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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-18/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  25.03.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 53. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
53. sjednica VMO Banderovo održana je 25.03.2010. (četvrtak) 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 
- Reneo Marot, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Goran Crnković, član VMO 

Usvajanje zapisnika s 52. sjednice VMO održane 23.02.2010.: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednik VMO Elvis Šutalo, te  predložio slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog dodatne lokacije po komunalnim prioritetima iz 2009. godine 
2. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2011. godinu 
3. Zaključna lista prijedloga fizičkih i pravnih osoba za Zahvalnicu MO  
4. Izvješće o tijeku priprema za 5. Uskršnji malonogometni turnir "Banderovo 2010."  
5. Organizacija ekipa za sportske susrete mjesnih odbora Grada Rijeke povodom 

obilježavanja Dana Sv. Vida 2010. 
6. Komunalna problematika 
7. Razno 

 
AD 1 
 
Zamjenik predsjednika VMO Elvis Šutalo upoznao je Vijećnike o pristiglom dopisu TD "Rijeka 
prometa" o prijedlogu dodatne lokacije po prioritetima iz 2009. godine, za razliku od 14.181,08kn (s 
PDV-om) koje preostaju za utrošiti, te prijedlogu da se za planirana sredstva sanira prilaz stubištu 
koje spaja ulice Rudolfa Tomšića i Corrada Illijasicha.  Nakon kraće rasprave donijet je 
     
Zaključak 

• Jednoglasno se prihvaća prijedlog da  se sanira prilaz stubištu koje spaja ulice 
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Rudolfa Tomšića i Corrada Illijasicha iz preostalih prioriteta iz 2009. godine u iznosu 
od 14.181,08 kn (s PDV-om).  

 
 
AD 2   
 
Zamjenik predsjednika VMO Elvis Šutalo izvijestio je Vijećnike da je pristigao zahtjev OŠ/SE 
"Gelsi" sa prijedlozima komunalnih prioriteta za 2011. godinu koji bi se obavili u cilju ureñenja i 
održavanja okoliša objekta školske zgrade. Nakon iznijetog donijet je  
 
Zaključak 

• jednoglasno je donijeta odluka da se odbija pristigao zahtjev OŠ/SE "Gelsi"  s 
prijedlozima ureñenje i održavanja okoliša objekta školske zgrade 

 
Nadalje je izvijestio Vijećnike o prijedlogu komunalnih prioriteta za područje mjesnog odbora 
Banderovo za 2011. godinu: 
 

Prijedlog prioriteta br. 1:  
- priprema tehničke dokumentacije za izgradnju i ureñenje igrališta za male sportove 

izmeñu ulica Braće Branchetta i Vukovarske na k.č. 1783/7; k.č. 1780/1; k.č. 2138 z.k.ul. 
1841 k.o. Rijeka 

Prijedlog prioriteta br. 2: 
- sanacija asfaltiranjem dijela kolnika u ulici Braće Branchetta od kbr. 26 do kbr. 9 
 

Nakon kraće rasprave donijet je slijedeći  
Zaključak 

• Za prijedlog prioriteta br. 1 – donijeta je jednoglasna odluka da se iz komunalnih 
prioriteta za 2011. godinu dio sredstava osigura za pripremu tehničke 
dokumentacije za izgradnju i ureñenje igrališta za male sportove.  

• Za prijedlog prioriteta br. 2 – predsjednik VMO Anton Blažeković bio je suzdržan, jer 
smatra da se neće kvalitetno asfaltirati ulica Braće Branchetta ako se ona bude 
radila po etapama odnosno dio po dio zbog nedostatka sredstava. Svi ostali 
prisutni Vijećnici prihvatili su prijedlog da se ulica Braće Branchetta od kbr. 26 do 
kbr. 9 sanira asfaltiranjem. 

 
AD 3   
 
Predsjednik VMO Anton Blažeković informirao je Vijećnike o prijedlogu fizičkih i pravnih osoba za 
Zahvalnicu MO za potporu i uspješnu suradnju po okončanju 4-godišnjeg mandata VMO. 
Predloženi su: Medicinski fakultet u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci, Croatia osiguranje filijala 
Rijeka, Brodokomerc – Nova iz Rijeke, Bistro "Katarina" Rijeka, Caffe bar "Alien" iz Rijeke, 
Boćarski klub "Banderovo" Rijeka, OŠ "Podmurvice" iz Rijeke, gña. Francika Šimanić – Crveni 
Križ ogranak Banderovo, prof. Sonja Lasan, gosp. Nenad Ristić, gña. Verica Mladenić, gosp. 
Robert Baus, gña. Dragica Fadljević, gosp. Šime Zekić, gosp. Dušan Širola, gña. ðulijana 
Desanti. Gosp. Elvis Šutalo predložio je da se uruči zahvalnica i svim  članovima Vijeća MO 
Baderovo: Antonu Blažekoviću, Elvisu Šutalu, Meliti Križanović, Goranu Crnkoviću, Reneu 
Marotu, Salihu Bačinoviću za uspješnu suradnju i doprinos u razvoju MO Bandrovo.  
Tajnica MO pripremila je ogledni primjerak Zahvalnice kojim su se svi članovi Vijeća složili i 
prihvatili ogledni primjerak. 
 
