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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/12-18/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  24.04.2012. 
   

 
ZAPISNIK 

SA 20. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 

20. sjednica VMO Banderovo održana je 24.04.2012. (utorak) s početkom u 17 i 30 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 19. sjednice VMO održane 28.03.2012. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2013. godinu 
2. Sportski susreti mjesnih odbora povodom blagdana Dani sv. Vida 
3. Akcija „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2012.“ 
4. Programska aktivnosti VMO – Ekološka akcija 
5. Programska aktivnosti VMO – „Iz nonine škrinjice“ 
6. Komunalna problematika 
7. Razno 

 

 

AD 1 
 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta odluka prijedloga prioriteta za 2013. godine kako 
slijede: 

- sanacija, ureñenje i asfaltiranje kolnika Ul. Braće Branchetta od kbr. 9 do kbr. 26 
- sanacija, ureñenje i asfaltiranje kolnika Ul. Braće Branchetta od kbr. 1 do kbr. 11 
- postavljanje metalne ograde visine 3 metara na igralište u Vukovarskoj 58, veličine za 

rukometno odnosno malonogometno igralište (40 m x 20 m)  
- postavljanje dijela metalne ograde visine 3 metara na igralište u Vukovarskoj 58 (samo u 

dužini jedne strane gdje se nalazi zapadni gola 
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AD 2  

 

Na sportskim susretima mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida koje organizira Direkcija za 
mjesnu samoupravu MO Banderovo imat će svoje predstavnike u boćanju i kartanju, te 
predstavnike u malom nogometu. Anton Blažeković bit će koordinator, a tajnica MO dostavit će 
popis sudionika Direkciji za mjesnu samoupravu. 
 

AD 3 
 

U okviru svojih programa rada za 2012. godinu Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju 
akciju „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“.  Zainteresirani se grañani mogu prijaviti za 
sudjelovanje u Mjesni odbor od 16. travnja do 04. svibnja 2012. godine. Tajnica MO pripremila je 
plakate i letke koj su podijeljeni grañanima. Izbor najljepših okućnica i podjela nagrada odradit će 
se sredinom lipnja, a u okviru programa „Dana ruža“.  
Predloženo je da  g. Vesna Brdar – dobitnica prve nagrade za Naj okućnicu Banderovo 2011., te 
nagradu Turističke zajednica Rijeka na nivou Grada Rijeke bude jedan od člana Komisije za 
odabir najljepše okućnice, balkona i prozora za 2012. godinu. 
 

AD 4  

 

Programskom aktivnošću Vijeća MO predviñena je ekološka akcija na površini u Ulici Rudolfa 
Tomšića od kbr. 27 (javno sklonište) prema kbr. 35, a bila je planirana za subotu 21. travnja. Kako 
je Vijeće MO odgodilo ekološku akciju zbog loših vremenskih prilika ista će se održati u subotu, 
12. svibnja 2012. godine s početkom u 8 sati.   

 
AD 5 

 

Programskom aktivnošću Vijeća MO planirano je održavanje izložbe „Iz nonine škrinjice“, koju 
financira OGU za kulturu, te sufinancira Direkcija za mjesnu samoupravu. Kao i svake godine do 
sada koristit će se eksponati g. Ivana Brmalja, te ostalih sugrañana koji su spremni sudjelovati. 
Izložbu će postaviti etnologinja Šama Selimović. Otvorenje izložbe planirano je za ponedjeljak 21. 
svibnja, a trajat će od 22. do 25. svibnja 2012. godine. 

 
AD 6 - KOMUNALNA PROBLEMATIKA  

AD 6 – 1 

Salih Bačinović traži da se podignu ivičnjaci ili da se naprave betonske pasice za baje koje se 
nalaze u Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 38 gdje se nalazi eko otok. Ističe da se one kod svakog 
većeg nevremena ili naleta vjetrova pomiču i prevrću, pa dovode u opasnost kako pješake tako i 
sve ostale sudionike u prometu, jer se nalaze na nizbrdici, pa lako mogu same nizbrdo. 
Dogovoreno je da se proslijedi zahtjev OGU za komunalni sustav, KD Čistoći, te TD Rijeka 
promet da izvide stanje baja na terenu, te da se popišu baje koje su kritične, jer na Banderovu 
ima više baja na takvim lokacijama.  
 
