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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-18/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  23.02.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 52. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
52. sjednica VMO Banderovo održana je 23.02.2010. (utorak) 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, 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Melita Križanović, član VMO 
- Goran Crnković, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nije bio nazočan 

- Reneo Marot, član VMO 

Usvajanje zapisnika s 51. sjednice VMO održane 18.01.2010.: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO, te  predložio slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvještaj o prihvaćenim projektima MO – raspodjela zaduženja 
2. Prijedlog inicijative za zasnivanje privatno-javnog partnerstva u svezi igrališta za male 

sportove 
3. Pripreme i organizacija 5. Uskršnjeg turnira u malom nogometu 
4. Komunalna problematika 
5. Razno. 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Anton Blažeković upoznao je Vijećnike o prihvaćenim programima i projektima 
rada Vijeća MO za 2010. godinu, te predložio  u Organizacioni odbor za Uskršnji malonogometni 
turnir: Elvisa Šutala, Antona Blažekovića i tajnicu MO. Nakon kraće rasprave donijet je 
     
Zaključak 

• Jednoglasno se prihvaća prijedlog da  Organizacioni odbor za Uskršnji 
malonogometni turnir čine: Elvis Šutalo, Anton Blažeković i tajnica MO.  
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AD 2   
 
Predsjednik VMO Anton Blažeković obavijestio je da je  Odjel gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za gospodarenje zemljištem obavijestio 
Mjesni odbor da je zemljište za koje je mjesni odbor zainteresiran da se na njemu izgradi Igralište 
za male sportove u vlasništvu Grada Rijeke, te posjedujemo i Izvadak iz zemljišne knjige, broj 
zemljišnog uloška 1841, k.o. Rijeka. Treba uputiti dopis da se ta parcela namjeni za igralište za 
male sportove, te ispitati mogućnost, a obzirom na dostatnu površinu, izgradnje boćališta u 
jednom dijelu igrališta. Kako već sada postoji zanimanje za sudjelovanje u izgradnji i financiranje 
istog objekta potrebno je sagledati  mogućnosti privatno javnog partnerstva. Nakon kraće 
rasprave u kojoj su sudjelovali svi Vijećnici, a obzirom da se ne smije dozvoliti da se na toj parceli 
izgradi bilo što drugo osim ranije namijenjenog Igrališta za male sportove koji nedostaje na 
području mjesnog odbora Banderovo, a koji bi bio dostupan za sve grañane, potrebno je korak po 
korak temeljito provesti odluku o izgradnji, te je donijet  slijedeći 
 
Zaključak 

• VMO Banderovo jednoglasno je donijelo odluku da se uputi OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da se parcela k.č. 1783/7, 1780/1 i 
2138 z.k.ul. 1841 k.o. Rijeka, namijeni isključivo za Igralište za male sportove, te da 
se osiguraju sredstva od 32.000,00 kn iz komunalnih prioriteta za 2011. godinu koja 
će biti namijenjena za potrebnu pripremu i tehničku dokumentaciju oko izgradnje 
istog. 

 
AD 3   
 
Predsjednik VMO informirao je Vijećnike da bi trebalo započeti sa pripremama oko organizacije 5. 
Uskršnjeg malonogometnog turnira. Predloženo je da se turnir organizira 10. i 11. travnja 2010. 
(subota i nedjelja) na igralištu Medicinskog fakulteta. Za domaćina turnira predložen je caffe bar 
"Alian" i gosp. Batinac, tu će se ujedno obaviti i izvlačenje parova. Predloženo je da se gosp. 
Šutalo pobrine oko donacija, a tajnica MO da putem medija informira grañanstvo o organizaciji 
turnira. Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijet slijedeći 
 
Zaključak 

• Turnir će se održati u subotu i nedjelju, 10. i 11. travnja 2010. na igralištu 
Medicinskog fakulteta (uputiti zamolbu Medicinskom fakultetu) 

• Domaćin turnira caffe bar "Alien" 
• Elvis Šutalo prikupit će donacije. 
• Tajnica MO zadužena je putem medija i plakata izvijestiti grañanstvo o održavanju 

turnira. 
 

