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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-18/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  28.02.2011. 
   

 
 

ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 

8. sjednica VMO Banderovo održana je 28.02.2011. (ponedjeljak) 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 
- Salih Bačinović, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Anton Blažeković, član VMO   

 
Ostali nazočni: 
         - 
 
Usvajanje zapisnika 7. sjednice VMO održane 20.01.2011. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Financijska programska aktivnost VMO 
2. Programska aktivnost MO za 2011. 
3. Riječki program lokalnog partnerstva 
4. Komunalna problematika 
5. Razno. 

 
 
AD 1 
 
Tajnica MO  upoznala je prisutne s uputama o načinu financiranja programske aktivnosti VMO za 
2011. godinu, prihodima i rashodima mjesnih odbora, te postupkom realizacije prihoda i ostvarenja 
rashoda. Sredstva koja mjesni odbor ostvare donacijama za pojedine programske aktivnosti, 
uplaćuju se na žiro račun mjesnog odbora, te ostvaruju poticajna sredstva najviše do 5.000,00 kn 
godišnje. 
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AD 2 
 
Tajnica MO obavijestila je vijećnike o programskoj aktivnosti MO za 2011. godinu, te izvijestila o 
odluci Povjerenstva za ocjenu programa. Povjerenstvo je ustanovilo odreñene primjedbe na 
dostavljene programe vijeća mjesnih odbora, te prijedloge mjera za prevladavanje odreñenih 
nedostataka u cilju još kvalitetnijih programa u narednom razdoblju. Kao preduvjet da bi se ovakvi 
programi mogli financirati u narednim godinama utvrdili su: 

1. Program Djeda Božićnjaka ili Svetog Nikole – obveza kojom u pripremi i realizaciji ovih 
programa trebaju biti uključene najmanje tri roditelja te da sufinanciranje roditelja za 
poklon pakete iznosi najmanje 20,00 kn, a maksimalna vrijednost poklon paketa iznosi 
70,00 kn. Izuzetak bi bila jedino djeca čiji roditelji ostvaruju jedno od prava utvrñenih 
Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.  

2. Učešće reprezentacije u programima vijeća – obveza kojom visina reprezentacije za 
pojedini program odnosno programsku aktivnost ne može, u pravilu, prelaziti 50% 
sredstava od ukupne vrijednosti programa (bez donacija) izuzev ukoliko je riječ o 
programima dočeka Djeda Božićnjaka ili Svetog Nikole. 

 
 

AD 3 
 
Predsjednica VMO Nada Pindulić informirala je vijećnike da projekt pod nazivom "Dječji park u 
Velebitskoj" u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2011. godinu nije prihvaćen. 
Povjerenstvo za odabir projekta odbio je naš projekt iako zadovoljava formalne uvjete, a 
primjedba je usmjerena na činjenicu da su potrebe zajednice opisane kao aktivnosti vrlo skromne, 
projekt je prihvatljiv, no zamjena postojećih dječjih sprava novim sadržajima nije prioritet.  
 
 
AD 4 
Tajnica MO informirala je pristutne na usmene pritužbe nekolicine sugrañana na smještaj baji za 
komunalni otpad koje se nalaze u Ulici Rudolfa Tomšića na zapadnoj strani zgrade kbr. 15. Kako 
se iste nalaze na nogostupu vrlo prometne ulice zahtjevaju da se premjeste na drugu lokaciju. 

Vijeće smatra zahtjev opravdanim, pa je nakon kraće rasprave donijeta slijedeća jednoglasna 

Odluka 

• da se baje smještene u Ulici R. Tomšića zapadno od kbr. 15 premjeste na novu 
lokaciju u Ulici C. Illijassicha kod kioska Tiska s njegove istočne strane, izmeñu 
ulaza u BK Banderovo i pekare, gdje se nalazi telefonska govornica. 

 
 
AD 5 – RAZNO 
 
AD 5 – 1 
 
Predsjednica VMO izvijestila je prisutne da je Ivan Došen iz Ulice R. Tomšić kbr. 58 uputio tekst 
peticije koje je prikupljanje potpisa u tijeku, a vezano za projekt državne ceste D-403, čiji je 
investitor "Hrvatske ceste", da se otvor ili izlaz tunela pomakne sa sadašnjeg mjesta u zaleñu 
riječke mljekare par stotina metara sjevernije prema riječkoj zaobilaznici. Stanari su ogorčeni, jer 
planirani koridor prometnice D-403 prijeti desetinama riječkih obitelji da ostanu bez svojih 
domova. 
Vijećnici su raspravljali o iznijetom problemu, te nakon rasprave donijeli slijedeći jednoglasni  
 
Zaključak 
 

• da se proslijedi zahtjev Hrvatskim cestama da  detaljno informiraju Vijeće MO 
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Banderovo o planovima izgradnje i realizaciji projekta kako bi vijećnici koji su 
predstavnici sugrañana, bili upućeni u  idejno rješenje ceste D-403, zacrtane trase 
koridora - izlaza tunela koji se nalazi na području Mjesnog odbora Banderovo. 

  
AD 5 – 2 
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike vezano za upit Elvisa Šutala, a koji je na prošloj sjednici  
predložio  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. Goran Šarić, vodeći suradnik za 
zaštitu i spašavanje i obrambene pripreme dostavio je izvještaj sa adresama skloništa na 
području MO Banderovo, njihovim smještajnim kapacitetima i stanju skloništa, te mogućnostima 
za posjetu istih. 
 
 
Sjednica je završila u 19 i 10 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 
   


