šutalo preuzeti će kupovinu prehrambenih namjernica za 
domjenak.  

 
 
AD 4 
 
Nakon kraće rasprave o potrebama za ureñenje prostorija MO Banderovo u 2009. godini, vijeće je 
jednoglasno donijelo sljedeći  
      Zaključak 

U prostoru mjesne samouprave u Ulici Rudolfa Tomšića 15 u 2009. godini potrebno 
je izvršiti sljedeće radove i to navedenim redoslijedom: 
 

• saniranje krovišta, 
• nabavka klimatizacijskog ureñaja za grijanje i hlañenje prostora tajništva, 
• nabavka otirača za cipele, 
• zamjena neispravnih aparata u sklopu mini-kuhinje, 
• obnova fasade (otpadaju komadi žbuke), 
• probijanje vrata na mjestu sadašnjeg prozora u prostoriji za grañane, 
• ureñenje prilaza prostorijama MO (ulaz, portun i stepenice), 
• zamjena prozora u prostoru sanitarija (truli su i teško se zatvaraju), 
• nabavka zavjesa. 
 

 
AD 5 
 
Tajnica VMO izvijestila je vijećnike da će se uskoro raspisati netječaj za "Naj on-line mjesni odbor" 
te zatražila od vijeća da donese odluku da li će se prijaviti na isti. Nakon kraće rasprave na 
prijedlog predsjednika VMO vijeće je jednoglasno donijelo sljedeći 
      Zaključak 

• Vijeće MO Banderovo neće se prijaviti na natječaj za "Naj on-line mjesni odbor" s 
obzirom da ne zadovoljava kriterije. 

 
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 
   