 
AD 4 
 
 
1)  
G. Elvis Šutalo  je ponovno spomenuo probleme oko održavanja čistoće na području mjesnog 
odbora Banderovo, te predložio da se ponovo uputi dopis komunalnom društvu Čistoći o vrlo 
lošem održavanju iste.  
Zaključak 

• Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
• Uputiti dopis K.D.Čistoći. 

2) 
S obzirom da se na prošloj 51. sjednici potaknuo problem parkiranja u ulici dr. Frane Kresnika oko 
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dječjeg vrtića Zvjezdica mira, upućen je zahtjev Prometnom redarstvu, te su isti odgovorili. 
Predsjednik Vijeća pročitao je u cijelosti odgovor u kojem ističu da su upoznati sa navedenim 
problemom, ali da je djelovanje prometnih redara prioritetno usredotočeno na uže područje 
strogog centra grada Rijeke, te da će Kresnikovu uvrstiti u svoj redoviti tjedni hodogram, ali da 
zasad nisu  u mogućnosti svakodnevno biti prisutni na toj lokaciji. S obzirom da se na tom dijelu 
Kresnikove, od kbr. 1 do kbr. 7 svakodnevno parkiraju vozila na nogostupu i time se izravno 
dovode u opasnost pješaci, a ulica je vrlo prometna nakon kraće rasprave Vijeće MO donijelo je 
jednoglasno odluku i slijedeći   
 
Zaključak 

• Uputiti dopis OGU za komunalni sustav i Rijeka prometu da se na dijelu ulice dr. 
Frane Kresnik od kbr. 1 do kbr. 7 postave stupići kako bi se onemogućilo 
zaustavljanje i parkiranje vozila na nogostupu, a pješacima omogućilo slobodno i 
sigurno kretanje. 

3) 
Tajnica MO izvijestila je Vijećnike da su prikupljeni podatci o zainteresiranim stanarima iz dijela 
Vukovarske ulice (kbr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28) koji su potencijalni korisnici 
povlaštenih parkiranih karata na parkiralištima "Rikard Benčić" i "Potok", te  je potrebno uputiti 
zahtjev Rijeka prometu sa prikupljenim podacima kako bi iznašli zajedničko rješenje u 
ostvarivanju prava na parkiranje. Temeljem iznijetog donijet je slijedeći 
 
Zaključak 

• Uputiti zahtjev Rijeka prometu s prikupljenim podacima stanara. 
 

4) 
Tajnica je izvijestila prisutne da je pristigao zahtjev sugrañanke o postavljanju semafora u 
Vukovarskoj ulici kod OŠ/SE Gelsi. Nakon iznijetog i kraće rasprave donijet je slijedeći  
 
Zakjučak 

• Uputiti Zahtjev ŽUC da se u Vukovarskoj ulici postavi treptajuće svjetlo kao 
upozorenje vozačima da smanje svoju brzinu, da budu oprezniji  i da se prilagode 
uvjetima na cesti obzirom da se u blizini nalaze dvije osnovne škole i dječji vrtić. 

 
AD 4 – RAZNO 
 

• Gosp. Elvis Šutalo dao je prijedlog da se ponovi zahtjev upućen Interventnoj policiji da 
njihovi djelatnici ne ostavljaju svoja vozila na ionako uskoj ulici Obitelji Duiz, kad mogu 
koristiti parkirni prostor u Zatvorenoj ulici i parkiralište u zgradi "Zanat opreme", a 
parkiranjem u ulici Obitelji Duiz oduzimaju parkirna mjesta stanarima iste. 

• S obzirom da se u travnja mjesecu raspušta Vijeće mjesnog odbora, jer su u svibnju novi 
izbori za nove članove Vijeća MO Banderovo, donijeta je jednoglasna odluka Vijeća 
mjesnog odbora da se za iduću sjednicu pripremi lista osoba kojima će se uručiti 
zahvalnica za dosadašnju suradnju s mjesnim odborom. 

 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednik VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                             Anton Blažeković 
   


