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ZAPISNIK 
SA 3. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 
3. sjednica VMO Banderovo održana je 26. siječnja 2015. (ponedjeljak) s početkom u 17,30 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Nada Pindulić, predsjednica VMO 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 
- Antica Prelec, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Banderovo održane 19. prosinac 2014. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu Vijeća MO za 2014. godinu  
2. Financiranje programskih aktivnosti Vijeća MO za 2015. godinu – upute  
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

 

AD – 1 
Predsjednica VMO Nada Pindulić dala je Vijeću na raspravu Izvješće o radu Vijeća u 2014. 
godini. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu za 2014. godinu. 
 
AD – 2  
Po ovoj točki dnevnog reda vijećnici su zaključili da su upoznati sa materijalom, upute su 
razumljive i jasne, nemaju nikakvih primjedbi, te će se u svom radu pridržavati istih. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 



AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Ovlašteni predstavnika stanara Braće Branchetta 23, gđa. Auzilija Maliged dostavila je zahtjev 
da se uredi nogostup ispred ulaza u zgradu.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je o zahtjevu raspravljalo, te donijelo odluku da će se nogostup urediti 
ostatkom sredstava nakon realiziranih komunalnih prioriteta iz 2014. godine u 
nadležnosti Rijekaprometa o čemu je donijeta odluka pod točkom razno AD – 4 – 1.  

 
AD – 3 – 2  
Ovlašteni predstavnik stanara Ogulinske 5, gđa. Vlasta Smolčić uputila je zahtjev da se u 
Ogulinskoj ulici postavi još jedno rasvjetno tijelo na postojećem drvenom stupu koji se nalazi kod 
kbr. 8. 
 
Zaključak: 

• Vijeće će zahtjev proslijedi OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničke 
komunalne djelatnosti da putem redovnog održavanja na postojećem stupu 
postave rasvjetno tijelo.  

 
AD – 3 – 3  
U Ulici Obitelji Duiz kod kbr. 2 nalazi se parking čija parkirna mjesta nisu obilježena, osim toga 
pješački prijelazi na području Banderovo loše su vidljivosti. 
 
Zaključak: 

• Vijeće će uputiti zahtjev Rijeka prometu da obnove horizontalnu signalizaciju, a u 
Ulici Obitelj Duiz da obilježe parkirna mjesta. 

 
AD – 3 – 4  
Nakon obilnih kiša većina kanala i šahti za oborinske vode na području Banderova zatrpane su 
pijeskom, kamenjem i ostalim otpadom. 
 
Zaključak: 

• Vijeće će uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne 
djelatnosti da se očiste kanali i šahte. 

 
AD – 3 – 5  
Zidani objekt u Ulici Braće Branchetta kod kbr. 9, te okoliš prilično je zapušten, te narušava 
vizuru okolice. 
 
Zaključak:  

• Vijeće će uputiti zahtjev OGU za urbanizam da se ispita vlasništvo zidanog objekta. 
 
AD – 3 – 6  
Stepenice koje vode iz Ulice Obitelji Duz prema Ulici dr. Frane Kresnika djelomično su oštećene, 
a u blizini kbr. 19, jedna stepenica se urušava. Osim toga, raslinje i lovor višnjik uz rukohvat je 
obrasao. 
 
Zaključak: 

• Vijeće će uputiti zahtjev Rijeka prometu da sanira stepenica, a OGU za komunalni 
sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti da podrežu grane uz rukohvat.  

 
AD – 3 – 7  
G. Tomislav Majer iz Ulice Braće Branchetta 7 uputio je zahtjev da se dio nogostupa kod kbr. 7 i 
9 uredi, na način da se izgrade stepenice, te jednim dijelom postave stupići, a sve kako bi se 
osigurala sigurnost pješaka.  
 
 



Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i upoznato je sa tim problemom. U dogovoru 

je sa Rijeka prometom da se postave stupići kod kbr. 9, a u nastavku da se poveže 
nogostup bočnim stepenicama kod kbr. 7. Isto će biti realizirano najkasnije do 
mjeseca rujna, kada se budu izvodili radovi na izgradnji stepenica koje će 
povezivati Ogulinsku ulicu sa Vukovarskom prema Tehničkom fakultetu.  

 
AD – 3 – 8  
Na ulazu u Medicinski fakultet nalazi se veliki bor koji se nakosio i postoji mogućnost da se sruši 
na obližnje krovove ili ulicu. Iako je Vijeće MO uputio zahtjev još prošle godine da se isti ukloni i 
na njegovo mjesto posadi nova sadnica nitko nije reagirao na zahtjev.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je o istome raspravljalo i donijelo zaključak da se Medicinskom fakultetu i 
KD Čistoća koji održavaju okoliš ponovi zahtjev za uklanjanje stabla.  

 
AD – 3 – 9  
U mjesecu rujnu, u zgradu dosadašnje Strojarsko brodograđevne škole u Ulici Braće Branchetta 
11, useljava Medicinska škola. Obzirom da će se mnogostruko povećati broj učenika, a radi se o 
vrlo prometnoj cesti, Vijeće je raspravljalo o prometnom problemu u toj ulici.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je donijelo zaključak da se uputi zahtjev Rijeka prometu o uređenju 
nogostupa što je opisano pod točkom AD – 3 – 7; te zahtjevu da se postave 
trakasti uspornici tzv. ležeći policajci u neposrednoj blizini ulaza na Medicinski 
fakultet i Medicinsku školu, a u svrhu smirivanja prometa. 

 
AD – 3 – 10  
U Vukovarskoj ulici kod ulaza u OŠ/SE Gelsi, prije pješačkog prijelaza prije nekoliko godina 
postavljeni su usporivači prometa, trakasti uspornici. Zbog vrlo gustog prometa vremenom su se 
oštetili i potrebno ih je zamijeniti. 
 
Zaključak: 

• Vijeće će uputiti TD Rijeka promet zahtjev da se trakasti uspornici zbog dotrajalosti 
zamijene. 

 
AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je nakon realiziranih radova sukladno planu komunalnih 
prioriteta za 2014. godinu u nadležnosti Rijeka prometa, evidentiran ostatak sredstava u iznosu 
od 31.294,47 kn sa PDV-om.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te donijelo jednoglasnu odluku da se ostatak 
sredstava usmjeri na nastavak uređenja nogustupa u Ulici Braće Branchetta kod 
kbr. 23 i 29, te rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Braće Branchetta na 
prilazu kbr. 21/1. 

 
AD – 4 – 2 – informacija   
Predsjednica Vijeća MO Nada Pindulić potpisala je izjave o fiskalnoj odgovornosti za 
proračunsku 2014. godinu uz odgovarajuće priloge, a dokumentacija će biti dostavljena Direkciji 
za mjesnu samoupravu.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – 3 – informacija  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da Informativni centar za prevenciju kriminaliteta organizira 



prezentaciju i edukativno predavanje u cilju prevencije kaznenih djela imovinskog kriminaliteta. 
Prezentacija će se održati u četvrtak, 12. veljače 2015. godine s početkom u 17 sati (Dolac 7b). 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Prezentaciji će prisustvovati: Nada Pindulić, 
Antica Prelec i Franko Futur. 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
                                                                                                           
                                                                                                      
                     Đulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 

Sjednica je završila u 19 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 4 (četiri) stranice. 
 
 
 

 


