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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/14-18/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  29. travanj 2014. 
   
 

ZAPISNIK 

SA 42. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 

42. sjednica VMO Banderovo održana je 29. travnja 2014. (utorak) s početkom u 17 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 
- Anton Blažeković, član VMO  
- Elvis Šutalo, član VMO  
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
 
Usvajanje zapisnika 41. sjednice VMO održane 27.03.2014. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

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

DNEVNI RED 
 

  
1. Program rada – Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor za 2014. godinu 
2. Program rada – Kreativna radionica 
3. Program rada - Bilten 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 
 

 

AD – 1 

Predsjednica Vijeća i tajnica MO obavit će obilazak prijavljenih okućnica i balkona za ovogodišnju 
akciju, te poslikati. Podjela nagrada obavit će se u utorak, 17. lipnja 2014. godine u 18 sati.  
 
AD – 2  

Kreativna radionica decoupaga u dogovoru s gñom. Moirom Škorvaga održat će se u utorak 20. ili 
subotu 24. svibnja 2014. godine o čemu će grañani biti obaviješteni putem plakata. 
 
AD – 3  

U toku lipnja i srpnja pripremit će se materijal za rad na biltenu, te ogledni primjerak dati na čitanje, 
a kako bi se isti dao u tisak početkom mjeseca rujna 2014. godine 
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AD 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  

Na zahtjev da se uvede nova autobusna linija kroz Banderovo prema Podmurvicama – Smučevom 
bregu i Plasama, stigao je odgovor od KD Autotrolej. Predlažu zajednički sastanak s 
predstavnicima MO Podmurvice, TD Rijeka promet, a na kojem bi se definirala eventualna trasa i 
mogućnost uvoñenja iste. Tajnica MO dogovorit će zajednički sastanak, te obavijestiti vijećnike. 
 
AD – 4 – 2  

Stanari Ogulinske ulice podnijeli su prigovor zbog učestalog okupljanja mladih u noćnim satima u 
dječjem parku u Ogulinskoj ulici koji devastiraju dječje sprave, ispijaju alkoholna pića, te stvaraju 
nesnosnu buku i komunalni nered. Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je prigovor upućen Vijeću 
za prevenciju kriminaliteta Grada Rijeke, te da će se pojačati policijska ophodnja u noćnim satima. 
 
AD – 4 – 3  

U Velebitskoj ulici na parkirnom prostoru nije obilježena horizontalna signalizacija parkirnih mjesta, 
pa vlasnici vozila često ne misleći na ostale sudionike u prometu, parkiraju zauzimajući po dva 
mjesta. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet da se obilježe parkirna mjesta- 
 
AD – 5 – RAZNO 
AD – 5 – 1  

U subotu, 26. travnja 2014. godine u parku Medicinskog fakulteta održana je zabava na 
otvorenom uz dodjelu nagrada sportašima koji su ostavili značajan utjecaj u studentskim sportskim 
natjecanjima, a u organizaciji SOSS MedRi. Nekoliko okolnih zgrada (svega 3-4 ulaza) u Ulici 
Braće Branchetta dobilo je u subotu ujutro pismenu obavijest o održavanju istog. Već u petak, 25. 
travnja od 20  do 3 sata ujutro krenula je svirka iako isto nije bilo najavljeno. U subotu, 26. travnja 
od 19 sati, pa sve do 6 sati ujutro (muzika je prestala "treštati" u 4,10 sati) svim ulicama 
Banderova i okolišem Medicinskog fakulteta nije prestala vika, urlanje, nedolično ponašanje, 
vršenje nužde, prevrtanje baja, komunalni nered, na sve strane pobacane PVC čaše, boce, papiri i 
ostalo smeće. Na brojeve mobitela koji su u obavijesti ostavljeni nitko se nije javljao ili su bili 
nedostupni.  
Zbog mnogih pritužbi grañana, te nakon duže rasprave o subotnjim dogañanjima donijeta je 
jednoglasna odluka da se uputi pismeni prigovor Medicinskom fakultetu, SOSS MedRi, Policijskoj 
upravi, te OGU za komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo. U budućnosti se ovakva 
vrsta okupljanja na otvorenom u noćnim satima ne mogu organizirati bez suglasnosti grañana 
odnosno Vijeća Mjesnog odbora Banderova.  
 
 
 
 
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 


