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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-18/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  08.04.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 54. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
54. sjednica VMO Banderovo održana je 08.04.2010. (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 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 

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

Usvajanje zapisnika s 53. sjednice VMO održane 25.03.2010. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Anton Blažeković, te  predložio slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Podjela Zahvalnica za suradnju 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Anton Blažeković zahvalio je  vijećnicima mjesnog odbora i tajnici MO za dobru 
suradnju tijekom četverogodišnjeg mandata. Prisjetio se kako su prostorije mjesnog odbora 
izgledale prije, a kako je sada ureñeno. Smatra da je ovaj sastav Vijeća MO u ovih proteklih četiri 
godine puno napravio na poboljšanju uvjeta stanovanja i suradnji sa grañanima. Voljeli bi kad bi 
slijedeći sastav Vijeća nastavio rad tamo gdje su oni stali, a i da ne ugase tradiciju održavanja 
sportskih dogañanja, kao što su Uskršnji malonogometni turnir i Turnir u briškuli i trešeti. Nakon 
iznijetog podijelio je prisutnima Zahvalnice. 
 
AD 2 
Vijećnici su primijetili da su poboljšanja u proteklih godinu dana velika u pozitivnom smislu. K.d. 
Čistoća je počela bolje održavati čistoću na cijelom području Banderova, iako bi bilo potrebno u 
ulici Obitelji Duiz da barem jednom tjedno čistač pomete kompletnu ulicu, jer je uvijek prljava i 
puno otpadaka. Nadalje, su se osvrnuli na problem baja u Velebitskoj ulici kod dječjeg parka. 
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Naime, baje se nalaze na samom ulazu u dječji park, a eko otok nalazi se nasuprot bajama. Pa 
su stoga predložili da se baje presele kod eko otoka. 
Zaključak 

• jednoglasno je donijeta odluka da se uputi Zahtjev Čistoći za bolje održavanje 
čistoće u ulici Obitelji Duiz, te da se uputi Zahtjev OGU za komunalni sustav da se 
baje u Velebitskoj ulici presele do eko otoka. 

 
AD 3 – RAZNO 
 
AD  3 - 1 
 
Na sportskim susretima mjesnih odbora povodom Svetog Vida mjesni odbor Banderovo zastupat 
će dvije ekipe i to: ekipa za briškulu i trešetu, te ekipa za boćanje, a koordinator za sport bit će 
Anton Blažeković i Elvis Šutalo. 

 
AD   3 – 2 
 
MO Škurinjska Draga organizira turnir u briškuli i trešeti koji će se održati 17. travnja s početkom 
u 10 sati, te će mjesni odbor Banderovo zastupati jedna ekipa u sastavu: Juraj Maričić i Robet 
Kovačić. 

 
AD  3 – 3 
 
Gosp. Elvis Šutalo obavijestio je prisutne da pripreme za 5. Malonogometni turnir Banderovo 
2010. teku prema planu. Do sada je prijavljeno šest ekipa. Obavljena je nabava lopti, majica i 
pehara. Ove godine nije bilo donacija od strane Croatia osiguranja za pehare zbog recesije, pa su 
sredstva za iste osigurana od OGU za sport. 
Gosp. Elvis Šutalo iskoristio je priliku da se zahvali svim prisutnim za dobru suradnju i za sve ono 
što je do sada napravljeno na području mjesnog odbora Banderovo. 
Nadalje se nadovezao na informaciju da sadašnja tajnica mjesnog odbora odlazi na rad u drugi 
mjesni odbor, te se s tom činjenicom ne slaže, jer smatra da je ona umnogome pridonijela na 
poboljšanju suradnje i rada ovog mjesnog odbora, te je osoba koja vrlo dobro poznaje 
problematiku cijelog područja, te programe i planove koje ovaj mjesni odbor mora realizirati. 
Istakao je da su rezultati njenog angažmana i rada vidljivi, a promjene drastične, te su nakon 
rasprave Vijećnici donijeli jednoglasno odluku da se uputi Direkciji za mjesnu samoupravu zahtjev 
da se tajnica MO ðulijana Desanti zadrži na radu u mjesnom odboru Banderovo. 
 

 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednik VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                             Anton Blažeković 
   


