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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-18/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  24.05.2012. 
   
 

ZAPISNIK 
SA 21. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
21. sjednica VMO Banderovo održana je 24.05.2012. (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 
- Đulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 

Ostali nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika 20. sjednice VMO održane 24.04.2012. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Program rada: Dani ruža 
2. Program rada: Birajmo najljepšu okućnicu  
3. Ekološke akcije mjesnih odbora za 2012. godinu 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 
AD 1 
 
Program rada – Dani ruže održat će se u srijedu 20. lipnja u 17 sati u koliko vremenske prilike 
budu pogodne, a pozivnice će pripremiti tajnica MO. Gđa. Marija Blažić održat će predavanje o 
sadnji i vrstama ruža.  
 
AD 2  
 
Program rada – Birajmo naj okućnicu Banderova 2012. održat će se u sklopu programa Dana 
ruža 20. lipnja s početkom u 17 sati. Komisija u sastavu: Vesna Brdar, Nada Pindulić i Zoran 
Tadić izabrat će četiri najistaknutije okućnice na Banderovu, te će im se uručiti poklon bonovi. 
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AD 3 
 

Iz Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem stigla je 
obavijest da zbog proračunskih rezova Odjel nije u mogućnosti sufinancirati sve predložene i 
planirane ekološke akcije u 2012. godini (troškove rukavica i topli obrok), već samo po jednu 
planiranu akciju po mjesnom odboru.  

Kako je Vijeće MO planiralo ove godine održati dvije eko akcije na Banderovu, od koje je jedna 
već održana 12. svibnja, a slijedeća je u planu u rujnu, nastojat će to i odraditi,  a troškove će se 
namiriti dio sredstvima osiguranim od Odjela za samoupravu, a dio od reprezentacije Vijeća MO.   
 

AD 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

AD 4 – 1 

Predsjednica Vijeća MO izvijestila je o održanom sastanku u TD  „Rijeka promet“ sa g. Č. 
Borčićem, ravnateljem Sektora parkirališta, a u vezi novog parkirališta Podpinjol, te  prijedloga za 
stanare kojih ulica bi predvidjeli kupnju povlaštenih parkirnih karta. Očevidom na terenu, te 
obradom GIS baze podataka, djelatnici Rijeka prometa ustanovili su da je realno odobriti 
stanarima Vukovarske ulice pravo na kupnju povlaštene parkirne karte za parkiralište Podpinjol. 
Premda su postajale opcije i za uključenje ulice Uspon L. Tomee, to ne bi polučilo pozitivan efekt, 
jer navedena ulica ima određeni broj obilježenih parkirnih mjesta što u Vukovarskoj ulici nije 
slučaj. Obzirom da su upoznati sa situacijom koju u svezi parkiranja imaju stanari ulica Uspona 
Ladislava Tomee i Braće Branchetta, predlažu da se ispitaju mogućnosti uključenja ovih dviju 
ulica u sustav naplate. Na taj način djelomično bi se amortizirao nedostatak parkirnih mjesta 
uvjetovan parkiranjem vozila vlasnika čije prebivalište nije  spomenutim ulicama, a parkiranje 
koriste pretežito za odlazak na posao u sami centar grada.  

Nakon rasprave Vijeće MO donijelo je odluku da se sazovu stanari ulica Uspon L. Tomee i B. 
Branchetta, kako bi se izjasnili o predloženom da se u njihovim ulicama uvede sustav naplate 
obilježenih parkirnih mjesta i donese konačna odluka o istom.  

 
AD 4 – 2 

Predsjednica VMO obavijestila je prisutne o pristiglom odgovoru TD  Rijeka promet, a vezano za 
postavljanje usporivača prometa na kolniku ulice Braće Branchetta kod spoja sa Usponom L. 
Tomee i kod Medicinskog fakulteta. Izvješćuju da su isti bili postavljeni u sklopu preregulacije 
prometa na području Banderova, ali su uklonjeni tijekom 2002. godine na zahtjev stanara koji žive 
u neposrednoj blizini. Građani su se žalili na trešnju i pucanje zidova na kućama, kao i na 
problem odvodnje oborinskih voda, te je udovoljeno njihovom zahtjevu. 

 
AD 4 – 3 

Nada Pindulić izvijestila je vijećnike o sastanku održanom sa predstavnicima OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a zbog spoja Ogulinske i Vukovarske ulice uz 
Tehnički fakultet. Prijedlog koje je Vijeće dalo, a mislili se na izgradnju ceste, nemoguće je 
izgraditi zbog prevelikog nagiba koju nameće konfiguracija terena.  Predlaže se izgradnja 
stepeništa čime bi se ostvarila pješačka komunikacija  između dječjeg parka u Ogulinskoj ulici i 
zelene površine koja je nedostupna zbog visokog zida, a koju korite stanari Ul. Braće Branchetta 
br. 40, što je urbanističkim planom i zacrtano, te okoliša Tehničkog fakulteta odnosno sportskog 
centra u Vukovarskoj ulici. 

Nakon kraće rasprave donijeta je odluka da se uputi zahtjev OGU za komunalni sustav, da se 
ispita mogućnost izgradnje stepeništa. 

 
AD 4 – 4 

Obilaskom terena primijećeno je da okoliš zgrade kbr. 14 i 16 u Ul. Braće Branchetta zapušteno i 
neuredno, te da grane ometaju siguran prolaz pješaka prema Ul. Frane Kresnika. Takve okućnice 
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su izvor zaraze i opasnost od požara, te djeluju ružno i neuredno. Kako se prema odredbama o 
kućnom redu i Odluci o komunalnom redu, one trebaju održavati, a da bi se spriječila moguća 
opasnost. 

Nakon kraće rasprave, donijeta je odluka da se stanarima uputi zahtjev da  urede okućnicu. Kako 
ova zgrada nije jedini primjer neodržavanja okućnica na Banderovu skrenut će se pažnja i ostalim 
građanima koji se ne pridržavaju Zakona o komunalnom redu, te obavijestiti predstavnike stanara 
o istome. 

 
AD 5 – RAZNO 

AD 5 – 1 

Osnovna Waldorfska škola ugošćuje Susan Perrow, australsku autoricu svjetski poznate knjige 
Bajke i priče za laku noć – Terapeutske priče za djecu. Dostavili su nam poziv na predavanja i 
radionice koji će se odvijati u prostoru Školske knjige, Korzo 38 od 8. do 11 lipnja o.g., ukoliko je 
netko zainteresiran. 
 
 

 
Sjednica je završena u 19  i 45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  Đulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 


