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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,  09.11.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 49. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
49. sjednica VMO Banderovo održana je 09.11.2009. (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 
- 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 48. sjednice VMO Banderovo 
2. Prijedlog upisnih područja osnovnih škola Grada Rijeke 
3. Program: Turnir u briškuli i trešeti 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 48. sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 48. sjednice VMO od 19.10.2009. godine. 
 
AD 2 
 
Tajnica MO Banderovo, izvijestila je vijećnike o prvom radnom prijedlogu upisnih područja 
osnovnih škola Grada Rijeke koji je upućen od strane Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.  
 
      Zaključak 

• jednoglasno je donijeta odluka o suglasnosti prijedloga upisnih područja 
osnovnih škola Grada Rijeke 
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AD 3   
 
Turnir u briškuli i trešeti - Dogovoreno je slijedeće: 

- turnir će se održati u subotu 28. studenog 2009. s početkom u 10,00 h u 
prostorijama Bistroa "Katarina" u Osječkoj ulici 

- izvlačenje parova bit će 27. studenog u 19 h u Bistro "Katarina" 
- karte za briškulu (triestine) 10 paketa - kupit će tajnica MO  
- nagrade za I, II i III mjesto i priznanja – tajnica MO 
- za program Turnir u briškuli i trešeti osigurana su financijska sredstva za 

reprezentaciju  
- Elvis Šutalo, predsjednik pododbora za sport pobrinut će se za piće i hranu za 

učesnike turnira 
 
AD 4   
 

• Elvis Šutalo izvjestio je Vijećnike da se Agencija Zdravka Vodopije bavi 
pronalaženjem vlasnika nekretnina odnosno vlasnika zemljišta, te da se sa njim 
stupi u kontakt vezano za zemljište koje se nalazi na Banderovu, a koje je 
namijenjeno za dječje igralište. 

• Melita Križanović skrenula je pažnju da se u ulici Obitelji Duiz ne održava čišćenje 
ulice, te da se nagomilalo opalo lišće, stoga je potrebno nazvati KD Čistoću i 
obavijestiti ih o iznijetom. Zatim je iznijela da beskućnici koji dolaze u Samostan 
sestara milosrdnica i za koje oni odnose smeće da isto ostavljaju ispred baja u ulici 
Braće Branchetta i zbog toga su te iste baje uvijek na meti onečišćenja okoline. 
Treba stupiti u kontakt sa časnim sestrama i skrenuti im pažnju na taj problem, 
odnosno da to isto smeće beskućnici odbacuju u baje koje su namijenjene za 
Samostan. 

 
AD 5 – RAZNO 
 

• Tajnica MO izvijestila je Vijećnike da će Udruga za razvoj civilnog društva SMART u 
suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom dodjeljivati nagradu 
"Volonteri godine" najboljim volonterima na području grada i županije koji su tijekom 
godine uložili svoje vrijeme, znanje i vještine u razvoj zajednice. Nagrade će biti 
dodijeljene na sam Meñunarodni dan volontera – 05. prosinca 2009. Natječaj za 
nominaciju traje do 16. studenog 2009. do 12 sati. Nakon iznijetog  

- Vijeće mjesnog odbora donijelo je jednoglasnu odluku da se za natječaj za 
Volontera godine 2009. sa područja mjesnog odbora Banderovo, nominira gña. 
Sonja Lasan, predsjednica pododbora za kulturu koja se istakla svojim 
volonterskim radom za ovaj mjesni odbor. 

• Učenici trećeg razreda OŠ „Podmurvice“ poslali su svoje likovno obrañene radove 
predmeta koji su vidjeli prilikom posjete izložbe „Približimo prošlost mladima“. Kako su 
Vijećnici na svojoj 47. sjednici održanoj 28.09.2009. godine, a pod točkom Ad 2 dnevnog 
reda stavak 2 donijeli jednoglasnu odluku da će kada pristignu radovi učenika nagraditi 
prigodnim poklonom, temeljem iznijetog donijeta je  

- jednoglasna odluka da se učenike III razreda OŠ „Podmurvice“ nagradi za svoj trud,  
te da im se uruči paket slatkiša u iznosu od 300,00 kuna, koje će im gña. Sonja 
Lasan i tajnica mjesnog odbora osobno odnijeti. 

• Tajnica MO obavijestila je Vijećnike da je nedavno osnovano gradsko Vijeće za prevenciju 
kriminaliteta dostavilo anonimne ankete grañanima sa upitima na temelju koje žele čuti 
mišljenja, stavove i iskustva vezana uz pitanja osobne i opće sigurnosti na području našeg 
grada. Svi mjesni odbori dobili su anonimne ankete koje su podijelili svojim sugrañanima 
te će ih oni ispunjene dostaviti Gradu Rijeci. 

• Tajnica MO izvjestila je Vijećnike da je obišla teren sa komunalnim redarom Dejanom 
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Pavletićem, te su snimili sva kritična oštećenja, zabilježili olupine osobnih vozila i 
nedostatke uočene prilikom obilaska. 

• Melita Križanović, član VMO  i tajnica MO organizirat će program Doček Djeda Božićnjaka 
na Banderovu. Dogovoreno je slijedeće: 

- Doček Djeda Božićnjaka održat će se u dvorani Tehničkog fakulteta, u petak, 
18.12.2009. s početkom u 18,00 h. Priredba može trajati 15 do maksimalno 20 minuta. 
Tajnica će izvidjeti mogućnosti angažmana i cijena izvoñača. 

 -     Roditelji će učestvovati u participaciji za kupovinu poklona sa iznosom od 20,00 kn       
             za svako djete 

- Tajnica će pripremiti plakate, pozivnice, izvjestiti na WEB stranicama i upoznati 
grañanstvo putem medija o načinu prijave djece, te ostale potrebne informacije 

- Na području mjesnog odbora imamo tri invalida koje će Vijećnici posjetiti i uručiti 
im prigodne darove kako bi im uljepšali novogodišnje praznike 

- U subotu, 19.12.2009. VMO će organizirati domjenak za sve umirovljenike, te za 
učesnike u radu mjesnog odbora 

- Tajnica MO će pripremiti zahvalnice za suradnju i kupiti okvire koje će se prigodno uručiti 
učesnicima i sponzorima koji su pripomogli u realizaciji programskih aktivnosti mjesnog 
odbora 

 
 
 

 
 

Sjednica je završila u 19 i 20 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednik VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                             Anton Blažeković 
   


