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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,  28.09.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 47. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
47. sjednica VMO Banderovo održana je 28.09.2009. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 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 
- Sonja Lasan, član odbora za kulturu 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Reneo Marot, član VMO 
- Goran Crnković, član VMO 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice VMO Banderovo 
2. Izvješće o realizaciji programa iz područja kulture – izložba "Približimo prošlost mladima" 
3. Prijedlog programa rada VMO u 2010. godini 
4. Pripreme za organizaciju turnira u briškuli i trešeti (prema usvojenom planu) 
5. Pripreme za organizaciju programa "Djed Božićnjak na Banderovu" (prema usvojenom 

planu) 
6. Komunalna problematika 
7. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 46. sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 46. sjednice VMO od 31.08.2009. godine. 
 
AD 2 
 
Tajnica MO Banderovo, izvijestila je vijećnike o realizaciji programa iz područja kulture – 
izložba "Približimo prošlost mladima". Izložba je postavljena u dva navrata i to u srpnju od 17. 
do 24-og i u rujnu od 14. do 18.-og. zbog velikog interesa grañana. Izložbu je posjetio veliki broj 
učenika iz OŠ Dolac, Gelsi i Podmurvice, te grañani Banderova i okolice. Utrošeno je 4.205,66 kn 
sredstava što je u okviru planiranog. Program je bio medijski dobro popraćen, dokaz o uspješnosti 
izložbe je i knjiga utisaka, sve je zabilježeno fotografijom, snimkom i dokumentacijom, te  
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arhivirano.   

      Zaključak 

• Vijeće mjesnog odbora Banderovo jednoglasno prihvaća Izvješće o realizaciji 
programa iz područja kulture – izložba "Približimo prošlost mladima" 

 
Gospoña Sonja Lasan napomenula je da su učenici osnovnih škola bili jako zadovoljni izložbom i 
da ih je izložba potakla da napišu kratke članke o viñenom, likovno obrade predmete, te da će 
pripremiti trojezični riječnik postavljenih eksponata. 
Gospodin Elvis Šutalo dao je prijedlog kada pristignu radovi osnovnoškolaca da se izabere najbolji 
likovni rad i nagradi ga se prigodnim poklonom. 
Vijeće je jednoglasno prihvatio prijedlog da se likovni rad nagradi prigodnim poklonom iz 
sredstava reprezentacije VMO. 
 
AD 3 
 
Sagledavši potrebe i interese grañana sa područja mjesnog odbora i iz saznanja iz  neposrednih 
kontakata sa grañanima, te prema dosadašnjim iskustvima članova Vijeća mjesnog odbora 
donijelo je jednoglasno prijedlog Programa rada vijeća mjesnog odbora za 2010. godinu: 

• TRAVANJ (prva polovica) – USKRŠNJI NOGOMET 
• TRAVANJ (druga polovica) – Izložba „PROSVJETA NA BANDEROVU“ 
• SVIBANJ – Akcija „BIRAJMO NAJLJEPŠU OKUČNICU, ULAZ, BALKON, PROZOR“ 
• RUJAN – DANI MO:  
- 09.09.2010. – SVEČANA SJEDNICA VMO, podjela zahvalnica i priznanja, te otvorenje     
                         foto izložbe „MOJE BANDEROVO“  

      - 10.09.2010. – Akcija „MJERENJE TLAKA I ŠEĆERA“ 
- 11.09.2010. – TURNIR U BOĆANJU 
• LISTOPAD – Izložba „STARI ALATI I ZANATI“ 
• LISTOPAD/STUDENI – Promocija BILTENA 
• STUDENI – TURNIR U BRIŠKULI I TREŠETI 
• PROSINAC – Doček „DJEDA BOŽIĆNJAKA NA BANDEROVU“  
- posjet djeci s posebnim potrebama i invalidnoj djeci s područja Banderova 
- prigodni DOMJENAK za umirovljenike, sudionike i volontere u radu MO  

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO Anton Blažeković i zamjenik VMO Elvis Šutalo organizirat će već tradicionalni 
Turnir u briškuli i trešeti predviñen programom spostsko rekreativne aktivnosti grañana u 
prostorijama bistroa Katarina u studenom kako je planirano. Tajnica MO uputit će javni poziv 
grañanima da se prijave za učešće na turniru u listopadu putem WEB stranica, medija i plakata. 
te izvršiti prijavu javnog skupa, dogañanja MUP-u u studenom neposredno prije turnira. 
 
AD 5 
 
Gospoña Melita Križanović i tajnica MO organizirat će doček „Djeda Božićnjaka na 
Banderovu“ predviñen programom rada MO za 2009. godinu, a sa pripremama će započeti u 
studenom kada će objaviti poziv roditeljima i započeti sa prikupljanjem popisa djece. Program će 
se održati u kongresnoj dvorani Tehničkog fakulteta. 
 
AD 6 -  KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
 

• Elvis Šutalo osvrnuo se na problem šahte u ulici Braće Branchetta kod ulaza u BIŠ 
koja još uvijek nije sanirana te treba uputiti požurnicu. 

 
• Melita Križanović primjetila  je da se u ulici Braće Branchetta i ulici Mire Radune Ban 

nalaze olupine vozila te da treba obavijestiti komunalnog redara da se iste uklone. 
 

