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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-18/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  20.12.2012. 
   
 
 

ZAPISNIK 
SA 28. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
28. sjednica VMO Banderovo održana je 20.12.2012. (četvrtak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO  
- Đulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
               - 

Ostali nazočni:  
              - 
 
Usvajanje zapisnika 27. sjednice VMO održane 14.11.2012. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Financijskog plana za 2013. godinu i projekcija financijskog plana za 2014. i 

2015. godinu 
2. Površina namijenjena boravku pasa - očitovanje 
3. Rad zimskih službi za vrijeme snježnih padalina 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 
 
AD – 1 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO jednoglasno je donijelo sljedeći  
Zaključak 

 Usvaja se Financijski plan Vijeća MO Banderovo za 2013. godinu, a koji proizlazi iz 
usvojene Programske aktivnosti VMO Banderovo za 2013. godinu, te projekcija 
financijskog plana za 2014. i 2015. godinu (a sastavni je dio ovog Zapisnika), 



 2/2 

AD – 2  
Na prijedlog Vijeća svih mjesnih odbora i dodatnih 11 potencijalnih lokacija koje su predložene od 
strane OGU za komunalni sustav, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, 
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju, analizom važeće prostorno planske dokumentacije, te 
očevidom na terenu utvrdili su lokacije namijenjene za boravak pasa na području 22 mjesna 
odbora. Za MO Banderovo predložena je lokacija: Ogulinska ulica, na k.č. 1975/1 k.o. Stari Grad; 
grunt k.č. 1885/2 k.o. Plase – sa napomenom da se riješi pristup površini sa strane Ogulinske ulice 
– zapad. 
Vijeće MO dao je prijedlog da se postojeći park u Ogulinskoj ulici prenamjeni u park za boravak 
pasa. Ova predložena lokacija, planske oznake Z1-8, obuhvaća vrt koju trenutno koristi g. Ivan 
Smilović, a još 2006. godine tadašnje Vijeće MO tražilo je da se na toj površini izgradi polivalentno 
sportsko igralište, ali je isto odbijeno. Vijeće podržava prijedlog da se na ponuđenoj lokaciji uredi 
površina za boravak pasa, ali traži i pismeno objašnjenje o ponuđenoj lokaciji, obzirom da su 
svojevremeno odbijeni njihovi zahtjevi.  

 
 

AD – 3  
Rukovoditelj sektora održavanja prometnica, Elio Biasol iz Rijeka prometa, uputio je dopis kojim 
traži da se dostave primjedbe na rad Zimske službe za vrijeme snježnih padalina koja su se 
dogodila u Gradu Rijeci, 7. i 8. prosinca 2012. godine. Vijeće MO nema primjedbi na rad Zimske 
službe, jer na Banderovu nije pao snijeg, ali prošlogodišnji snijeg ostao je u sjećanju  po 
problemima i kaosu u prometu. Glavne prometnice kroz Banderovo bile su vrlo loše posipane i 
očišćene, pa su mnoga parkirana vozila stradala u Ulici Braće Branchetta. Stanari se ne 
pridržavaju Odluke o komunalnom redu, pa ne čiste ulaz i prilaz do svoje zgrade, te bi komunalni 
redar morao obaviti svoj dio posla.  
 
AD 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD 4 – 1  
G. Anton Blažeković osvrnuo se na problem šahte koja i nadalje lupa u Vukovarskoj ulici kod kbr. 
23. Naime, šahta kod br. 26 je sanirana i izvršeno je podlaganje poklopca gumom, ali ne i kod br. 
23, pa je potrebno ponoviti zahtjev prema Vodovodu i kanalizaciji.  
 
AD 5 – RAZNO 
Kako pod točkom „Razno“ nije bilo dodatnih prijedloga i rasprave, predsjednica VMO zaključila je 
sjednicu. 
 
  
Sjednica je završena u 18 sati. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  Đulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 




































