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ZAPISNIK 
SA 29. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
29. sjednica VMO Banderovo održana je 08. lipnja 2017. (četvrtak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Nada Pindulić, predsjednica VMO  
- Antica Prelec, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO  

 
Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice VMO Banderovo održane 11. svibnja 2017. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Podjela nagrada za izbor Najljepše okućnice za 2017. godinu 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

AD – 1 
Provedena je akcija Birajmo najljepšu okućnicu za 2017. godinu na području Banderova. 
Prijavljeno je 12 okućnica među kojima su dva nova sudionika. Svi sudionicu dobit će istu 
vrijednost poklon bona, osim jedne koja je najistaknutija tokom čitave godine, a kojeg mogu 
iskoristiti u Vrtnom centru MBM na Škurinjama. Osim toga uručit će im se prigodna lončanica i 
priznanje za sudjelovanje u akciji. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku 
 
AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 14 u dvorištu nalazi se šuta i građevinski materijal kojeg treba 
ukloniti. Nadalje, stanari koji žive na katu postavili su vanjsku jedinicu klime na fasadu zgrade, ali 
problem je odliv vode na ulicu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo. 

 
 



AD – 2 – 2  
U Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 3 svakodnevno zalijevaju cvijeće i obavljaju pranja raznih 
motora pa razna ulja i otpaci teku niz ulicu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo. 

 
AD – 2 – 3 
Niz Ulicu Plase i Ulicu Rudolfa Tomšića svakodnevno vozila voze prevelikom brzinom iako je 
naznačeno da se radi o Zoni 30. Raspravljalo se o mogućnosti postave tzv. ležećih policajaca ili 
prijavi policiji da se češće provode mjere sigurnosti u cestovnom prometu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, TD Rijeka promet i Policijskoj upravi PGŽ Rijeka, Sektor prometa. 

 
AD – 2 – 4  
Gđa. Marta Maričić obratila se sa zahtjevom da se u Ulici dr Frane Kresnika postave tzv. „ležeći 
policajci“ kako bi se spriječila brza vožnja i ulica učinila sigurnija. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 2 – 5  
G. Ranko Slavić obratio se sa zahtjevom da se pokosi trava uz cestu u Ulici Plase i Rudolfa 
Tomšića, jer kako je istako nezadovoljan je sa učinjenim. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav. 

 
AD – 2 – 6  
Gđa. Miranda Ribarić uputila je zahtjev i primjedbe na vlasnike pasa koji puštaju pse slobodne na 
javnoj površini usprkos izgrađenom parku za pse u Ulici Mire Radune Ban i na rad komunalnih 
redara. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo. 

 
AD – 2 – 7  
TD Rijeka promet tijekom mjeseca travnja i svibnja postavili su led markere na nekoliko lokacija 
najugroženijih pješačkih prijelaza u blizini osnovnih škola, a radi na podizanja razine sigurnosti 
pješaka na pješačkim prijelazima, sa posebnim naglaskom na sigurnost školske djece u prometu. 
Raspravljajući o istome Vijeće smatra da je potrebna i na području Banderova na nekoliko 
najugroženijih lokacija postavi led markere. U Vukovarskoj ulici kod Štrange prema parkiralištu 
Podpinjol i autobusnom stajalištu, kod Pekare prema parku Mlaka i OŠ Podmurvice, kod ulaza u 
OŠ/SE Gelsi i DV Topolino, u Ulici Braće Branchetta kod ulaza u Medicinski faklutet i kod ulaza u 
Medicinsku školu, te u Ulici dr Frane Kresnika kod ulaza u DV Zvjezdice.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
  



AD – 3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  
Spomenička knjižnica i zbirka „Mažuranić-Brlić-Ružić“ Fondacija „Matilda Ružić“ organizira Đir po 
Pećinama, upoznavanje sa povijesnim perivojima pećinskih vila na Svjetski Dan Vrtova u nedjelju, 
11. lipnja 2017.g. u 17,30 sati. Manifestacija je dobrotvornog karaktera za Dječju bolnicu Kantrida. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


