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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/13-18/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  28.02.2013. 
   

 
ZAPISNIK 

SA 30. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 

30. sjednica VMO Banderovo održana je 28.02.2013. (četvrtak) s početkom u 17 i 30 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  
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
               - 
Ostali nazočni:  
              - 
 
Usvajanje zapisnika 29. sjednice VMO održane 24.01.2013. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 

 
 

1. Stradavanje pješaka u Gradu Rijeci – poziv na suradnju 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

AD – 1 

MUP Policijska uprava PGŽ, Sektor policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa uputila je 
poziv na suradnju. Na području PGŽ izraženo je stradavanje pješaka, a najugroženiji su pješaci 
starije životne dobi. Iz analiza prometnih nesreća proizlazi da je oko 40% nesreća uzrokovano 
greškom pješaka, odnosno da je pješak sam odgovoran za nastanak te prometne nesreće. Zbog 
toga se poduzima niz represivnih, ali i preventivnih aktivnosti prema čimbenicima koji utječu na 
nastanak svih prometnih nesreća, pa tako i onih sa pješacima. Slijedom upućenog poziva na 
suradnju dogovoreno je da se tajnica MO dogovori s g. Jurkovićem za termin održavanja 
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edukativno predavanje na temu Zaštita pješaka starije životne u toku mjeseca ožujka 2013. 
godine. 
 
 

AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
 

AD – 2 – 1  

Ispred ulaza u OS/SE Gelsi i DV Topolino u Vukovarskoj ulici i nadalje nesavjesni vozači 
zaustavljaju svoja vozila neposredno do pješačkog prijelaza, te ugrožavaju pješake. Iako je 
Mjesni odbor poduzeo niz mjera od postavljanja stupića, zaštitne ograde, treptajućeg svjetla, 
prijedloga i apela prema nadreñenima i roditeljima, upozorenjima prema prometnim redarima i 
policiji, situacija se nije bitno promijenila. Nakon rasprave donijeta je odluka da se uputi dopis 
prema OŠ/SE Gelsi i DV Topolino da nam se očituju koje su mjere predostrožnosti oni poduzeli 
prema rješavanju ovog gorućeg problema. Ujedno se predlaže da se na stupu kod pješačkog 
prijelaza postave nadzorne kamere i izvidi mogućnost postavljanja tzv. pametnog semafora. 
 
AD – 2 – 2  

Stanari ulice Rudolfa Tomšića kod raskršća sa Ulicom Plase ističu prometni problem kojim se 
svakodnevno izlažu opasnosti. Naime, vozila koja se kreću iz pravca Plasa prema gradu ovim 
dijelom ulice voze ne poštujući Zakon prevelikom brzinom, iako je cesta uska, na nekim mjestima 
i nepregledna, a asfaltna podloga osobito u kišnim danima u vrlo lošem stanju. Zahtijevaju da se 
postavi znak sa ograničenjem brzine od 30 km/h, te znak Stopa na izlazu odnosno na raskršću 
Plase – Rudolfa Tomšića. 
 
AD – 2 – 3  

Na izlazu iz gradskog parka Mlaka na Vukovarsku ulicu izmeñu kbr. 21 i 23 postoji horizontalna 
signalizacija, te prometni znak Stop koji je vrlo loše postavljen, jer svako malo je urušen. Dostaviti 
zahtjev prema TD Rijeka promet da postave prometni znak Stop, te pojačaju njegovu konstrukciju 
odnosno postolje na kojem je postavljeno.  
 
AD – 2 – 4   
Gña. Nadia Poropat ističe da je prilikom prošlih snježnih padalina bilo problema u ulicama: Braće 
Branchetta i dr Frane Kresnika, jer nisu bile posipane, a vrlo su prometne, pa je dolazilo do 
bespotrebnih prometnih udesa. Dostaviti Zimskoj službi primjedbu na rad istih. G. Elvis Šutalo 
nadovezao se na raspravu uz napomenu da je u Ulici dr Frane Kresnika vrlo loše označen 
pješački prijelaz kod kbr. 2. 
 
AD – 2 – 5  

G. Vesna Tonković dostavili je zahtjev da se stanarima Ulice dr Frane Kresnik kbr. 14, 14/1, 14/2, 
16, 16/1 omogući korištenje parkirnog prostora Potok. Ulazi u njihove stambene zgrade nalaze na 
stubama izmeñu ulica F. Kresnik, S. Vončine i Potok, te gravitiraju tom dijelu kvarta – prema 
Potoku. Nakon kraće rasprave zaključeno je da se zahtjev proslijedi TD Rijeka promet.  
 

AD 3 – RAZNO 
 
AD 3 – 1  

Predsjednica VMO, Nada Pindulić informirala je prisutne da je stigao odgovor iz Direkcije za 
mjesnu samoupravu, a vezano za natječaj Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2013. 
godinu. Obaviješteni smo da projekt VMO Banderovo na temelju ocjena Povjerenstva nije mogao 
ući u krug onih koji će se financirati ove godine. Glavne primjedbe povjerenstva: projekt ispunjava 
formalne uvjete. Primjedbe Povjerenstva su slijedeće: precijenjena vrijednost volonterskog rada, 
vijeće mjesnog odbora ne može biti osoba odgovorna za provoñenje programa.  
 
AD 3 – 2  

Obzirom da su radovi na sportskom igralištu u Vukovrskoj ulici kod kbr. 58 završeni, dogovoreno 
je da se održi promotivni turnir u malom nogometu za učenike nižih odjeljenja osnovnih škola: 
"Gelsi", "Dolac" i "Škurinje". Gñe. Nadia Poropat, Nada Pindulić, t g. Anton Blažeković kontaktirat 
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će ravnatelje osnovnih škola, te preuzet brigu oko organizacije.  
Turnir je planiran za petak, 12. travnja 2013. godine 
 
  
 

Sjednica je završena u 18 i 45 sati. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 


