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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/11-18/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  22.09.2011. 
   

 
 

ZAPISNIK 

SA 13. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 

 

13. sjednica VMO Banderovo održana je 22.09.2011. (sčetvrtak) 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 12. sjednice VMO održane 20.07.2011. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 

 

1. Igralište za male sportove 
2. Program rada VMO iz kulture: izložba "Prosvjeta na Banderovu" 
3. Program rada: Dani MO 
4. Program rada: Turnir u briškuli i trešeti 
5. Prijedlog programa rada VMO za 2012. godinu 
6. Zahtjev caffe bar "Alien" 
7. Komunalna problematika 
8. Razno.   

 

AD 1 
 

Predsjednica VMO Nada Pindulić izvijestila je vijećnike vezano za ureñenje igrališta za male 
sportove u Vukovarskoj ulici kod Prirodoslovne i grafičke škole, Tehničke škole i Veleučilišta, da je 
Snježana Baždarić iz OGU za komunalni sustav dostavila grubu procjenu troškova. Naime, obnova 
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asfaltne podloge s odvodnjom oborinske vode, zaštitna ograda oko cijelog igrališta, te postavljanje 
rasvjeta s troškovima priključka cca bi iznosila oko 600.000,00 kn (zbog velike površine). Ukoliko 
Vijeće donese odluku da se ide na ureñenje postojećeg igrališta treba OGU za komunalni sustav 
dostaviti očitovanje o zamjenskoj stavci sredstava prioriteta MO, kako bi se ista realizirala do kraja 
godine. Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna  
odluka: 
da se hitno zatraži suglasnost o korištenju predmetnog igrališta od Prirodoslovne i grafičke škole, 
Tehnike škole i Veleučilišta, kako bi sredstva komunalnog prioriteta preusmjerili na ureñenje 
igralište, u nekoliko faza ovisno o sredstvima kojima MO raspolaže. Kad dobijemo suglasnost tih 
obrazovnih centara dostaviti OGU za komunalni sustav očitovanje da se sredstva u iznosu od 
70.000,00 kn koja su bila namijenjena za izradu projekta preusmjere u zamjensku stavku 
sredstava prioriteta MO na ureñenje asfaltne podloge igrališta kako bi se moglo nesmetano koristiti 
za potrebe grañana Banderova. Time bi se riješila prva faza ureñenja igrališta, pa bi se sredstva 
prioriteta za 2012. godinu usmjerila na rješavanje druge faze sanacije istoga. 
  
 
AD 2  
 

Program rada VMO iz kulture izložba „Prosvjeta na Banderovu“ – otvorenje će se održati u 
ponedjeljak 3. listopada o.g. u 12 sati u prostorijama MO. Tajnica će dostaviti pozive svim 
obrazovnim centrima, te dogovoriti posjet izložbe sa školama, te posjet učenika radionicama 
Tehničkog fakulteta i Strojarsko brodograñevne škole za industrijska zanimanja. Izložba će biti 
otvorena do 7. listopada 2011. godine. 
 
AD 3 

Programa rada Dani MO – nakon izložbe u prostorijama MO organizirat će se akcija Solidarnost 
na djelu u suradnji sa Crvenim križem, pa će se Dani MO održavati u drugoj polovici listopada 
2011. Planirana je sadnja ruža na zelenoj površini parka u Velebitskoj ulici, obitelji sa Banderova 
koje žele učestvovati u ovoj akciji, a podržavajući akciju Dani ruža (zadužena Nada Pindulić i 
tajnica MO uz volontere). Istoga dana bi se održao i Susret sa kućnim ljubimcima na istoj lokaciji, 
a to će organizirati gosp. Anton Blažeković. U četvrtak 20. listopada održat će se akcija mjerenja 
tlaka i šećera u krvi. Organizirat će se predavanje na temu: Prevencija kardiovaskularnih bolesti. 
Na spomenik palim grañanima Banedrova u Velebitskoj ulici položit će se vijenac. 
 
AD 4 

Sportski program VMO – turnir u briškuli i trešeti tradicionalno će organizirati se i ove godine u 
bistro Momo u Osječkoj ulici,  a zaduženje oko organizacije odradit će Anton Blažeković. Turnir se 
planira održati u subotu, 12. studenog 2011. 

 
AD 5 

Tajnica MO informirala je vijećnike o Uputama i dopunama uputa za prijavu programske aktivnosti 
mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2012. godinu. 
Nakon kraće rasprave na kojoj se govorilo o raznim prijedlozima i idejama, donijeta je 
jednoglasna 
  
      Odluka: 

• O prijedlozima programa rada Vijeća Mjesnog odbora Banderovo za 2012. godinu kako 
slijedi: 

 
KULTURA 

• Izložba na temu: „Iz nonine škrinjice                                               - svibanj  2012. 
                                                                                                       
SPORT 
• Malonogometni Uskršnji turnir                                                                  - travanj 2012. 
• Turnir u briškuli I trešeti                                                                            - studeni 2012. 
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PODUZETNIŠTVO 
• akcija „BIRAJMO NAJLJEPŠU OKUĆNICU,...“                                          - travanj - lipanj 2012.  
 
