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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/13-18/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  28.03.2013. 
   

 
ZAPISNIK 

SA 31. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 

31. sjednica VMO Banderovo održana je 27.03.2013. (srijeda) s početkom u 17 sati u prostorijama 
MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 

 

Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO  
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
-Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 
 
Ostali nazočni:  
              - 
 
Usvajanje zapisnika 30. sjednice VMO održane 28.02.2013. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
2. Program rada – Eko akcija  
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1 

Sredstva za komunalne prioritete MO Banderovo su mala, pa obzirom na to ograničene su 
mogućnosti realizacije istih, te su nakon rasprave donijeti slijedeći prijedlozi komunalnih prioriteta 
za 2014. godinu: 
- djelomično uklanjanje kamenog zida u Ogulinskoj ulici, te izgradnja stubišta koje povezuje  
Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice prema prilazu Tehničkog fakulteta i sportskog 
igrališta (poveznica zelene površine dječjeg parka sa sportskim igralištem) 
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-  sanacija potpornog zida na stubama koje povezuju Velebitsku ulicu i Ul. dr Frane Kresnik 
 
 

AD – 2  

Prema programskoj aktivnosti Vijeća MO planirano je da se ekološka akcija održi u mjesecu 
travnju, ali zbog loših vremenskih uvjeta nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka da 
se ista odgodi za rujan 2013. godine.  
 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

AD – 3 – 1  

G. Anton Blažeković predlaže da se zamijene vibracione trake u Vukovarskoj ulici ispred 
pješačkog prijelaza kod OŠ/SE Gelsi, jer su istrošene. Dostaviti zahtjev Rijeka prometu da se iste 
saniraju.  
 
AD – 3 – 2  

Na stepenicama koje vode iz Velebitske ulice prema Kresnikovoj nalaze se slivnici koji su zatrpani 
smećem i kamenjem, a nisu duže vrijeme očišćeni, te treba dostaviti zahtjev da se urede. 
 
AD 4 – RAZNO 

AD 4 – 1 

Predsjednica Vijeća MO izvijestila je prisutne o održanom predavanju o Zaštiti pješaka koje je 
održao g. Jure Jurković u prostorijama Mjesnog odbora. 
 
AD 4 – 2  

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će se od 02. do 20. travnja 2013. godine zaprimati prijedlozi 
za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2014. 
godinu.  
 
AD 4 – 3 

Tajnica MO obavijestila je prisutne da će se u četvrtak, 04. travnja u 14 sati u Trpimirovoj održati 
sastanak sa koordinatorima o planiranom održavanju sportskog natjecanja mjesnih odbora 
povodom obilježavanja Dana Sv. Vida. 
 

 
 

Sjednica je završena u 18 i 15 sati. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 


