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ZAPISNIK 

SA 25. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
25. sjednica VMO Banderovo održana je 26. siječnja 2017. (četvrtak) 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 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

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

 
Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VMO Banderovo održane 22. prosinca 2016. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu za 2017. godinu  
2. Financiranje programske aktivnosti- upute 
3. Programska aktivnost: Kreativne radionice 
4. Komunalna problematika 
5. Razno  

 
 

AD – 1 
Predsjednica Vijeća MO Nada Pindulić dala je na raspravu nazočnim vijećnicima  Izvještaj o radu 
Vijeća MO za 2016. godinu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu za 2016. godinu. 
  
AD – 2  
Po ovoj točki dnevnog reda vijećnici su zaključili da su upoznati sa materijalom, upute su 
razumljive i jasne, nemaju nikakvih primjedbi te će se u svom radu pridržavati istih. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 3  
Programska aktivnost Vijeća MO – Kreativne radionice krenule su sa današnjim danom, a 
slijedeća je planirana za četvrtak, 02. veljače. Sredinom veljače planira se održati još dvije 
kreativne radionice na kojima će se polaznici učiti kako od recikliranog papira isplesti srca, 
košarice i slično. Tajnica MO pripremit će plakat, obavijestiti građane i napisati članak na web 



stranicama Mjesnog odbora. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
Za vrijeme burnih dana građani su imali problema  sa spremnicima za komunalni otpad koji su se 
na nekim lokacijama prevrnuli, pomaknuli i ometali prolaznicima i vozilima. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća za postavu 
fiksnih postolja. 

 
AD – 4 – 2  
U Ulici Corada Ilijasicha kod kućnog broja 20 nalazi se šahta za slivne vode koja je začepljena pa 
se prilikom jakih kiša voda izljeva. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Vodovod i kanalizacija za 
čišćenje i sanaciju šahte.  

 
AD – 4 – 3  
Na parkiralištu u Ulici dr Frane Kresnika kod Geodetskog zavoda nalazi se nekoliko parkiranih 
neregistriranih vozila.  
  
Zaključak: 

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

AD – 4 – RAZNO  
Pod točkom razno nije bilo pitanja ni primjedba. 
 
 

Sjednica je završila u 18 i 30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


