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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-18/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  26.09.2012. 
   
 

ZAPISNIK 
SA 25. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
25. sjednica VMO Banderovo održana je 26.09.2012. (srijeda) s početkom u 17  sati u prostorijama 
MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO  
- Anton Blažeković, član VMO  
- Salih Bačinović, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO  
- Elvis Šutalo, član VMO 
 
Ostali nazočni: 

-  

 
Usvajanje zapisnika 24. sjednice VMO održane 28.08.2012. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Prijedlog programa rada VMO za 2013. godinu – upute  
2. Program rada: Dani MO 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 

 
AD – 1 
Po ovoj točki dnevnog reda vijećnici su zaključili da su upoznati sa materijalom, da su upute 
razumljive, jasne, te da nemaju primjedbi i da će se pridržavati istih u prijedlogu programa rada 
VMO za 2013. godinu. 
 

 
AD – 2 
U listopadu slijedi održavanje Dana MO Banderovo, a program će se odvijati prema dogovoru: 
u utorak 09.10. akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, u četvrtak 11.10. u prostorijama će se odvijati 
akcija Solidarnost na djelu, u srijedu 17.10. na spomenik u Velebitskoj ulici odat će se počast palim 
borcima NOB-a, te položit cvijeće, a u četvrtak 18.10. održat će se predavanje na temu: "Zdrava 
prehrana" uz degustaciju. U četvrtak 25.10. ili četvrtak 15.11. u pripremi je foto izložba "Prošećimo 
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Banderovom", a program Dana MO završili bi odavanjem počasti svim stradalnicima Domovinskog 
rata paljenjem svijeća kod murala posvećen Vukovaru u Vukovarskoj ulici preko puta Učeničkog 
doma Kvarner u petak, 16.11.2012. godine u 16 sati, a uoči godišnjice pada grada Vukovara 
(18.11.1991.) 
 

AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD  3 – 1  
Obzirom da se godinama stanari Ulica Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee suočavaju sa 
problemom parkiranja i prometa u navedenim ulicama, a na prijedlog Rijeka prometa, jednoglasno 
je donijeta odluka da se sazove sastanak. To su dvije vrlo prometne ulice koju koriste veliki broj 
građana, djece, učenika i studenata, a zbog nesavjesnih vozača svakodnevno su izloženi 
opasnosti od nemilih događanja. Na sastanak će se pozvati: predstavnici Odjel gradske uprave za 
komunalni sustav – Direkcija zajedničke kom. djelatnosti i Direkcija prometno redarstvo , TD Rijeka 
promet – sektor prometa i sektor parkirališta, predstavnika Policijska uprava PGŽ, I policijska 
postaja, ovlašteni predstavnici stanara ulica B. Branchetta i Uspona L. Tomee, te Vijeće MO. 
Sastanak bi se održao u četvrtak 08. studenog u 18 sati u prostorijama MO. Tajnica MO pripremit 
će obavijest i pozive za sastanak. 
 

AD 3 – 2 
Nakon svake veće kiše, građani sa područja Ulica Rudolfa Tomšića od br. 48 do 62/5, suočavaju 
se sa problemom oborinskih voda, lišća, granja, zemlje i kamenja,  koje se slijevaju sa Plasa do 
njihovih domova. Tim problemom se godinama bore, a sve zbog toga što nisu riješeni kanali koji bi 
sakupljali oborinsku vodu. Nakon rasprave donijeta je odluka da se uputi zahtjev Vodovodu i 
kanalizaciji, te na znanje OGU za komunalni sustav i TD Rijeka prometu, da se na nekoliko lokacija 
ugrade kanali koji bi sakupljali i preusmjeravali oborinsku vodu. 
 

 
AD 4 – RAZNO 
Predsjednica VMO Nada Pindulić izvijestila je o prispjelom odgovoru Direkcije za prometno 
redarstvo na zahtjev nepropisnog parkiranja i zaustavljanja u Vukovarskoj ulici kod ulaza u OŠ/SE 
Gelsi i DV Topolino. Na isto je odgovoreno pismom zahvale na suradnji, te da se akcije provode i 
u buduće. Informacija je primljena na znanje. 
 
 
  
Sjednica je završena u 18  i 45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  Đulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 


