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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-18/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  17.01.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 41. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
41. sjednica VMO Podmurvice održana je 17.01.2009. (subota) s početkom u 11 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, 
- Sonja Lasan, voditeljica programske aktivnosti kulture. 
 
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 sa 40. sjednice VMO Banderovo 
2. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Banderovo za 2008. godinu 
3. Usvajanje zbirnog izvješća o radu Vijeća MO Banderovo u vremenu od 2005. do 2009. 

godine – Prihvaćamo uz ispravke 
4. Komunalna problematika 
5. Priprema izložbe starih eksponata 
6. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 40. sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 40. sjednice VMO od 11.12.2008. godine. 
 
AD 2 
 
Nakon detaljne analize provedenih aktivnosti u 2008. godini Vijeće MO jednoglasno je donijelo 
sljedeći  
Zaključak 

• Usvaja se Izvješće o radu Vijeća MO Banderovo za 2008. godinu koji je i sastavni dio 
ovog Zapisnika. 
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AD 3 
 
Nakon analize zbirnog izvješća o radu Vijeća MO Banderovo u vremenu od 2005. do 2009. godine  Vijeće 
MO jednoglasno je donijelo sljedeći 
      Zaključak 

• Prihvaća se Zbirno izvješće o radu Vijeća MO Banderovo u vremenu od 2005. do 
2009. godine uz ispravke.  

 
 
AD 4 
 
Nakon kraće rasprave o komunalnim problemima na području mjesnog odbora Vijeće MO 
Banderovo jednoglasno je donijelo sljedeći  
      Zaključak 

• "Vodovodu i kanalizaciji" uputiti će se dopis za čišćenje zatrpane šahte u Ogulinskoj 
ulici kod k.br. 9.  

• Uputiti će se zahtjev "Čistoći" vezano za premještanje kontejnera za kućno smeće u 
Velebitskoj ulici kod parka na novu lokaciju kod eko otoka. 

• Uputiti će se zahtjev "Rijeka prometu" za postavljanjem gljiva u Ulici obitelji Duiz jer 
se vozila nepropisno parkiraju na kolnik što otežava prolaz. 

• Kako bi se povećala sigurnost odvijanja prometa od "Rijeka prometa" zatražititi će se 
postavljanje prometnog ogledala prema zahtjevu grañana iz Ulice Corrada Ilijassicha 
k.br. 9.  

• Zatražiti će se od Komunalnog redarstva da se oštećen nogostup prilikom gradnje 
stambene zgrade u Vukovarskoj 26 stavi u prvobitno stanje. 

• Uputiti će se zahtjev "Rijeka prometu" za postavljanjem prometnih stupića na 
nogostup u Vukovarskoj ulici od križanja s Ulicom Podpinjol prema gradu zbog 
parkiranja vozila na nogostup čime se ugrožavaju životi pješaka. 

 
 
AD 5 
 
Prema usvojenom programu iz područja kulture - organiziranje izložbe starih eksponata uslijedio je 
dogovor o provoñenju istog. Nakon dogovora i rasprave vijeće je u suradnji s voditeljicom izložbe 
gospoñom Sonjom Lasan jednoglasno donijelo sljedeći 
      Zaključak 

• Predsjednik Vijeća i tajnica osmisliti će i isprintati letke, a gña. Lasan će u suradnji s 
O.Š. Gelsi dogovoriti da ih djeca podijele grañanima Banderova. 

• Rok za podjelu letaka je 30. siječnja, a rok za prijavu grañana za sudjelovanje u 
izložbi je 13. veljače 2009. godine. 

• Prilikom prijave grañana potrebno je uzeti što više podataka o vlasniku, opisu i 
porijeklu predmeta. 

• Kada se predmeti budu zaprimali potrebno je grañanima izdati potvrdu o primitku 
predmeta. 

 
Sjednica je završila u 13 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Banderovo: 
 

Verica Mladenić Lipošćak Anton Blažeković 
   


