
 1/4 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/12-18/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  28.03.2012. 
   

 
ZAPISNIK 

SA 19. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 

19. sjednica VMO Banderovo održana je 28.03.2012. (srijeda) s početkom u 17 i 30 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 

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

-  
Ostali nazočni: 

-  
 
Usvajanje zapisnika 18. sjednice VMO održane 27.02.2012. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području MO Banderovo 
2. Programska aktivnosti VMO – 7. Malonogometni turnir Banderovo 2012. 
3. Programska aktivnosti VMO – Ekološka akcija  
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 

 
AD 1 

 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene 
pripreme i zaštitu i spašavanje dostavili su zahtjev da Vijeća MO razmisle i predlože, te  imenuju 
povjerenika civilne zaštite za područje svog mjesnog odbora.  
Nakon kraće rasprave zaključeno je da nisu u mogućnosti dostaviti prijedlog za imenovanje 
povjerenika civilne zaštite za područje MO Banderovo, te da Služba sama odredi osobu koja će biti 
kompetentna za obavljanje časne dužnosti.  
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AD 2  

 

Ovogodišnji malonogometni turnir održat će se na igralištu Medicinskog fakulteta u subotu 14. 
travnja, a bude li prijavljeno više ekipa turnir će se produžiti i na nedjelju 15. travnja 2012. godine.  
Tajnica MO naručit će pehare i lopte, te nagrade (1. mjesto – pehar priznanje i pršut; 2. mjesto – 
pehar, priznanje i 5 l vina; 3. mjesto – pehar, priznanje i  3 l vina, a najboljem strijelcu osim 
priznanja i pehara dodijelit će se 1 l vina). Članovi Vijeća istaknut će plakate na vidljivim mjestima, 
te kontaktirati dosadašnje ekipe.  
 
AD 3 

 

Programskom aktivnošću Vijeća MO predviñena je ekološka akcija na površini u Ulici Rudolfa 
Tomšića od kbr. 27 (javno sklonište) prema kbr. 35, a planirana je za subotu 21. travnja. Kako se 
taj dan održava ekološka akcija koju organizira Udruga Žmergo iz Opatije - Zelena čistka koja će 
okupiti najveći broj volontera ikada u zajedničkoj akciji čišćenja okoliša, dogovoreno je da se i MO 
Banderovo priključi. Zelena čistka provodi se u sklopu akcije World Cleanup 2012. i globalnog 
pokreta Let˙s do it! u koju se do sada uključilo 85 zemalja. Tajnica MO pripremit će materijal, te 
obaviti kartiranje divljih odlagališta otpada za područje MO Banderovo. 
 

AD 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

AD 4 – 1 

Anton Blažeković osvrnuo se na kontejnere za kućni otpad koje se nalaze u Vukovarskoj ulici kod 
kbr. 30. Nekada je tu bilo tri baja, ali od kada je jedna prošle godine spaljena ona nije 
nadomještena. Osim toga, primijećeno je da u baju svakodnevno bistro Štranga odbacuje hranu i 
ostatke iz kuhinje, iako bi to trebalo biti na drugi način zbrinuto, te se širi neugodan smrad i 
privlače štakori i galebi. Baje su pomaknute u odnosu na prije, kako bi se vozila parkirala, te bi 
trebalo obilježiti mjesto na kojem će se nalaziti. 
Dogovoreno je da se o tome izvijesti komunalni redar, te da se uputi KD Čistoći i Rijeka prometu 
zahtjev da se obilježi mjesto za baje.  

 
AD 4 – 2 

Na dnevnom redu je opet potaknuto pitanje čišćenja šahti i odvodnih kanala. Tajnica MO obići će 
sve šahte na Banderovu, poslikati ih i uputiti OGU za komunalni sustav zahtjev da se one sve 
redom očiste. 

 
AD 4 - 3  

Nadia Poropat pohvalila je stanare koji ureñuju fasade zgrada po Banderovu, ali se osvrnula na 
problem koji proizlazi kada se one ureñuju. Trenutno se ureñuje fasada zgrade u Ulici braće 
Branchetta kbr 1/1, pa su skele zauzele nogostup. Sve je to još podnošljivo da nije postavljen na 
nogostup i kemisijski wc koji zauzima cijelu širinu istog, a na parkirnom mjestu kod samog ulaza u 
zgradu, izvoditelji radova parkiraju kamion i kombi, pa su pješaci prisiljeni hodati po ulici koja je 
vrlo prometna i skučena. Nakon kraće rasprave dogovoreno je da se uputi komunalnog redara na 
terenski izvid. 

