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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/13-18/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  29.04.2013. 
   

 
ZAPISNIK 

SA 32. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 

32. sjednica VMO Banderovo održana je 29.04.2013. (ponedjeljak) s početkom u 19 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 31. sjednice VMO održane 27.03.2013. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zaprimljeni prijedlozi grañana komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
2. Program rada – Birajmo naj okućnicu  
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
AD – 1 

Zaprimljeni su prijedlozi grañana iz Ul. Braće Branchetta 37 i 37a, te Vukovarske 41, pa je nakon 
rasprave donijeta odluka prijedloga komunalnih prioriteta za 2014. godine kako slijedi: 
 

1. Tehnička dokumentacija i priprema za izgradnju javnog stubišta koje povezuje Ogulinsku 
ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu, srednjim školama, 
sportskim igralištima i parkiralištu (djelomično uklanjanje kamenog zida, te izgradnja stuba) 

2. Djelomična sanacija potpornog zida na stubama u Velebitskoj ulici kod kbr. 4 koje vode 
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prema Ulici dr F. Kresnika 
3. Sanacija potpornog zida u Ul. M. Radune Ban izmeñu kbr. 3 i javnog skloništa  
4. Sanacija nogostupa u Ul. Braće Branchetta od kbr. 31 do kbr. 37 a 
5. Sanacija potpornog zida i stuba u Vukovarskoj ulici sjeverno od kbr. 41, a ispod parkirališta 

kbr. 43 
 
AD – 2  

U okviru svojih programa rada za 2013. godinu Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju 
akciju „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“.  Zainteresirani se grañani mogu prijaviti za 
sudjelovanje u Mjesni odbor od 22. travnja do 10. svibnja 2013. godine. Tajnica MO pripremila je 
plakate i letke koji su podijeljeni grañanima. Izbor najljepših okućnica i podjela nagrada odradit će 
se sredinom lipnja, a u okviru programa „Dani lavande“.  
 

 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

AD – 3 – 1  

G. Ante Blažeković ističe da se hitno trebaju zamijeniti vibracijske trake u Vukovarskoj ulici kod 
OŠ/SE Gelsi, jer su istrošene i takve ne služe svrsi. Gña. Nadia Poropat se nadovezala da se 
takve trake trebaju postaviti i u Ulici Braće Branchetta neposredno prije raskršća sa ulicama: 
Uspon Ladislava Tomee i Rudolfa Tomšića, te prije pješačkog prijelaza kod ulaza u Medicinski 
fakultet. Ulica je vrlo prometna, a vozači neoprezni, voze brzo, pa su ostali sudionici u prometu 
nesigurni. Nakon rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se dostavi zahtjev Rijeka prometu o 
izmijeni vibracijskih traka u Vukovarskoj ulici i postavljanju novih u Ulici Braće Branchetta na 
ključnim mjestima, a radi sigurnosti grañana.  
 
AD – 3 – 2  

G. Darko Klobučar uputio je zahtjev da se očiste slivnici i kanalizacijske šahte na stepenicama 
koje vode prema Tehničkom fakultetu. Ističe da se u parku u sklopu istog objekta nalazi fontana 
koja je godinama zapuštena, pa bi se mogla urediti kao i pješčani put.  
O istome je raspravljeno, te je donijeta odluka da se uputi zahtjev OGU za komunalni sustav da 
se očiste slivnici, uredi fontana i okoliš.  
 
AD – 3 – 3  

Gña. Danka Cvjetković uputila je zahtjev s prijedlogom premještanja, te postavljanja obilježenog 
pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod ulaza u parkiralište Podpinjol. Ističe da je pješački 
prijelaz kod restorana Štranga nepregledan, te predlaže da se isti iscrta kod ulaza na parkiralište. 
Osim toga predlaže postavljanje stupića u Vukovarskoj ulici kod kbr. 16 i 18.  
Nakon rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se zahtjev uputi Rijeka prometu. 
  
AD – 3 – 4  

G. Elvis Šutalo osvrnuo se na onečišćenja ulica osobito Ulice Obitelji Duiz. Ista je slijepa i 
upoznati smo sa činjenicom da se vozila parkiraju, ali ističe da se sa malim kamionom koji 
Čistoća koristi može ući i očistiti obje strane ulice. Ista situacija je i u Ulici Zatvoreni prolaz, u 
Ogulinskoj ulici, Vukovarskoj kod kbr. 40, 42, 50 i po svim stubama na Banderovu. 
Raspravljajući o čistoći zaključeno je da se dostavi zahtjev Čistoći da temeljito pometu područje 
Banderova osobito frekventnija mjesta, a koja nisu obuhvaćena godišnjim programom. 
 
 
AD 4 – RAZNO 
AD 4 – 1 

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je temeljem priopćenja o promidžbenim aktivnostima 
Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i dopisa Gradskog izbornog povjerenstva, 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu dostavo upute o korištenju prostora mjesne samouprave 
koje su u vlasništvu Grada Rijeke. Prostorije mjesne samouprave davat će se na korištenje uz 
naknadu svim izbornim sudionicima (Lokalni izbori 2013.), a za potrebe izborne promidžbe. 
Naknada će se naplaćivati po cijeni predviñenoj za sastanke, a sukladno Odluci o načinu 
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korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave (Službene novine PGŽ br. 4/02). 
 
 
Sjednica je završena u 20 i 30 sati. 
 

 

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