• Podesti za baje u ulici Braće Branchetta koji se već dvije godine rješavaju i koji su 
konačno ovih dana postavljeni nisu zadovoljavajući i u skladu s dogovorenim i očekivanim, 
te je donijeta jednoglasna odluka kojom se zahtjeva od OGU za komunalni sustav i 
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Rijeka prometa da dostave plan projekta, troškovnik i izvoñača radova istih jer VMO 
nije zadovoljno sa izvršenim radovima. 

 
• Potrebno je uputiti OGU za komunalni sustav dopis da se obreže drveće na području MO 

Banderova, murva na raskršću Braće Branchetta i Kresnikove, ukloni nisko raslinje i 
graja u ulici Rudolfa Tomšića kbr. 60 do 62/2, te duž stubišta koje vodi prema ulici 
Corrada Illijassicha. 

 
• Dostaviti Vodovodu i kanalizaciji obavijest da se očiste šahte i odvodni kanali 

oborinskih voda prije sezone kiša kako bi se izbjegle moguće posljedice. 
 
• Na zamolbu grañana donijeta je jednoglasna odluka da se uputi zahtjev Rijeka 

prometu da se postavi rukohvat u produžetku Ogulinske, jer je postavljena jednim 
većim dijelom, ali nedostaje od raskršća sa ulicom Rudolfa Tomšića broj 15 pa 
prema dječjem parku u Ogulinskoj ulici, obzirom da je cesta vrlo strma za vrijeme 
kišnih i prohladnih dana pločnik sklizav i opasan, a cesta prometna  postoji 
mogućnost neželjenih dogañaja te se zahtjev smatra opravdanim. 

 
• Jednoglasno se zahtjeva pojačana kontrola kontakt policije na cijelom području 

mjesnog odbora Banderova zbog učestalih šaranja i ispisivanja neprimjerenih riječi, 
te grafita po fasadama zgrada, zatim bučnih zadržavanja , te ometanja grañana u 
kasnim noćnim satima po dječjim parkovima i  ulicama. 

 
• Upućena je zamolba stanara Vukovarske ulice kojom traže suglasnost Vijeća mjesnog 

odbora da im pomognu pri rješavanju problema parkiranja svojih vozila. Naime, duž cijele 
Vukovarske ulice postavljeni su stupići na pločnike i tako je onemogućeno parkiranje, te 
stanari nemaju gdje smjestiti svoja vozila. Zbog gore navedenog VMO donijelo je 
jednoglasnu odluku da se uputi suglasnost, zahtjev Rijeka prometu da se omogući 
korištenje parkiranih mjesta za vozila stanara Vukovarske ulice na parkiralištima 
Rikard Benčić i Potok uz kupovinu povlaštene mjesečne karte u iznosu od 40,00 
kuna. 

 
• VMO donijelo je jednoglasnu odluku da se uputi dopis Policijskoj upravi PG, 

Interventnoj policiji u Vukovarskoj da ne parkiraju svoja vozila u ionako malom 
parkiranom prostoru ulice Obitelji Duiz, jer ni sami stanari spomenute ulice nemaju 
dovoljno parkiranog prostora. 

 
• VMO donijelo je jednoglasnu odluku da se uputi prema Rijeka prometu i KBC-u 

dopis vezano za teren koji se nalazi na prostoru izmeñu Vukovarske ulice, ulaz 
preko puta kbr. 24 i KBC. Naime, u Vukovarskoj ulici poznato je da se već godinama 
provlači problem parkirnog prostora, a isti teren stoji neiskorišten i neodržavan, a mogao 
bi se barem privremeno urediti i iskoristiti kao parkirni prostor. 

 
• U Ogulinskoj ulici, iznad saniranog odvoda oborinskih voda kod stupa pukla je cijev 

kanalizacije te o tome treba obavijestiti Vodovod i kanalizaciju da isto saniraju. 
 
AD 7 – RAZNO 
 

• Tajnica MO obavijestila je Vijećnike da je objavljen Javni natječaj Grada Rijeke za 
Prijavu prijedloga projekta za Riječki program lokalnog partnerstva namijenjen VMO 
na području grada Rijeka zainteresiranih za neposredno sudjelovanje u ureñenju manjih 
neureñenih ili javnih površina ili njihovih dijelova (park, dječja igrališta, drvoredi, cvjetne 
gredice, šetnice, neureñene zelene površine, manji divlji deponiji neopasnog komunalnog 
otpada i sl. Program podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, grañevnog 
materijala i sadnica, te troškova korištenja grañevinskih strojeva u iznosu do 30.000,00 
kuna po projektu. Svi prijavljeni projekti moraju uključiti dopisnos zajednice u iznosu od 
najmanje 10% proračuna traženog od Grada. Doprinos može biti prikazan kao volonterski 
rad, plaćanje robom – materijalom ili uslugama. Prijedlozi projekta dostavljaju se 
najkasnije do 23. listopada 2009. godine. Nakon iznijetog VMO donijelo je jednoglasnu 
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odluku da Vijeće mjesnog odbora Banderovo nije zainteresirano, te da neće 
sudjelovati na javnom natječaju Prijave prijedloga projekta za Riječki program 
lokalnog partnerstva. 

 
• Predsjednik VMO Anton Blažeković obavijestio je prisutne da će u listopadu nastaviti sa 

radom informatička radionica, ali da će se održavati nedjeljom u popodnevnim satima 
za sve zainteresirane grañane sa područja mjesnog odbora Banderovo. 

 
 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednik VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                             Anton Blažeković 
   


