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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/11-18/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  28.04.2011. 
   

 
 

ZAPISNIK 
SA 10. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 

10. sjednica VMO Banderovo održana je 28.04.2011. (četvrtak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 

Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO 
- Anton Blažeković, član VMO   
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO -  

 
Ostali nazočni: 
         - 
 
 
Usvajanje zapisnika 9. sjednice VMO održane 30.03.2011. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa održanog malonogometnog turnira Banderovo 2011. 
2. Program rada: "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2011." 
3. Sportska natjecanja MO povodom dana Sv. Vida 
4. Program rada: "Eko akcija u svibnju" 
5. Komunalna problematika 
6. Razno. 

 
 

AD 1 
 

Predsjednik pododbora za sport Elvis Šutalo informirao je prisutne da se na malonogometni turnir 
Banderovo 2011. prijavilo ukupno 9 ekipa. Turnir je bio vrlo uspješan, nije bilo nikakvih problema 
sa igračima i sucima, a oko 170 gledatelja pratilo je utakmice. Sudionicima turnira podijeljeni su 
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sendviči i piće. Sponzor za peciva bila je pekara iz Jušića, bistro "Katarina" počastila nas je 
uslugom pečenja odojka koji je bio i glavna nagrada turnira, a caffe bar "Alien" sponzorirao nas je 
pićem za sudionike. MNK Banderovo osvojio je pehar za četvrto mjesto, koji je smješten na police 
Mjesnog odbora. 
 
 
AD 2 

 

Tajnica je informirala vijećnike da je u Novom listu objavljen natječaj za akciju "Birajmo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor 2011." koju organizira OGU za poduzetništvo u suradnji sa Mjesnim 
odborima. Prijave za sudjelovanje u akciji grañani mogu obaviti do 06. svibnja. Pripremljene 
plakate vijećnici će polijepiti na području Mjesnog odbora, te animirati grañani da sudjeluju u što 
većem broju. U drugoj polovici svibnja obilazit će se prijavljene okućnice da se poslikaju, a 
sredinom lipnja organizirat će se podjela nagrada i priznanja. 

 
AD 3 
 

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da svake godine Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
Direkcija za mjesnu samoupravu organizira povodom dana Sv. Vida sportske susrete mjesnih 
odbora. Susreti će se održati u subotu, 04. lipnja na Zametu. Dogovoreno je da će koordinator za 
sportske susrete biti Anton Blažeković, on će kontaktirati grañane koji su se i dosada odazivali da 
predstavljaju Mjesni odbor. Prijavit će se ekipe za briškulu i trešetu, te ekipa za boćanje.  
 
 

AD 4  
 

Program EKO akcija koje je Vijeće planiralo za ovu godinu organizirati će se za subotu 21. svibnja 
2011. s početkom u 8 sati. Akcija će se provesti na dijelu Ulice Rudolfa Tomšića od kbr. 27 prema 
kbr. 35.  Tajnica MO pripremit će plakate koji će vijećnici poljepiti na području Mjesnog odbora, te 
dogovoriti  detalje realizacije programa sa Zoranom Tadićem iz OGU za komunalni sustav, 
zadužen za hortikularno održavanje javnih zelenih površina i sa OGU za urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem koju osiguravaju sredstva za nabavu rukavica, te tople marende i pića 
za sudionike.  

 

 
AD 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
 
AD 5 – 1 

 

Predsjednica VMO izvijestila je prisutne da se jedan grañanin žalio na portalu Moja Rijeka, rubrika 
tužibaba zbog parkiranja na nogostupu na raskršću ulica C. Illiassicha i R. Tomšića ispred kafe 
bara La Tapa. Nakon kraće rasprave zbog iznijetog problema, koje je prema mišljenju svih 
vijećnika opravdano  dogovoreno je da se Rijeka prometu uputi zahtjev da se u što kraćem roku 
na tom dijelu nogostupa (cca 6 m) postave stupići kako bi omogućili pješacima nesmetan prolaz i 
korištenje pješačkog prijelaza.  
 
AD 5 – 2 
 

Anton Blažeković ponovo skreće pažnju na probleme u Vukovarskoj ulici vezano za parkiranje i 
zaustavljanje vozila na potezu od Štrange do kbr. 52. U jutarnjim satima kad su gužve najveće 
nema ni traga prometnim redarima i policiji, ali u večernjim satima obavezno grañani koji stanuju 
na toj lokaciji dobivaju kazne. Zahtjeva da se uputi zahtjev prometnoj policiji da se vrši red na toj 
lokaciji u jutarnjim satima kad je to potrebno. Gosp. Elvis Šutalo nadovezao se da se ponovo 
uputi zahtjev interventnoj policiji da svoja vozila parkiraju na parkirnom prostoru Zanat opreme, a 
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ne u Ul. Obitelji Duiz koja je slijepa ulica, te nema dovoljno parkirnog prostora  za stanare te ulice, 
pa nije potrebno da njihova vozila stvaraju još veću gužvu. 
 
 
AD 6 – RAZNO 

 

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je u razgovoru sa Šamom Selimović dogovoreno da će ona 
pripremiti i dogovoriti suradnju sa Medicinskim i Tehničkim fakultetom, te sa osnovnom školom 
Gelsi u vezi postavljanje izložbe na temu "Prosvjeta na Banderovu" koju bi pripremili i postavili 
sredinom mjeseca rujna, na početku nove školske godine. Vijećnici trebaju animirati grañanstvo 
na suradnji, te u razgovoru s njima ukoliko imaju nešto iz svog djetinjstva vezano za školske 
dane, kao što su stare svjedodžbe, diplome, bilježnice, ploče ili stara ravnala, te pribor za školu, 
stare torbe da daju na posudbu Mjesnom odboru kako bi iskoristili isto, a koje će im biti vraćeno 
odmah nakon zatvaranja izložbe. 
 
 
Sjednica je završila u 19 i 30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 
   