EKOLOGIJA 
• ekološka akcija na lokaciji: Ulica R. Tomšića od kbr. 35 do 62                  - travanj  2012. 
• ekološka akcija: stube koje vode prema Ulici C. Illijasicha                         - svibanj 2012. 
 
ZDRAVSTVO 
• akcija „MJERENJE TLAKA I ŠEĆERA U KRVI“                                         - ožujak 2012. 
• akcija „MJERENJE TLAKA I ŠEĆERA U KRVI“ 
+ PREDAVANJE na temu: “Zdrava prehrana” + degustacija                        - u sklopu Dana MO 
                                                                                                                        listopad 2012. 
SAMOUPRAVA 
• program “Dani ruža” (degustacija) i razmjena sadnica                                - lipanj 2012. 
• program „DANI MO“: 
- akcija „MJERENJE TLAKA U ŠUK“ + predavanje 
               na temu: “Zdrava prehrana” + degustacija 
- svečana sjednica (podjela zahvalnica) 
- polaganje cvijeća na spomenik 
- foto izložba 
- prigodan program uz domjenak                                                      - listopad  2012.                          
• program BILTEN                                                                                         - studeni  2012                                                        
• program DJED BOŽIĆNJAK                                                                       - prosinac 2012. 
 
 
AD 7 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

 
AD 7 - 1 

Elvis Šutalo predlaže da se dostavi zahtjev za obilježavanje pješačkih prijelaza u Vukovarskoj kod 
OŠ/SE Gelsi, kod Strojarsko brodog.škole za ind.zanim. u Ul. braće Branchetta, u Ul. F. Kresnika 
zbog blizine Dječjeg vrtića Zvjezdica mira. Osim toga predložio je da se uputi zahtjev za postavku 
elastičnih vibracijskih traka umjesto tzv. ležećih policajaca u Vukovarskoj ulici kod OŠ/SE Gelsi, te 
u Ul. braće Branchetta iznad ulaza u Medicinski fakultet i iznad ulaza u Strojarsko brodog. školu 
za indust. zanimanja, kako bi se smanjila brzina vozila, a zbog blizine obrazovnih centara i 
sigurnosti pješaka. 
 
AD 7 - 2 

Iako smo u nekoliko navrata tražili da se očiste šahte i kanali oborinskih voda na području 
Banderovo, uvijek dobivamo isti odgovor od Vodovoda i kanalizacije da  se slivnici održavaju 
prema godišnjem planu. Kako nitko od nas, pa ni ostalih grañana nije primijetio da su se isti 
očistili u ovoj godini zahtijevamo da se ViK očituje kada i gdje su očišćeni slivnici i šahte na 
našem području MO – jednoglasni je stav i mišljenje  Vijeća MO.  
 
AD 7 - 3 

Gosp. Salih Bačinović osvrnuo se na zelenu površinu u Ul. R. Tomšića kod kbr. 27/1 gdje je ove 
godine održana ekološka akcija. Iako je površina tada lijepo očišćena i ureñena u meñuvremenu 
je vegetacija opet bujna, te je potrebno košenje iste. Uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav da 
površinu urede, kako se ne bi opet nakupio otpad i zatvorio prolaz do javnog skloništa.  
 
 
AD 8 – RAZNO 

 
AD 8 - 1 

Tajnica MO izvijestila je da će se u ponedjeljak 26. rujna u 12 sati u dvorani HKD-u na Sušaku 
dodijeliti nagrada i priznanja za sudionike akcije  „Volim Hrvatsku – volim Rijeku“. Gña. Vesna 
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Brdar iz Ul. braće Branchetta 35, koja se ove godine prijavila na akciju Birajmo naj okućnicu 
Banderova,  dobila je još jedno priznanje i nagradu za najljepše ureñenu i održavanu okućnicu od 
Turističke zajednice Rijeka i Grada Rijeke. 

AD 8 – 2 

Nada Pindulić informirala je prisutne da je upućen zahtjev uz apel roditeljima čija djeca pohañaju 
OŠ/SE Gelsi, vezano za zaustavljanje i parkiranje u Vukovarskoj ulici pokraj pješačkog prijelaza 
kod ulaza u školu, te da očekujemo da se pridržavaju uputa.  

 

 

Sjednica je završila u 20 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 
   


