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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-18/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  20.02.2009. 
                                  
 
 

ZAPISNIK 
SA 42. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
42. sjednica VMO Podmurvice održana je 20.02.2009. (petak) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Anton Blažeković, predsjednik VMO, 
- Melita Križanović, članica VMO, 
- Salih Bačinović, član VMO,  
- Goran Crnković, član VMO, 
- Verica Mladenić Lipošćak, tajnica MO, 
- Sonja Lasan, voditeljica programske aktivnosti kulture. 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Reneo Marot, član VMO i 
- Elvis Šutalo, zamjenik predsjednika VMO. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice VMO Banderovo 
2. Usvajanje Plana aktivnosti VMO Banderovo za 2009. godinu 
3. Izvješće o pripremi izložbe starih eksponata (gospoña Sonja Lasan) 
4. Pripreme za Uskršnji turnir u malom nogometu 
5. Komunalna problematika 
6. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 41. sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 41. sjednice VMO od 17.01.2009. godine. 
 
AD 2 
 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO jednoglasno je donijelo sljedeći  

Zaključak 

• Usvaja se Plan aktivnosti Vijeća MO Banderovo za 2009. godinu koji je i sastavni dio 
ovog Zapisnika. 

 
AD 3 
 
Gospoña Sonja Lasan izvijestila je vijećnike da je ostvarena izvrsna suradnja s O.Š. Gelsi te da su 
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učenici podijelili letke grañanima u planiranom roku. Apelirani grañani javljali su se u tajništvo MO i 
gospoñi Lasan nakon čega su ih gña. Lasan i predsjednik VMO g. Blažeković osobno posjetili kako 
bi prikupili eksponate. Posebno se istaknuo g. Ivan Brmalj iz Uspon Ladislava Tomee 16a, koji u 
dvorištu ima čitavu kolekciju starih predmeta i alata te bi mu bila čast pokazati ih grañanima, pod 
uvjetom da mu se svi eksponati vrate. G. Crnković je naveo kako je vrlo riskantno preuzeti vrijedne 
predmete od grañana jer se na izložbi može dogoditi da ih netko otuñi pa mogu nastati vrlo 
neugodni problemi. Takoñer, trebalo bi se tematski vezati ili za neko odreñeno razdoblje ili za 
predmete, dokumente ili slike s obzirom da smo ograničeni prostorom. Nakon rasprave i dogovora 
vijećnici su u suradnji s voditeljicom izložbe gñom. Sonjom Lasan jednoglasno donijeli sljedeće  
      Zaključke 

• Svaki preuzeti predmet od grañana će se fotografirati s pripadajućim rednim brojem 
te će se grañanima ostaviti potvrda o preuzimanju točno odreñenog eksponata. 

• Ograničiti će se na karakteristične predmete ovog kraja te na manje predmete zbog 
ograničenog prostora za izlaganje. 

• Nakon sakupljanja svih eksponata kontaktirati će se gña. Višnja Višnjić Karković iz 
Odjela za kulturu koja je obećala stručnu pomoć oko procjene vrijednosti eksponata. 

• Sljedeći sastanak vezano za organiziranje izložbe održati će se u petak 6. ožujka u 
18.00 sati. 

 
 
AD 4 
 
Zbog približavanja lokalnih izbora u svibnju mjesecu ove godine na prijedlog predsjednika Vijeća 
MO Bandeovo i glavnog urednika biltena "Banderovo" vijećnici su jednoglasno donijeli sljedeći  
      Zaključak 

• U travnju će izaći 5. broj biltena "Banderovo" u kojem će se dati osvrt na rad Vijeća 
MO Banderovo u protekle 4 godine te što se ostavlja u nasljeñe novom Vijeću. 

 
 
AD 5 
 
Prema već usvojenom Programu za organiziranje Uskršnjeg turnira u malom nogometu  Vijeće MO 
jednoglasno je donijelo sljdeće 
      Zaključke 

• 4. Uskršnji malonogometni turnir održati će se u subotu i nedjelju 18. i 19. travnja 
2009. g.  

• Organizacijski odbor čine g. Elvis i Edo Šutalo te g. Anton Blažeković kao njegov 
predsjednik. 

• Tajnica će uputiti zahtjev Medicinskom fakultetu za ustupanje igrališta prilikom 
održavanja turnira. 

 
AD 6 
 
Nakon razmatranja zahtjeva grañana i rasprave o komunalnoj problematici na području MO 
vijećnici su jednoglasno donijeli sljedeće 
      Zaključke 

• Zahtjev o uklanjanju stabla iz privatnog dvorišta u Uspon Ladislava Tomee čiji 
vlasnik nije dostupan a stablo ugrožava imovinu susjeda i ugrožava živote 
prolaznika uputiti će se Komunalnom redarstvu.  

• Uputiti poziv OGU za urbanizam, OGU za komunalni sustav, K.D. Čistoća i Rijeka 
prometu da se odazovu sastanku na terenu u Ulici braće Branchetta 9, dana 06. 
ožujka u 10.00 sati kako bi se riješio problem lokacije kontejnera za komunalni otpad.  

• Uputiti  zahtjev OGU za komunalni sustav i Rijeka prometu zbog nedovršenih radova 
prilikom sanacije urušenog zida u Ulici Mire Radune Ban.  

 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
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Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Banderovo: 

 
Verica Mladenić Lipošćak Anton Blažeković 

   


