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ZAPISNIK 

SA 27. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
27. sjednica VMO Banderovo održana je 30. ožujka 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 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

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

Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice VMO Banderovo održane 28. veljače 2017. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2018. godinu - informacija 
2. Program rada: Birajmo najljepšu okućnicu 
3. Zahtjev Aleksandre Blažić 
4. Komunalna problematika 
5. Razno  

 
 

AD – 1 
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputit će 
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama 
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 3. do 21. travnja 2017. godine zaprimaju prijedlozi 
za predlaganje projekta uređenja i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male 
komunalne akcije) za 2018. godinu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i 
utvrditi prioritete za 2018. godinu koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću 
činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture.  

  
AD – 2  
Natječaj za izbor najljepše okućnice, balkona i prozora za 2017. godinu raspisat će se od 08. do 
zaključno 20. svibnja. Komisija će donijeti odluku na koji način će se rasporediti nagrade ovisno o 
broju prijavljenih kandidata. Podjela nagrada za najljepšu okućnicu održat će se u četvrtak,  08. 
lipnja u 18 sati u prostorijama Mjesnog odbora. Uz prigodan program održat će se druženje s 
građanima.  



 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3   
Vijeću MO Banderovo gđa. Aleksandra Blažić uputila je pritužbu na rad i neučinkovitost 
komunalnog redara i djelatnika mjesnog odbora vezano za čistoću i higijenu na području 
Banderova. Žali se na prevelik broj mačaka, na neodgovorne vlasnike pasa koji ne čiste za svojim 
ljubimcima i koji su uzurpirali dječje parkove.  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
Zaprimljene su pritužbe građana da vlasnici ili korisnici okućnica ne održavaju zelenu površinu, 
raslinje izlazi na cestu, nogostup ometa prolaz vozilima i pješacima. Ističu da se na okućnici 
Medicinskog fakulteta na nekoliko lokacija nalaze nasadi ambrozije koja je štetna za zdravlje ljudi.  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – 2  
Zaprimljen je zahtjev da se uredi fontana koja se nalazi u Vukovarskoj ulici na zelenoj površini 
južno od Tehničkog fakulteta, postavi poklopac šahte koja nedostaje te oplemeni cjelokupan 
prostor.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet da postavi 
poklopac šahte. Prijedlog za uređenje zelene površine i fontane uvrstit će se u 
prijedlog komunalnog prioriteta za 2018. godinu. 
 

AD – 5 – RAZNO  
AD – 5 – 1  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da su započeli radovi na lokaciji budućeg parka za pse u Ulici 
Mire Radune Ban. U prvoj fazi postavit će se zaštitna žičana ograda, ulaz i predulaz, posuda za 
vrećice i koš za otpatke. U drugoj fazi postavit će se klupe i agility oprema za treniranje pasa. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 5 – 2  
Na 29. sjednici Gradskog vijeća prihvaćen je amandman Kluba članova vijeća HDZ koji su tražili 
da se iz proračuna povećaju sredstava za realizaciju kulturnih događanja u cilju poticanja građana 
na sudjelovanje u kulturno umjetničkom aktivnostima na području mjesnih odbora. Vijeća mjesnih 
odbora dobila su mogućnost da predlože dodatne programe kulturnih događanja koji će se 
financirati u iznosu od 24.000,00 kn, pored prethodnih usvojenih 26.000,00 kn.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 5 – 3  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će Dezinsekcija d.o.o. Rijeka od petka 31. ožujka pa sve do 
07. travnja provoditi mjere sustavne deratizacije i dezinsekcije na području Banderova. Tražili su 
da ih obavijestimo ukoliko imamo saznanja o kritičnim točkama kako bi se akcija provela što 
učinkovitije. Podatke s kritičnim točkama u dogovoru s građanima dostavljeni su pismenim putem 



poslovođi Dezinsekcije.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
Sjednica je završila u 18 i 30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