AD 6 – 2 

Vijeće MO u nekoliko je navrata pismenim zahtjevima i apelima upućenim roditeljima skrenulo 
pažnju na zastoj prometa u jutarnjim satima kod ulaza u OŠ/SE Gelsi u Vukovarskoj ulici. Razlog 
tome je zaustavljanje nesavjesnih vozača - roditelja koji takvim postupkom dovode u pitanje 
sigurnost  djece i ostalih pješaka na tom pješačkom prijelazu. Primjećeno je da se svako jutro radi 
o istim vozačima – roditeljima, te da su sve zamolbe da se to ne ponavlja uzaludne. Nakon kraće 
rasprave donijeta je odluka da se uputi zahtjev Prometnoj policiji i Prometnim redarima da u 
jutarnjim satima dežuraju na samom pješačkom prijelazu i dovedu u red takve vozače. 
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AD 7 – RAZNO 

AD 7 – 1 

Vijeće MO uputio je zahtjev da se izgradi spoj Vukovarske i Ogulinske ulice koji je uputio OGU za 
urganizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem, te tražio sastanak sa nadležnima.  Iz OGU za 
urbanizam dostavljen je odgovor kojim se zahtjeva da se odredi termin sastanka, te ih o tome 
obavijestimo. Nakon kraće rasprave dogovoreno je da se sastanak zakaže za četvrtak, 3. svibnja 
2012. godine u 10 sati u prostorijama Mjesnog odbora kako bi mogli ujedno obaviti  izvid na 
terenu. 
 

AD 7 – 2 

Iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 
upućen je zahtjev da se mjesni odbori očituju oko površina namijenjenih psima. Tijekom proteklih 
godina u više navrata pokrenuta je inicijativa iz mjesnih odbora ili pojedinaca da se urede i 
opreme posebne površine za dovoñenje i igru pasa, te druženje njihovih vlasnika. Po takvim je 
inicijativa Odjel postupio, ali je krajnji rezultat da za ovu namjenu nije osigurana ni jedna površina. 
Tome je isključivi razlog što je zbog konfiguracije terena i ekstremno zbijene urbane strukture vrlo 
teško pronaći odgovarajuću površinu koja se već ne koristi u neku svrhu. Predlažu da se razmotri 
ovo pitanje, te predlože potencijalne lokacije. 
Nakon kraće rasprave članova Vijeća, donijeta je jednoglasna odluka da se predloži postojeći 
park u Ogulinskoj ulici. Naime, u Velebitsoj ulici postoji dječji park koji je vrlo dobro posjećen od 
strane djece i njihovih roditelja, a park u Ogulinskoj i ovako svakodnevno posjećuju vlasnici pasa, 
pa se ta površina može prilagoditi njihovim potrebama.   

 
AD 7 – 3 
 

Tajnica MO obavijestila je vijećnike da je Osnovna waldorfska škola iz Rijeke dostavila jpoziv na 
svečano otvorenje izložbe dječjih likovnih radova waldordskih škola Hrvatske i Slovenije pod 
nazivom Boje radosti koje će se održati 2. svibnja 2012. u 19 i 30 sati u Galeriji Filodramatice na 
Korzu. 
 

AD 7 – 4 
 

Iz Strojarsko brodograñevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja stigao je poziv ravnatelja 
Davora Miloševića da se Vijeće MO priključi akciji Obrtnici svome gradu koju provodi Udruga 
obrtnika GR, a koja će se održati u subotu, 28. travnja 2012. godine u jutarnjim satima. Planira se 
urediti i pofarbati jedna prostorija, te pozivaju na suradnju. 

 

 
Sjednica je završena u 19  i 10 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 


