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ZAPISNIK 
SA 6. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
6. sjednica VMO Banderovo održana je 29. travnja 2015. (četvrtak) 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 
- Antica Prelec, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Elvis Šutalo, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice VMO Banderovo održane 25. ožujka 2015. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2016. godinu 
2. Programska aktivnost – Kreativne radionice 
3. Programska aktivnost – Upoznajmo Banderovo 
4. Komunalna problematika 
5. Razno  

 
 

AD – 1 – PRIJEDLOG KOMUNALNIH PRIORITETA ZA 2016. godinu 
AD – 1 – 1  
Predsjednica VMO Nada Pindulić dala je vijećnicima na raspravu prijedloge Vijeća i građana za 
usvajanje prijedloga uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
(prioriteti). 
 
Zaključak: 

• Vijeće predlaže sljedeće prijedloge prioriteta za 2016. godinu Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu i Odjelu za komunalni sustav: 
 

- tehnička priprema za uređenje parka za pse na lokaciji Vukovarska ulica kućni broj 60 
- uklanjanje zidova, ostataka postojećeg objekta i ostalog materijala – priprema terena na 

lokaciji Vukovarska ulica kućni broj 60 (park za pse) 
 
AD – 1 – 2  
G. Željko Bakarčić iz Ulice Podmurvice kbr. 26 uputio je prijedlog da se na lokaciji uz Ulicu 
Vitomira Paje Širola na ulazu u park Mlaka (zapadno od OŠ/SE Gelsi, Vukovarska kbr. 27) izgradi 
parkirni prostor za potrebe OŠ/SE Gelsi i OŠ Podmurvice, a čije korištenje bi bilo vremenski 



ograničeno. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Obzirom da se radi o lokaciji – park Mlaka, a 
ista je pod zaštitom, potrebno je zahtjev uputiti OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju 
i gospodarenje zemljištem, Direkciji za razvoj, urbanizam i ekologiju i Direkciji za 
gospodarenje zemljištem i zatražiti njihovo mišljenje. U slučaju pozitivnog mišljenja 
prijedlog će se uvrstiti u komunalne prioritete za 2016. godine. 

AD – 2  
Za programsku aktivnost – Kreativna radionica dogovoren je termin četvrtak 21. svibanj u 15 sati, 
radionicu će voditi gđa. Moira Škorvaga. Tajnica će pripremiti plakate i napisati članak na web 
stranicama Mjesnog odbora.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 3  
Prema programskoj aktivnosti – Upoznajmo Banderovo, druga posjeta planirana je zgradi OŠ/SE 
Gelsi u Vukovarskoj ulici i parku Mlaka. Posjeta će se odraditi u subotu, 16. svibnja 2015. godine s 
početkom u 10 sati, a posjetit će se zgrada i okoliš OŠ/SE Gelsi i park Mlaka u suradnji sa 
Mjesnim odborom Mlaka.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Gđa. Nadja Poropat razgovarat će sa 
ravnateljicom škole da nam omogući posjetu i prema mogućnostima da nam 
osigura domaćina koji bi nas proveo kroz zgradu. Tajnica MO stupit će u kontakt sa 
MO Mlaka. 

 
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1   
Stepenice koje vode iz Ulice Frane Kresnika u Ulicu Obitelji Duiz su djelomično oštećene, te na 
dnu stepenica uz rukohvat obrasle zelenilom koje ometa prolaz pješacima. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu i 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
 

AD – 4 – 2  
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 11 nalaze se posude za komunalni otpad oko kojih građani 
ostavljaju smeće i glomazni otpad izvan kanti.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav i KD Čistoća. 
 

AD – 4 – 3  
U Ulici Braće Branchetta između kbr. 21/2 i 21/4 na zelenoj površini nalazi se visoki bor koji se 
djelomično počeo sušiti, te bi se trebao ukloniti kako bi se zaštitila okolina od mogućeg 
urušavanja.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav i KD Čistoća. 

 
AD – 4 – 4   
U Ulici Corada Ilijassicha kod kbr. 20 na početku stepenica prostor je onečišćen i pun smeća. 



Stepenice koje vode prema Osječkoj ulici su prljave od lišća, smeća i pijeska, jer se ne održavaju 
redovito. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav 
i KD Čistoća. 
 
AD – 5 – RAZNO 
AD – 5 – 1 – informacija  
Grad Rijeka, Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Rijeke i Savez antifašističkih boraca 
i antifašista Primorsko-goranske županije pozivaju na svečanu akademiju povodom obilježavanja 
70. obljetnice oslobođenja Rijeka od fašizma u ponedjeljak, 04. svibnja 2015. godine u Hrvatsko 
narodno kazalište Ivana pl. Zajca.    
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Svečanoj akademiji prisustvovat će gđa. Nada 
Pindulić, predsjednica Vijeća MO. 

 
 

 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


