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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-18/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20.01.2011. 
   

 
ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 

7. sjednica VMO Banderovo održana je 20.01.2011. (četvrtak) s početkom u 18 sati u prostorijama 
MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
         -  

 
Ostali nazočni: 
         - 
 
Usvajanje zapisnika 6. sjednice VMO održane 21.12.2010. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu VMO Banderovo za 2010. godinu 
2. Financijski plan VMO Banderovo za 2011. godinu 
3. Investicijsko održavanje MO za 2011. godinu 
4. Komunalna problematika 
5. Razno. 

 
 
AD 1 
 
Nakon detaljne analize provedenih aktivnosti u 2010. godini Vijeće MO jednoglasno je donijelo 
slijedeći 
     
Zaključak 

• Usvaja se Izvješće o radu Vijeća MO Banderovo za 2010. godinu koji je i sastavni dio 
ovog Zapisnika. 
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AD 2 
 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO jednoglasno je donijelo sljedeći  
Zaključak 

• Usvaja se Financijski plan Vijeća MO Banderovo za 2011. godinu koji je i sastavni 
dio ovog Zapisnika. 

•  
AD 3 
 
Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka potreba MO Banderovo  za investicijskim i 
tekućim održavanjem u 2011. godini kako slijedi: 
- obnova fasade (otpadaju komadi žbuke i zidovi u kancelariji su potpuno vlažni), 
- postaviti tabelu i oglasnu ploču na zid trafo stanice (na sporednom ulazu) 
- ureñenje prilaza prostorijama MO (ulaz, portun i stepenice), 
- postaviti jedno rasvjetno tijelo od glavnog ulaza do ulaznih vrata u prostorije 
- probijanje vrata na mjestu sadašnjeg prozora u prostoriji za grañane, 
- zamjena prozora u prostoru sanitarija (truli su i teško se zatvaraju – 2 komada), 
- nabavka jedne samostojeće pepeljare 
 
 
AD 4 
Predsjednica VMO  izvijestila je vijećnike o pregledu stanja oštećenja komunalnih objekata i 
komunalnog nereda na području Mjesnog odbora Banderovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2010. godine. Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćen Izvještaj o pregledu 
stanja. 

 
 
AD 5 – RAZNO 
 
AD 5 – 1 
 
Elvis Šutalo napomenuo je da nakon što je upućen zahtjev KD Čistoći da promjene satnicu 
odvoza smeća kroz Banderovu zbog zadržavanja prometa jedno vrijeme je bilo sve u redu, ali 
zadnjih  par dana  ponovo je nastao isti problem. Donijeta je jednoglasna odluka da se ponovo 
uputi zahtjev KD Čistoći da promjene satnicu odvoza komunalnog otpada. 
  
AD 5 – 2 
 
Anton Blažeković obavijestio je da se pred par dana, u Vukovarsoj ulici, gdje je nekad bio caffe 
bar Casablanca otvorila pekara Kastav, te da redovito ispred ulaza, a neposredno prije pješačkog 
prijelaza neadekvatno parkiraju svoje kombi vozilo koji zaklanja vidljivost pješacima i vozilima. 
Potrebno im je usmeno uputiti upozorenje da svoje vozilo ne zaustavljaju na tom dijelu ulice zbog 
nepreglednosti pješačkog prijelaza.  
  
AD 5 – 3 
 
Nadja Poropat skrenula je pažnju da se uputi zahtjev Čistoći da očiste Ulicu Braće Branchetta od 
kamenčića koji su ostali nakon posipanja kada je pao snijeg pred mjesec dana, jer je ulica vrlo 
prometna i opasna, skliska zbog istrošenog asfalta i pada ulice. Kada padne kiša kamenčići na 
cesti su opasnost kako za vozače tako i za pješake. 
 
AD 5 – 4 
 
Na prijedlog Antona Blažekovića uputit će se zahtjev Rijeka prometu da saniraju dio nogostupa u 
Vukovarskoj ulici izmeñu kbr. 4 i 6. 
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AD 5 – 5 
 
Elvis Šutalo napomenuo je da se već dva tjedna u Ulici Obitelji Duiz, ispred nekadašnje pizzerie 
Sokol nalazi parkiran neregistrirani plavi ford karavan, te treba o istom izvijestiti komunalnog 
redara. 
 
AD 5 – 6 
 
Elvis Šutalo predložio je da se raspita u kakvom su stanju javna skloništa na području Mjesnog 
odbora Banderovo i gdje se nalaze, te da li  je moguć njihov obilazak. 
 
 
Sjednica je završila u 19 i 15 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 
   


