
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-18/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  30.03.2011. 
   

 
 

ZAPISNIK 
SA 9. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 

9. sjednica VMO Banderovo održana je 30.03.2011. (srijeda) 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 
- Anton Blažeković, član VMO   
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
         -  

 
Ostali nazočni: 
         - 
 
 
Usvajanje zapisnika 8. sjednice VMO održane 28.02.2011. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2012. godinu 
2. Program rada: Malonogometni turnir Banderovo 2011. 
3. Tehnička priprema za ureñenje igrališta u Vukovarskoj - očitovanje 
4. Komunalna problematika 
5. Razno. 

 
 
AD 1 
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je u Novom listu izašao poziv na podnošenje prijedloga 
komunalnih prioriteta za 2012. godinu, te da grañani u razdoblju od 28. ožujka do 22. travnja mogu 
svoje prijedloge za ureñenje i održavanje objekta komunalne infrastrukture (mali komunalni 
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zahvati) za 2012.  uputiti na adresu Mjesnog odbora. S obzorom da Mjesni odbor Banderovo 
raspolaže s vrlo malim iznosom za komunalne prioritete, a planirana je izgradnja igrališta za male 
sportove nakon kraće rasprave donijete je slijedeća jednoglasna 
Odluka: 
Iznos kojim raspolaže Mjesni odbor Banderovo za komunalne prioritete za 2012. godine 
utrošit će se u cijelosti za izgradnju igrališta za male sportove. 
 
 
AD 2 
 
Malonogometni turnir održat će se na igralištu  Medicinskog fakulteta u subotu 16. travnja 2011. s 
početkom u 8 i 30 sati. Tajnica MO pripremila je plakate, narudžbenice i priznanja, te obavijestila 
o istome  medije: Novi list, Radio Rijeku, Radio Korzo i Radio Trsat. Anton Blažeković obavit će 
prijavu okupljanja MUP-u, te sa Elvisom Šutalom obaviti nabavu lopta, majica i pehara, zatim 
kupnju odojka za glavnu nagradu, te pića i hrane kojim će se počastiti sudionike turnira.  

 
AD 3 
 
Predsjednica VMO Nada Pindulić informirala je vijećnike vezano za projekt izgradnje igrališta za 
male sportove, da su se danas ona, Anton Blažeković i tajnica  sastali sa predstavnicima OGU za 
komunalni sustav:  Zrinko Mičetić, Ivana Parac, Snježana Baždarić u parku izmeñu Ulica Braće 
Branchetta i Vukovarske. Na toj lokaciji trebalo bi se izgraditi igralište za male sportove. Uvidom 
na terenu, a u interesu očuvanja zelene površine donijeta je odluka s kojim su se složili svi 
vijećnici nakon kraće rasprave, da se uputi OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospod. 
zemljištem, te OGU za komunani sustav – prijedlog prenamjene dječjeg parka u Ogulinskoj ulici u 
igralište za male sportove, a na lokaciji u Vukovarskoj ulici da se premjeste dječje sprave. OGU 
za komunalni sustav, Dir. ZKD – uputiti zahtjev za odgodu tehničke pripreme za ureñenje igrališta 
za 30 dana. 
 
 
AD 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

• Predsjednica VMO izvijestila je prisutne da su sakupljeni potpisi roditelja na apel koji im je 
upućen, a vezano za zaustavljanje vozila kod ulaza  OŠ/SE Gelsi i Dječji vrtić Topolino, te 
da će isto uputiti OGU za komunaln sustav. Vijeće je poduzelo odreñene mjere, te sad 
očekuju da i OŠ/SE Gelsi i Dječji vrtić Topolino poduzmu odreñene mjere radi sigurnosti 
djeca, a sve njihove inicijative podržat će u cijelosti. 

• U vezi problema na Smučevom bregu, a tiče se nastavka izgradnje dionice D-403, upućen 
je zahtjev OGU za komunalni sustav, te od njih očekujemo odgovor da možemo 
obavijestili podnositelje zahtjeve i poduzeti daljnje korake. 

• Anton Blažeković skrenuo je pažnju na razbijenu ogradu u Kraškoj ulici, oštećen znak 
"stop" na izlasku iz sporedne ceste iz parka na Vukovarsku istočno od kbr. 23, te na 
zaustavljanje dostavnog vozila kod ulaza u OŠ/SE Gelsi. Kod nove pekare "Kastav" u 
Vukovarskoj ulici često je do samog pješačkog prijelaza parkirano vozilo-kombi u 
vlasništvu pekare, a time se ugrožava sigurnost pješaka koji se njime koriste. Donijeta je 
jednoglasna odluka da se proslijede zahtjevi nadležnima kako bi se problemi riješili.  

• Elvis Šutalo napomenuo je da i dalje ostaje neriješeni problem u Ulici Braće Branchetta 
kod baja smještenih kod kbr. 9 i 11. Svakodnevno se oko tih baja ostavlja komunalni 
otpad. Donijeta je odluka da se o tom problemu izvijesti komunalnog redara. 

• Nadia Poropat zahtjeva da se očiste i saniraju, te zamjene dotrajale i oštećene šahte u 
Ulici B. Branchetta od kbr. 21/4 do kbr. 1, te u Ul. dr. F. Kresnika kod kbr. 1. U dvorištu 
Medicinskog fakulteta nalazi se stari kesten koji je ukošen, te prijeti rušenju na ulicu o 
čemu treba obavijestiti fakultet da isti uklone. 
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AD 5 – RAZNO 
 
AD 5 – 1 
 
Predsjednica VMO izvijestila je prisutne da je u subotu na poziv ravnateljice Tea Miličević 
prisustvovala na otvorenju prezentacije projekta "Obrtnici svome gradu" u Dnevnom 
rehabilitacijskom centru "Slava Raškaj". Kroz taj Projekt na jednostavan način ukazuju na različita 
strukovna zanimanja kojima  bi se njihovi korisnici u budućnosti mogli baviti. Korisnici su djeca sa 
govorno-jezičnim poteškoćama i oštećenjem sluha. Slijedeću subotu orgniziraju ličenje i 
ocrtavanje njihovih radnih prostorija, te ukoliko ima zainteresiranih mogu se javiti u centar. 

 
 
 
Sjednica je završila u 19 i 45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 
   