 
AD 4 – 4 

U Ulici braće Branchetta u prolazu zapadno od pročelja zgrade kbr. 31 nalaze se zapuštene i 
oronule šupe stanara. One su izvor zaraze i opasnost od požara kako za samu zgradu tako i za 
susjedne zgrade, a osim toga djeluju ružno i neuredno. Kako se prema odredbama o kućnom 
redu one trebaju održavati, a da bi se spriječila moguća opasnost, nakon kraće rasprave, donijeta 
je odluka da se stanarima uputi zahtjev da uklone šupe i urede okućnicu. Kako ova zgrada nije 
jedini primjer neodržavanja okućnica na Banderovu skrenut će se pažnja i ostalim grañanima koji 
se ne pridržavaju Zakona o komunalnom redu, te obavijestiti predstavnike stanara o istome.  
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AD 5 - RAZNO 

AD 5 – 1 

I ove godine Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu organizirat 
će sportske susrete mjesnih odbora, a povodom obilježavanja blagdana Dana Svetog Vida – 
zaštitnika našeg grada. Predviñen termin odvijanja sportskih igra je 2. lipanj 2012. (subota) na 
sportskim terenima ŠD Zamet i BK Zamet, kad će se održati discipline: kartanje, boćanje i 
potezanje konopa, te drugi termin 9. i 10. lipnja (subota i nedjelja) na igralištu Delta na Brajdici 
kada će se održati turnir u malom nogometu. Sastanak koordinatora za sport održat će se u 
ponedjeljak 2. travnja u 14 sati u Trpimirovoj ulici, na polukatu. Anton Blažeković zadužen je da 
prisustvuje sastanku i pripremi spisak igrača koji će zastupati MO Banderovo. 
 
AD 5 – 2 

Nada Pidnulić izvijestila je vijećnike o odgovoru OGU za urbanizam, a vezano za planove na 
čestici Vukovarska 52, koja je u vlasništvu tvrtke Vugip Gradšped d.o.o. Oni su izradili projekt za 
rekonstrukciju i transformaciju postojećeg poslovnog kompleksa u stambeno poslovnu grañevinu 
katnosti 2Po+P+7. Grañevina je planirana kao stambeno-poslovna, s poslovnim prostorima razne 
namjene – uslužne, trgovačko ugostiteljske i medicinske djelatnosti, te 46 stambenih jedinica. 
Parkirna mjesta predviñena su u podzemnoj garaži, a manji dio i u okolišu grañevine. Sve 
postojeće grañevine na čestici predviñene su za uklanjanje. Realizaciju ovog projekta Odjel vidi 
kao pozitivnu transformaciju, uz definiranje početne točke poteza uz Ulicu braće Branchetta 
manjom zgradom kojom se formira i zapadno pročelje cijelog poteza, te osiguranjem manjeg 
mikrocentra cijelo stambenog susjedstva. Realizacija ovog zahvata trebala bi inicirati daljnje 
promjene, eventualnim uklanjanjem manjih stambenih grañevina na Vukovarskoj ulici i 
definiranjem novih pješačkih vizura i prostora. 
Nakon iznijetog i kraće rasprave donijeta je odluka da se dostavi zahtjev OGU za urbanizam i 
ekologiju da zbog dodatnih pojašnjenja traže sastanak. Osim toga, na toj lokaciji OGU za 
urbanizam donio je privremenu odluku i odobrenje (na 6 mjeseci) tvrtki Antonio metali d.o.o., da 
mogu obavljati djelatnost otkupa otpada od obojenih metala, prikupljati, vagati, kontrolirati, 
sortirati, kratkotrajno skladištiti i vršiti utovar istog. Grañani se žale da njih nitko nije obavijestio o 
planovima, a od kada je djelatnost pokrenuta njihovi uvjeti življenja u suživotu su uskraćena. Od 
ranog jutra, do kasno poslijepodne vlada nesnosna buka i vika, te stalno prometovanje kamiona i 
vozila. Pitaju se tko im je odobrio u centru grada bavite se ovakvom djelatnošću (reciklažno 
dvorište/skladište za metalni otpad) za koju su zakonom propisani odreñeni uvjeti poslovanja. 
Vijeće MO ne odobrava obavljanje ove djelatnosti, a tajnica MO uputit će zahtjev OGU za 
urbanizam kojim se traži sastanak sa odgovornim djelatnicima koji će razjasniti grañanima 
trenutnu situaciju. 

AD 5 – 3 

Još prošle godine prilikom akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" grañani su iskazali 
želju da Vijeće MO Banderovo organizira predavanje stručne osobe od koje bi dobili korisne 
savjete prilikom ureñenja svojih okućnica. Kako će u travnju Direkcija za mjesnu samoupravu 
raspisati poziv za prijavu za 2012. godinu, dogovoreno je da dipl.ing krajobrazne arhitekture Luka 
Jelušić održi predavanje na temu: Ureñenje okućnice, te podijeli korisne savjete prisutnima.  
Predavanje će se održati u prostorijama Mjesnog odbora u četvrtak, 12. travnja 2012. godine. 
 

AD 5 – 4 

Tajnica MO informirala je vijećnike da će radovi na ureñenju postojećeg igrališta u Vukovarskoj 
ulici br. 58, pokraj obrazovnih centara: Prirodoslovno grafičke škole, Tehničke škole i Veleučilišta, 
a koja su planirana sredstvima komunalnih prioriteta za 2011. i 2012. godinu, započeti sredinom 
travnja 2012. godine. Radove će izvoditi zanatska udruga "Zanatopema" iz Rijeke, a investitor 
radova je TD Rijeka promet.  
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AD 5 – 5 

Predsjednica VMO Nada Pindulić izvijestila je da je Učenički dom Kvarner proslavio Dane doma 
na kojima je  prisustvovala, te da je Mjesnom odboru uručen suvenir na sjećanje i za dobru 
suradnju, te dva primjerka domskog lista kojeg pripremaju korisnici Doma.  

Sjednica je završena u 19  i 40 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 4 (četiri) stranica. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 