Zaključak 

• donijet je jednoglasni zaključak da će tajnica MO pripremiti Zahvalnice sa 
predloženim imenima za svečanu sjednicu koja će se održati u četvrtak, 08. travnja 
2010. godine i koja će biti ujedno posljednja u ovom sastavu Vijeća.  
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AD 4 
 
G. Elvis Šutalo  izvijestio je Vijećnike da je dao izjavu (tonski zapis) za Primorski radio povodom 
održavanja 5. Uskršnjeg turnira u malom nogometu, te da je polijepio plakata po Matuljima, 
Viškovu i nekim ugostiteljskim objektima na području Banderova. Sa "Croatia osiguranjem" je u 
pregovorima za sponzorstvo, odnosno donaciju koja bi se usmjerila za kupovinu pehara. Tajnica 
MO informirala je da je medijima upućena obavijest o održavanju turnira (Novi list, Radio Rijeka, 
Primorski radio, Radio Trsat),  te da su plakati postavljeni po cijelom gradu, svim mjesnim 
odborima i široj okolici. Gosp. Elvis Šutalo je rekao da će on obaviti razgovor i pregovore sa 
sucima.  

 
AD 5  
 
Predsjednik  VMO gosp. Anton Blažeković obavijestio je prisutne da će se održati sportski susreti 
mjesnih odbora povodom Dana Sv. Vida na Zametu, 22. svibnja i završnica 05. lipnja 2010., te da 
će  mjesni odbor Banderovo sudjelovati. Natjecati će se u disciplinama: briškula i trešeta, te u 
boćanju, a koordinatori za sport su: Elvis Šutalo i Anton Blažeković.  
 
AD 6 
 

• Tajnica MO izvijestila je Vijećnike da je u Vukovarskoj ulici kod OŠ/SE "Gelsi" postavljen 
svjetlosni treptajući znak za označavanje pješačkog prijelaza; ureñen je  nogostup u ulici 
Corrada Illijasicha kod kafe bara "La tappa", u tijeku su pripreme za radove na sanaciji 
kolnika u ulici Obitelji Duiz; narednih dana orezivat će se raslinje na stubištu koje vodi 
prema Tehničkom fakultetu, te urešivati park za odmor na raskršću Vukovarske i ulice 
Braće Branchetta; horizontalna signalizacija obnovit će se tijekom svibnja, ali ne i parkirna 
mjesta, već samo oznake na kolniku zbog nedostatka novaca; u ulici Braće Branchetta 
preko puta kbr. 40 zamijenit će se dva razbijena stupića, a u Vukovarskoj kod učeničkog 
doma postavit će se sedam stupića koja nedostaju; tajnica je nadalje obavijestila da je 
stigao potvrdan odgovor "Rijeka prometa" na zahtjev da se u ulici dr. Frane Kresnika od 
kbr. 1 do kbr. 7 postave zaštitni stupići, ali se čeka odobrenje OGU za komunalni sustav 
prema Odluci o ureñenju prometa na području Grada Rijeke (SL.n. PGŽ br. 41/08.); stigla 
je i obavijest da će se krajem travnja završiti radovi po prioritetu za 2010. na ureñenju 
zelene površine na križanju ulice Braće Branchetta, Obitelji Duiz i Frane Kresnika.  

• Gosp. Elvis Šutalo skrenuo je pažnju da je u ulici Frane Kresnika kod kbr. 1 šahta  puna 
smeća, te da treba upozoriti OGU za komunalni sustav da očiste iste kako ne bi došlo do 
neželjenih posljedica prilikom slijedećih većih oborina. 

• Gosp. Luka Šutalo iz ulice Braće Branchetta 14 dostavio je zahtjev da se na raskršću ulica 
Braće Branchetta i dr. Frane Kresnika obilježi jedno invalidno mjesto za motorno vozilo 
koje mu po zakonu pripada. Temeljem iznijetog donijeta je odluka da će se uputiti OGU za 
komunalni sustav, te TD Rijeka prometu zahtjev sa svom potrebitom dokumentacijom 
kako bi se izašlo u susret gosp. Luki Šutalu, te obilježilo jedno invalidno mjesto sa brojem 
registarskog vozila. 

• Gosp. Anton Blažeković zatražio je da se preispita na čije ime glasi obilježeno invalidno 
mjesto u ulici Uspon Ladislava Tomee. 

• Gña. Melita Križanović dala je prijedlog da se oboji rukohvat na stubištu koje vodi iz ulice 
Obitelji Duiz prema Kresnikovoj  kako bi se spriječilo širenje rñe koja je već prisutna. 

 
AD 7 – RAZNO 
 
AD  7 - 1 
 
S obzirom da će se posljednja sjednica Vijeća u ovom sastavu održati u četvrtak, 08. travnja 
2010. godine gosp. Elvis Šutalo predložio je da se uputi prema grañanima sa područja MO 
Banderova jedan dopis sa zamolbom da se pismenim putem, putem pošte ili maila izjasne 
odnosno daju svoje mišljenje ili zamjerke  na rad Vijeća za  mandatno razdoblje od 2006. do 
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2010. godine. 
Nakon iznijetog donijet je slijedeći 
Zaključak 

• uputiti obavijest grañanima MO Banderovo da se Vijeće MO raspušta zbog isteka 
mandata, te da se mogu pismenim ili usmenim putem obratiti u tajništvo MO, te 
iznijeti svoje mišljenje ili zamjerke na rad Vijeća za mandatno razdoblje od 2006. do 
2010. godine. 

 
AD   7 – 2 
 
"Rijeka prometu" upućen je zahtjev da se odobri parkiranje stanarima Vukovarske ulice kbr. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28; u utorak, 2.03.2010., a kako do danas nije stigao odgovor 
donijet je slijedeći 
Zaključak 

• uputiti "Rijeka prometu" požurnicu na upućeni zahtjev s napomenom da se 
slijedeća sjednica održava u četvrtak, 08.04.2010. te da očekujemo do tada njihov 
odgovor. 

 
 

Sjednica je završila u 19,15 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednik VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                             Anton Blažeković 
   


