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ZAPISNIK 
SA 40. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
40. sjednica VMO Banderovo održana je 01. listopada 2018. (ponedjeljak) s početkom u 16,30 
sati u prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

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

 
Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice VMO Banderovo održane 05. rujna 2018. godine 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o realizaciji sredstava za komunalne prioritete za 2017. godinu 
2. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2019. godinu 
3. Programska aktivnost: Upoznajmo svoj grad 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 
 

AD – 1 
Vijeće je primilo na znanje Izvješće o izvršenju plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete 
na području MO Banderovo u 2017. godini usvojeno na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 12. 
srpnja 2018. godine.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Izvješće o izvršenju plana raspodjele sredstava 
za komunalne prioritete na području MO Banderovo u 2017. godini nalazi se na web 
stranici mjesnog odbora.  

 
AD – 2  
Predsjednica VMO Nada Pindulić nazočnim vijećnicima dala je na raspravu prijedlog prioriteta MO 
Banderovo za 2019. godinu nakon obrade stručnih službi – Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav, TD Rijeka prometa d.d. Rijeka i KD Energo. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je prihvatilo Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna prema 
sljedećem redoslijedu:  



 

1 
Nastavak radova na izvedbi stubišta iz Ogulinske ulice prema 
Tehničkom fakultetu 

69.000,00 

2 Proširenje javne rasvjete u dječjem parku u Velebitskoj ulici 11.000,00 

3 
Proširenje javne rasvjete na stepenicama u Ulici Rudolfa Tomšića kod 
kućnog broja 58 

20.000,00 

 
AD – 3  
Programskom aktivnošću iz područja kulture slijedeća planirana šetnja obuhvaća posjetu 
Vodovodnoj ulici i njezinim znamenitostima, a sve u suradnji s povjesničarom umjetnosti 
Theodorom de Canziani. Šetnja je planirana u subotu, 20. listopada u 10 sati.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
Vijeću MO obratili su se stanari Vukovarske ulice sa pritužbom da se na kolnom prilazu između 
kbr. 18 i 20 izvode radove bez građevinske dozvole. Upit je upućen Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje imovinom.  
Ugovor o osnivanju prava služnosti sklopljen je između Grada Rijeke i Šime Živkovića iz Rijeke, 
Braće Branchetta 15a, a radi kolno-pješačkog pristupa od Vukovarske ulice do stambenog objekta 
u vlasništvu Šime Živkovića, na adresi Braće Branchetta 15a. Sve radove na uređenju pristupnog 
puta Šime Živković dužan je izvesti sukladno odredbama ugovora, odnosno u skladu s 
građevinskom situacijom idejnog projekta kolnog pristupa za park Štranga (koji je izrađen od 
strane Grada Rijeke), a što podrazumijeva i eventualnu sječu stabala koje se nalaze u trasi puta. 
Osim toga, sukladno ugovoru Šime Živković dužan je o svom trošku izvesti rušenje ogradnih 
zidova i izgradnju novih, kao i izmještanje rasvjetnog stupa. Zemljište na kojem je osnovano pravo 
služnosti, kao i ogradni zidovi u vlasništvu su Grada Rijeke. O istome su obaviješteni podnositelji 
pritužbe, stanari Vukovarske ulice kbr. 18, 18a i 20. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 4 – 2   
Stanari su uputili zahtjev da se sanira nogostup i kolnik u Ulici Braće Branchetta kod kbr. 7 i 18 
zbog oštećenja i opasnosti od pada prilikom prolaska.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 4 – 3   
Vijeće je primilo pritužbe zbog komunalnog nereda oko spremnika za komunalni otpad na području 
Mjesnog odbora, a najveći problemi su na lokacijama: Velebitska ulica kod dječjeg parka, u 
Ogulinskoj ulici na parkirnom prostoru, u Ulici Braće Branchetta kod kbr. 9 te u Ulici Rudolfa 
Tomšića kod kbr. 40. Sve češće su dojave da se preko noći ostavlja i glomazni otpad te 
građevinski materijal pored spremnika. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – 4  
Vijeću MO obratili su se građani sa upitom da li stanari Ulice Rudolfa Tomšića kbr. 36 imaju 
dozvolu za postavljeni lanac koji onemogućava pristup parkiralištu te da li se radi o privatnom 
vlasništvu ili javnoj površini. 
 



Zaključak: 

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

AD – 5 – RAZNO  
AD – 5 – 1   
Vijeće MO je iz komunalnih prioriteta za 2018. godinu predvidio postavu LED markera u iznosu od 
45.000,00 kn sa PDV-om u Vukovarskoj ulici na pješačkom prijelazu kod OŠ/SE Gelsi. TD Rijeka 
promet dostavio je prijedlog odnosno Projekt povećanja stupnja sigurnosti na gore navedenoj 
lokaciji koji je u koordinaciji sa Gradom Rijekom i MUP-om izradio te smatraju da bi takvo rješenje 
predmetnog problema bilo daleko učinkovitije za sigurnosti pješaka nego samo postavljanje LED 
markera.  
Nakon razmatranja Projekta dogovoreno je da se sredstva u iznosu od 45.000,00 kn prebace za 
sljedeću godinu i prenamijene za sufinanciranje istoga. Kako sredstva nisu dostatna za realizaciju, 
nedostajući iznos do ukupnog iznosa treba se osigurati iz sredstava redovnog održavanja 
prometnica odnosno iz stavke Prometni zahvati Grada Rijeke. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, donijeta je jednoglasna odluku da se sredstva 
prenesu na slijedeću godinu i odradi predloženi Projekt. 

 
AD – 5 – 2  
Programskom aktivnošću obilježavanja Dana MO predviđena je organizacija sportskog događanja: 
Turnir u briškuli i trešeti koje će se održati u subotu, 13. listopada. Druženje s građanima 
organizirat će se u četvrtak, 20. listopada u 18 sati.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
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 


