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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-19/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  30.04.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 44. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
44. sjednica VMO Banderovo održana je 30.04.2009. (četvrtak) s početkom u 19.00 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 i 
- 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 43. sjednice VMO Banderovo 
2. Usvajanje prijedloga Prioriteta – manjih komunalnih zahvata za 2010. godinu 
3. Izvješće o provedbi 4. Uskršnjeg turnira u malom nogometu 
4. Komunalna problematika 
5. Status igrališta za male sportove 
6. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 43. sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 43. sjednice VMO od 20.03.2009. godine. 
 
AD 2 
 
Nakon uvida i analize zahtjeva i potreba grañana za malim komunalnim zahvatima Vijeće MO 
jednoglasno je donijelo sljedeći   
      Zaključak 

• Prijedlog Prioriteta – malih komunalnih zahvata na području MO Banderovo za 2010. 
godinu je sljedeći: 
1. Proširenje javne rasvjete u Ulici uspon Ladislava Tomee kod k.br. 10 i 12 
2. Sanacija potpornog zida u Vukovarskoj ulici kod k.br. 37 
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3. Postavljanje žutog treptajućeg svjetla kod O.Š. Gelsi, Vukovarska 27 
4. Sanacija potpornog zida u Ulici dr. Frana Kresnika 19/1 
5. Postavljanje rukohvata na stubama koje spajaju Ul. Rudolfa Tomšića kod k.br. 58 i   
Ul. Corrada Ilijassicha 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Anton Blažeković izvijestio je vijećnike da je 4. Uskršnji turnir u malom 
nogometu uspješno organiziran. Na turniru je sudjelovalo 13 ekipa te prisustvovalo dvjestotinjak 
gledatelja. Glavna nagrada je umjesto odojka bio pršut te ju je osvojila ekipa Kumpići. Pehari su 
nabavljeni od sredstava mjesnog odbora jer se nije uspjelo realizirati sponzorstvo Croatie 
osiguranja d.d. što je dovelo do odstupanja u financijskom planu i programu. Takoñer se zbio 
nesretni slučaj u kojem je lopta razbila staklo pizzerije u Ulici obitelji Duiz, ali g. Blažeković se 
uspio dogovoriti s vlasnikom da Grad pronañe načina kako nadoknaditi štetu. 
 

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Anton Blažeković izvijestio je vijećnike da mu se obratio komunalni redar g. 
Dean Pavletić vezano za sanaciju nogostupa koji je uništen prilikom izgradnje objekta u 
Vukovarskoj k.br. 26. Naime, u prizemlju objekta nalaziti će se pekara te bi se prilikom saniranja 
nogostupa ujedno napravili ivičnjaci kako bi se omogućio lakši ulazak automobila iz dvorišta na 
kolnik. G. Pavletić napomenuo je kako će se sanacija nogostupa izvršiti na račun vlasnika objekta, 
meñutim potrebno je dostaviti suglasnost Vijeća MO o promjeni ivičnjaka s čime su se jednoglasno 
složili i ostali vijećnici.  
 
Nakon uvida na terenu te kraće rasprave vezano za premještanje ulaza u dvorište stambenog 
objekta  u Ulici Rudolfa Tomšića k.br. 44 vijećnici su se suglasni da se ulaz premjesti zapadnije od 
postojećeg jer će se na taj način dobiti jedno parkirno mjesto više na kolniku ispred navedenog 
objekta. 
      Zaključak 
 

• Vijeće MO suglasno je da se prilikom sanacije nogostupa u Vukovarskoj ulici kod 
k.br. 26 ujedno naprave ivičnjaci kako bi se omogućio lakši ulazak automobila iz 
dvorišta zgrade na kolnik. 

• Vijeće MO suglasno je da se ulaz u dvorište stambenog objekta na k.br. 44 u Ulici 
Rudolfa Tomšića premjesti zapadnije od postojećeg kako je i tražio vlasnik objekta.  

 
 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Anton Blažeković naveo je kako je Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
još u prosincu 2008. godine zatražio od Odjela gradske uprave za urbanizam da izvrši otkup dijela 
zemljišta za izgradnju igrališta za male sportove. S obzirom da ništa nije učinjeno po tom pitanju 
Vijeće MO jednoglasno je donijelo sljedeći    
      Zaključak 

• Vijeće MO poslati će upit – požurnicu pročelniku Odjela gradske uprave za 
urbanizam kako bi se utvrdilo u kojem je statusu otkup zemljišta za izgradnju 
igrališta za male sportove. 

 

 
AD 6 
 
Gospoña Melita Križanović izvijestila je vijećnike da gospoña Mirsada Ristić iz Ulice obitelji Duiz 16 
hrani mačke lutalice duž cijele ulice. Gña. Križanović smatra da je hranjenje mačaka plemenito, 
meñutim to nije primjereno za gradsku ulicu već ih gospoña može hraniti u vlastitom dvorištu ili 
odnijeti hranu u azil kako se ne bi dogañalo da se na ulici stvara komunalni nered i smrad od hrane 
i mokraće velikog broja mačaka koje se tu okupljaju. Gña. Križanović je kontaktirala komunalnog 
redara meñutim on je rekao da je u ovom slučaju on nemoćan te stoga gña. Križanović predlaže 
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da se gñi. Ristić i Komunalnom redarstvu uputi dopis, a ukoliko je potrebno sakupiti će se peticija 
ostalih grañana iz Ulice obitelji Duiz. 
 
U Ulici obitelji Duiz nalazi se Karitasov dom za beskućnike. Gña. Križanović navela je kako je 
problem u tome što se posjetioci toga doma svakodnevno zadržavaju na ulici i parkovima 
ostavljajući iza sebe smeće, te pljuju, piju, čak i obavljaju nuždu. Gña. Križanović je predložila da 
će otići te u ime grañana zamoliti časnu sestru da ih upozori da ne čine navedeno, a ako ne bude 
efekta da Vijeće MO uputi i službeni dopis s čime su se jednoglasno složili i ostali vijećnici. 
 
Predsjednik VMO g. Blažeković izvijestio je vijećnike da se dogovorio s komunalnim redarom g. 
Deanom Pavletićem da bi sljedećeg tjedna dogovorili zajednički obilazak terena kako bi se utvrdila 
komunalna problematika na području mjesnog odbora.    
 
Što se tiče organizacije izložbe starih predmeta dogovoreno je da će kustosica iz muzeja u Pazinu 
doći polovinom svibnja kako bi se napravio izbor eksponata za izložbu te katalog što bi od strane 
Vijeća MO vodile gña. Sonja Lasan i gña. Melita Križanović.  
      Zaključak 

• Vijeće MO uputiti će dopis Komunalnom redarstvu i gospoñi Mirsadi Ristić iz Ulice 
obitelji Duiz 16 kako bi je upozorili da hranjenjem mačaka na ulici stvara komunalni 
nered i smrad. 
 

Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Banderovo: 
 

Verica Mladenić Lipošćak Anton Blažeković 
   


