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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,  31.08.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 46. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
46. sjednica VMO Banderovo održana je 31.08.2009. (ponedjeljak) 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, 
- Goran Crnković, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Sonja Lasan, član odbora za kulturu 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Reneo Marot, član VMO. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice VMO Banderovo 
2. Usvajanje rebalansa financijskog plana  za 2009. godinu 
3. Prijedlog Programa kulture za 2010. godinu 
4. Izvješće o realizaciji programa iz područja kulture – izložba "Približimo prošlost mladima" 
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 45. sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 45. sjednice VMO od 20.07.2009. godine. 
 
AD 2 
 
Tajnica MO Banderovo, izvijestila je vijećnike o rebalansu financijskog plana za 2009. godinu, te s 
obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi donesen je slijedeći   
      Zaključak 

• Vijeće mjesnog odbora Banderovo jednoglasno prihvaća rebalans 
financijskog plana za 2009. godinu. 
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AD 3 
 
Odjel gradske uprave za kulturu objavio je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
Grada Rijeka u 2010. godini koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke, te je 
potrebo prijedlog Programa kulture za mjesne odbore dostaviti sa prijavnicom i obrascima 
najkasnije do 15. rujna 2009. godine. S obzirom da je izložba "Približimo prošlost mladima"  bila 
vrlo uspješna i time je mjesni odbor Banderovo dokazao da ima potencijala donijeta je  
 

• jednoglasna odluka da se podnese prijava OGU za kulturu i da mjesni odbor 
organizira tri izložbe  i to na temu: "Prosvjeta na Banderovu", "Stari alati i zanati", te 
izložba fotografije na temu "Planine Hrvatske". 

 
AD 4 
 
S obzirom da je izložba "Približimo prošlost mladima" održana od 17. do 24. srpnja kod grañana 
mjesnog odbora Banderovo pobudila zanimanje i da je veliki broj stanovnika izrazilo želju da se 
ista ponovi u mjesecu rujnu kad škole otvaraju svoja vrata i kada bi izložbu moglo posjetiti veliki 
broj učenika Vijeće mjesnog odbora donijelo je  
 

• jednoglasnu odluku da se ponovi izložba "Približimo prošlost mladima" i da se 
postavi od 14. do zaključno 18. rujna 2009. godine, te da gña Sonja Lasan i tajnica 
MO odrade pripremu i postavku izložbe. 

 
Nadalje, osvrnulo se na proteklu izložbu koja je uspješno realizirana i koju je posjetilo oko 150 
posjetitelja, te su reakcije ljudi bile veoma pozitivne. Gña. Sonja Lasan istakla je da su ljudi bili 
izuzetno zadovoljni i oduševljeni samom postavkom izložbe, te da je ista  zainteresirala 
posjetitelje i potakla ih da i oni sa svojim eksponatima, pričama, te ostalim sudjeluju u budućim 
izložbama koje bi postale tradicija ovog mjesnog odbora. 
 
 
AD 5 
 

• Predsjednik VMO, Anton Blažeković, obavijestio je članove da je uputio zahtjev Vodovodu 
i kanalizaciji  da postave oko šahte u Vukovarskoj ulici kod kbr. 23, gumenu zaštitu jer ista 
stvara veliku buku prilikom prelaska vozila. Rekao je da su odmah reagirali na upućen 
telefonski i pismeni zahtjev i da su postavili oko ruba šahte stare gumene ostatke, koje je 
pokazao kao dokazni materijal, ali veoma loše jer su iste već počele ispadati na kolnik, te 
je potrebno ponovo uputiti zahtjev nadležnima da šahtu urede kako treba, u potpunosti, a 
ne da je samo saniraju na kratko vrijeme.  

• Gosp. Elvis Šutalo skrenuo je pažnju da šahtu u ulici Braće Branchetta izmeñu kbr. 9 i 11 
još uvijek nisu uredili, te je potrebno telefonski urgirati. 

• Gosp. Goran Crnković rekao je da u ulici Mire Radune Ban kod kbr.5, kod koje je saniran i 
ureñen potporni zid  nije vraćena zemlja koja je, dok je bio stari zid bila i gdje je bio 
posañen oleandar, te zahtjeva da se isto vrati u prvobitno stanje. Donijeta je odluka da se 
uputi zahtjev OGU za komunalni sustav i da se uredi i ozeleni taj meñuprostor. 

• Gña Sonja Lasan koja stanuje u ulici Ogulinska 9, skrenula je pažnju da su u Ogulinskoj 
ulici uredili i sanirali šahtu za odvod oborinskih voda, ali da je sada šahta koja se nalazi 20 
metara niže napunjena otpadnim materijalom i da će prilikom većih oborina ista poplaviti 
te treba obavijestiti nadležne osobe da očiste taj odvod. 

• Tajnica MO obavijestila je prisutne da je Komisija za postavljanje predmeta i privremenih 
objekata na području grada Rijeke donijela odluku o premještanju kontejnera i izradi 
betonskih pasica kako kontejneri ne bi klizili po pločniku odnosno ulici na 3 lokacije u ulici 
Braće Branchetta i to: iznad ulaza u Medicinski fakultet – 3 kontejnera; preko puta kbr. 18 
ostaju 3 kontejnera i izrañuju se tri betonske pasice, te 3 kontejnera na kolnik ispred ulaza 
u BIŠ, odnosno prvo parkirno mjesto iznad ulaza u dvorište škole. 

• Nadovezujući se na prethodno izneseno gosp. Salih Bačinović rekao je da je potrebno i u 
ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 62/2 izraditi podest za kontejner. 
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• Svi članovi Vijeća MO primijetili su da od kada je Čistoća preuzela održavanja nasada, 
sadnica, obrezivanje drveća, te kompletno održavanje zelenih površina da to čine rijetko i 
loše, te da su sve zelene površine prije dok su o njima vodile brigu Parkovi plus bile 
redovito održavane i nije bile primjedbi na njihov rad i stručnost. 

 
AD 6 -  RAZNO 
 
Gosp. Goran Crnković osvrnuo se na problem prozračnosti i grijanja. Naime, u prostorijama 
mjesnog odbora nalaze se dvije stare dotrajale termo peći koje loše griju i koje zauzimaju puno 
prostora u i onako premalom prostoru, a zima će vrlo brzo doći, te da je ovo ljeto bilo nesnosno 
vruće i bilo je nemoguće raditi u takvim uvjetima, prisjetimo se samo otvorenja izložbe, a i prozor 
je star i dotrajao i ne može se zatvoriti, pa je stoga Vijeće mjesnog odbora donijelo slijedeći 
jednoglasni 
 
Zaključak 
 
da se od Odjela za gradsku upravu i samoupravu zahtjeva da se za potrebe MO Banderovo 
kupi i postavi klima s inverterom i sa dvije jedinice kako bi se poboljšali uvjeti rada, te da 
se promijeni već odavno dotrajao prozor. 
 
 
Sjednica je završila u 20 i 30 h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednik VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                             Anton Blažeković 
   


