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ZAPISNIK 
SA 38. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
38. sjednica VMO Banderovo održana je 20. lipnja 2018. (srijeda) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Nada Pindulić, predsjednica VMO  
- Antica Prelec, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO  

 
 
Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice VMO Banderovo održane 23. svibnja 2018. godine 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog programske aktivnosti Vijeća MO Banderovo za 2019. godinu 
2. Planovi na uređenju zelene površine iza uličnog niza Vukovarska od kbr. 20 do 26 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO Nada Pindulić dala je nazočnim vijećnicima na raspravu prijedlog Programskih 
aktivnosti mjesnog odbora Banderovo za 2019. godinu financiranih iz sredstava Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna 
te uključuje: kreativne radionice, uljepšavanje okoliša – uredimo najljepšu okućnicu, obilježavanje 
Dana MO, Doček Svetog Nikole. Iz proračuna Grada predlažu se programi iz područja 
poduzetništvu u iznosu od 1.000,00 kn, iz područja sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u 
iznosu od 700,00 kn 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada za 2019. godinu.  
 
AD – 2  
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem vrši na području iza uličnog niza 
Vukovarska ulica od kbr. 20 do kbr. 26, gdje se nalazi 3950 m2 zemljišta u vlasništvu Grada 
Rijeke, pripremu za uređenje javne zelene površine namijenjene stanovnicima kako Banderova, 
tako i šire okolice. Kao jednu od pripremnih radnji, pokrenuli su uklanjanje nelegalnih oblika 
korištenja gradskog zemljišta, pri čemu je u provedbi uočen otpor od strane nelegalnih korisnika. 
Trenutno su u izradi idejnog rješenja prilazne ceste s Vukovarske ulice kako bi se osigurao pristup 



komunalnih vozila. Prezentiranu ideju tek treba razviti, pa je potrebno dogovoriti održavanje 
zajedničkog sastanka po pitanju daljnjih aktivnosti na pripremi dokumentacije i provedbi uređenja.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev za sastanak Odjelu gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 

 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Vijeću MO upućen je zahtjev za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 58 
prema PIK mljekari.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti zahtjev prema Odjelu gradske uprave 
za komunalni sustav kao dodatni Prijedlog komunalnih prioriteta za 2019. godinu. 
 

AD – 3 – 2  
Na raznim lokacijama na području Banderova izrasla je nepoželjna vegetacija uz staze, stepništa i 
nogostupe. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav. 

 
AD – 3 – 3  
U Ulici Rudolfa Tomšića na parkiralištu pokraj kbr. 27 već duže vrijeme parkirano je vozilo marke 
Fiat crvene boje u kojem živi jedna osoba. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo. 

 
AD – 3 – 4  
U Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 30 nalazi se šahta koja prilikom prolaska vozila stvara buku. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev KD Vodovod i kanalizacija.  
 

AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1   
Predsjednici Vijeća MO upućen je poziv za svečanu akademiju povodom obilježavanja Dana 
antifašističke borbe i Dana državnosti – 21. lipnja  u 12 sati u Pomorskom i povijesnom muzeju 
Grada Rijeka. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 

Sjednica je završila u 18 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


