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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-18/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  22.07.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 2. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
2. sjednica VMO Banderovo održana je 22.07.2010. (četvrtak) s početkom u 8 sati u prostorijama 
MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO, 
- Anton Blažeković, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika 1. sjednice VMO održane 21.06.2010. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Natječaj Naj on.line MO – ocjena povjerenstva 
2. Predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2011. godini 
3. Priprema za formiranje pododbora VMO Banderovo  
4. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva grañana 
5. Razno. 
 
Točka Ad 3 dnevnog reda izmijenjena je iz Formiranje pododbora VMO Banderovo u Pripreme 
za formiranje pododbora VMO Banderovo. 

 
 
AD 1 
 
Predsjednica VMO Nada Pindulić obavijestila je prisutne da smo dobili pismenu Ocjenu 
Povjerenstva za ocjenu prijava po natječaju za "Naj on-line mjesni odbor" u 2009. godini. 
Povjerenstvo je utvrdilo da je 10 Vijeća MO  (Orehovica, Drenova, Srdoči, Podvežica, Vojak, Grad 
Trsat, Škurinjska Draga, Školjić, Pehlin i Banderovo) podnijelo pravodobnu prijavu za natječaj te da 
su u trenutku prijave imali na svojoj WEB stranici sve sadržaje koji su utvrñeni kao obvezni i koji su 
predstavljali uvjet sudjelovanja u natječaju.  
I mjesto osvojio je MO Srdoči (nagrada 7.000,00 kn), II mjesto osvojio je MO Drenova (nagrada 
5.000,00 kn), a treće mjesto pripalo je MO Podvežici (nagrada 3.000,00 kn). Pohvaljeno je i ostalih 
7 MO za sudjelovanje na natječaju. 
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AD 2 
 
Tajnica MO izvijestila je Vijećnike da je Odjel gradske uprave za kulturu objavio Poziv na 
predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2011. godini koje se sufinanciraju 
sredstvima Proračuna Grada Rijeke, te da je rok za podnošenje prijedloga programa do 15. rujna 
2010. godine.  
Gosp. Anton Blažeković predložio je da se pripremi program za izložbu na temu. "Prosvjeta na 
Banderovu",  
Nakon kraće rasprave na kojoj se govorilo o raznim prijedlozima i idejama, donijeta je 
Odluka: 

• da do iduće sjednice VMO koja će se održati početkom rujna, pripreme svi potrebiti 
dokumenti i prijavnice za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada 
Rijeke za 2011. godinu, za izložbu na temu: "Prosvjeta na Banederovu", te da se 
pripreme i ostali prijedlozi kako bi se mogli usvojiti. 

 
AD 3  
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da bi radi bolje komunikacije, suradnje sa grañanima  i 
raspodjele poslova, a slijedeći praksu ostalih mjesnih odbora bilo  poželjno formirati radna tijela 
odnosno pododbore za sport, kulturu, ekologiju, zdravstvo, informiranje Radna tijela osnivaju se 
odlukom kojom se ureñuje njihov naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada, a zauzimaju 
stajališta o pitanjima iz svog djelokruga, te odluke donose većinom glasova nazočnih članova 
pododbora.  
Gosp. Anton Blažeković predložio je za Pododbor za sport i rekreaciju gosp. Elvisa Šutala, a za 
Pododbor za informiranje predložio je Nenada Ristića i sebe. 
S obzirom da Vijeće nije bilo u punom sastavu, dogovoreno je da se o istoj točki dnevnog reda 
raspravlja na idućoj sjednici,  te da se Vijećnici pripreme za istu, da razgovaraju sa grañanima  i 
razmisle o prijedlozima članova pododbora. 
 
Odluka: 

• Vijeće MO Banderovo donijelo je  Odluku da će do slijedeće sjednice razgovarati sa 
pojedincima, te pripremiti spisak prijedloga za članove pododbora. 

 
AD 4  
AD 4 – 1 
Stanari Ulice Obitelji Duiz dostavili su zahtjev da se ukloni prometni znak "zabrane zaustavljanja i 
parkiranja vozila", te da se obavi horizontalna signalizacija obilježavanjem parkirnih mjesta. Kako 
je nekolicina stanara dobilo opomene i novčane kazne, iako godinama svoja vozila parkiraju na 
istim mjestima obratili su se Vijeću da ih podrže u njihovoj namjeri. Kako na području MO 
Banderova stanari zbog nedostatka parkirnog prostora imaju svakodnevno probleme za svojim 
vozilima odnosno sa parkiranjem Vijeće MO podržava prijedlog stanara, te je donijelo 
jednoglasnu 
 
Odluku: 

• da se uputi zahtjev OGU za komunalni sustav i Rijeka prometu da se u Ulici Obitelji 
Duiz ukloni prometni znak "zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila", te da se 
obilježe parkirna mjesta. 

 
AD 4 - 2 
Ivo Došen iz Ulice Rudolfa Tomšića 58 uputio je zahtjev za izgradnju kanala i postavljanje rešetki 
za odvodnju oborinskih voda u Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 27 uzduž cijele širine ceste, jer 
prilikom velikih i čestih oborina dolazi do preljevanja oborinskih voda sve prema kbr. 58. 
Oborinske vode se slijevaju sa Plasa pa niz padinu do stubišta koje spajaju ulicu C. Illijasicha s 
jedne strane i prema raskršću sa Karlovačkom ulicom s druge strane. Kako jnakon kraće 
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rasprave Vijeće zahtjev smatra opravdanim donijeta je slijedeća 
 
Odluka: 

• da se proslijedi Zahtjev Ive Došena, OGU za komunalni sustav i KD Vodovod i 
kanalizacija, da izañu na teren i razmotre zahtjev, te da nas obavijeste o poduzetim 
mjerama. 

 
AD 5 – RAZNO 
 
AD 5 - 1 
Gosp. Anton Blažeković predložio je da se uputi zahtjev OGU za komunalni sustav i Autotroleju 
da se postavi nadstrešnica na autobusnoj postaji u Vukovarskoj ulici kod kbr. 30. 
 
AD 5 - 2 
Gosp. Salih Bačinović predložio je da se uputi zahtjev OGU za komunalni sustav za ureñenje 
zelene površine, te da se obreže raslinje i grane u Ulici Rudolfa Tomšića od kbr. 62 sve do kbr. 
35, koje se godinama ne održava i otežava promet vozilima, osobito kamionu Čistoće prilikom 
odvoza kućnog otpada. 
 
 
Sjednica je završila u 9 i 15 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 
   


