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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/14-18/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  27. ožujak 2014. 
   
 

ZAPISNIK 

SA 41. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 

41. sjednica VMO Banderovo održana je 27. ožujka 2014. (četvrtak) s početkom u 18 i 30 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 

Sjednici su bili nazočni: 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO  
- Elvis Šutalo, član VMO  
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO 
 
Usvajanje zapisnika 40. sjednice VMO održane 27.02.2014. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO Nadja Poropat, te  predložila slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

 1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
2. Program rada – turnir u malom nogometu 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

 
AD – 1 

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da nitko od grañana nije dostavio prijedlog komunalnih prioriteta 
iako su se isti zaprimali do 24. ožujka 2014. godine. U daljnjoj raspravi, vijećnici su donijeli 
jednoglasnu odluku da se sredstva usmjere na izgradnju stubišta koje će spajati Ogulinsku ulicu sa 
Vukovarskom ulicom prema Tehničkom fakultetu i sportskim sadržajima, a prema idejnom projektu 
koje će biti izrañen u 2014. godini, zatim da na raskršću ulica: Ogulinska i Braće Branchetta, a sve 
kako bi se ublažila nizbrdica odnosno uzbrdica, postave četiri do pet stepenica. Postaviti dvije 
drvene klupe na sportskom igralištu u Vukovarskoj ulici. 
 

AD – 2  

Program rada – turnir u malom nogometu održat će se u subotu 12. i nedjelju 13. travnja 2014. 
godine ovisno o broju prijavljenih ekipa (prijave do zaključno 07. travnja) na sportskom igralištu u 
Vukovarskoj ulici (ispred Tehničke škole). Organizaciju turnira vode Anton Blažeković i Elvis 
Šutalo. Plakati su odštampani, a svi obrazovni centri i učenički domovi obaviješteni o turniru.  
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AD 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  

Nakon zime i razdoblja sušnog i vjetrovitog vremena, slivnici su se nakupili pijeskom i lišćem, te ih 
opet treba očistiti, a prioritetno u ulicama: F. Kresnika i B. Branchetta.  
 
AD – 3 – 2  

Na raskršću ulica: Obitelji Duiz, B. Branchetta i F. Kresnika nalazi se zeleni otok na kojem rastu 
stabla murve, koje su jako izrasle, te grane i lišće prekrivaju rasvjetu, ometaju prolaz vozilima, a 
plodovi onečišćuju nogostup. Dostaviti OGU za komunalni sustav zahtjev da se grane u potpunosti 
podrežu.  
 
AD – 3 – 3  

Gña. Nadja Poropat ističe da se na zelenoj površini u okolini Medicinskog fakulteta, a u 
neposrednoj blizini ulaza, nalazi se visoki bor koji se od jeseni prema zimi u velikoj mjeri nagnuo, 
te u slučaju organske bure prijeti da se sruši na glavnu cestu. Uputiti zahtjev Medicinskom 
fakultetu – Službi za održavanja i tehničke poslove i na znanje OGU za komunalni sustav da se 
bor ukloni, te posadi nova sadnica, a sve kako bi se spriječile daljnje neželjene posljedice.  
 
AD – 3 – 4  

G. Elvis Šutalo primijetio je da horizontalna signalizacija na cijelom području Banderova, a osobito 
pokraj obrazovnih centara i kod vrtića, vrlo loše obilježena, te istu treba obnoviti. Dostaviti Rijeka 
prometu zahtjev da se svi pješački prijelazi, te znakovi stop obnove. 
 
AD – 3 – 5  

G. Anton Blažeković ima primjedbu na donošenje nove strože Odluke o kućnim ljubimcima i 
zanima ga čemu ta Odluka kad već postoji Zakon. I sam vlasnik psa male pasmine, primijetio je da 
se kaznene mjere provode prema vlasnicima malih pasa i to uglavnom umirovljenicima, a da se 
vlasnicima velikih i opasnijih pasa komunalni redari u policijskoj pratnji nitko ne usudi prići. Sa 
jedne strane djeca uništavaju sadnice u parkovima, lome grane i bacaju smeće i to se ne 
sankcionira, ali uvodi se stroži red za pse. Prema ovoj Odluci psi ne bi smjeli niti u jednom 
trenutku na javnoj površini biti bez povodca, a zabranjeno im je približavanje i kretanje svim 
zelenim površinama. Zahtijeva pismeni odgovor od nadležnog Odjela o svrsi i cilju nove Odluke o 
kućnim ljubimcima GR i zašto se Odluka provodi kada prije toga nisu osigurana mjesta za 
istrčavanje psa. 
 
AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1  

Tajnica MO informirala je prisutne da Vijeća MO Grada Rijeke organiziraju akciju "Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2014. godini, a prijave će se primati od 07. do 30. travnja 
2014. godine. Kako je i VMO Banderovo planiralo provesti akciju kroz svoje programske aktivnosti, 
tajnica MO izradit će plakate i postaviti članak na web stranice Mjesnog odbora. Sve dosadašnje 
sudionike akcije obavijestit ćemo pismeno, a početkom lipnja organizirat će se podjela nagrada u 
prostorijama Mjesnog odbora. 
 
AD – 4 – 2  

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će u suradnji Grada Rijeke i Policijske uprave primorsko-
goranske u prostoru na adresi Dolac 7b biti otvoren Informativni centar za prevenciju kriminaliteta 
na području grada Rijeke. U info-centru, grañani će moći dobiti različite informacije o osobnoj 
sigurnosti i sigurnosti svoje imovine. Osim o načinima kako zaštititi sebe i svoju imovinu, u 
Informativnom centru grañani će takoñer moći dobiti i informacije iz područja sigurnosti u 
cestovnom prometu, samozaštite i komunalnog reda, žrtve kaznenih djela moći će dobiti savjet, a 
u sklopu Info-centra provodit će se edukacija djece i mladih, edukacija osoba starije životne dobi, 
edukacija djelatnika novčarskih institucija i podjela tematskih brošura.  
U radu Info-centra sudjelovat će kontakt policajci prve, druge i treće policijske postaje na način da 
se svakodnevno izmjenjuju, dok će policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Sektora 
policije i Ureda načelnika, sudjelovati u radu Centra za održavanja tematskih dana. Osim u samom 
Info-centru, informacije se mogu dobiti i na broj telefona: 051/ 209 – 369 odnosno putem e-mail 
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adrese: vijecepk@rijeka.hr  
Za sve mjesne odbore organizirat će se prezentacija, a za MO Banderovo planirana je u srijedu 
16. travnja u 10 sati.  
 
 
 
Sjednica je završena u 19 i 45 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Zam. predsjednice VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  ðulijana Desanti                                                                        Nadja Poropat 


