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ZAPISNIK 
SA 30. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
30. sjednica VMO Banderovo održana je 30. kolovoza 2017. (srijeda) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Nada Pindulić, predsjednica VMO  
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO  
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Antica Prelec, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice VMO Banderovo održane 08. lipnja 2017. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost: Dan MO 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

AD – 1 
 
Programskom aktivnošću u toku rujna planira se obilježavanje Dana MO Banderovo, a započet će 
u četvrtak, 07. rujna održavanjem kreativne radionice koje će se održati i 12. i 19. rujna. U srijedu, 
13. rujna u 17,30 sati organizirat će se šetnja gradom uz stručno vodstvo prof Theodora de 
Canziani Jakšić, povjesničara umjetnosti, a obradit će se ruta Žabica-Beli Kamik-Željeznički 
kolodvor. U četvrtak, 14. rujna u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka odvijat će 
se akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi  (od 9 do 11 sati), u 11 sati polaganje cvijeća u 
Velebitskoj ulici, te u 12 sati na Gradskom groblju Drenova.  U popodnevnim satima, u 18 sati 
planirano je predavanje mag sestrinstva Danijela Tibljaš – "Prva pomoć u domaćinstvu“. U subotu, 
16. rujna održat će se od 9 sati turnir u briškuli i trešeti. U četvrtak, 21. rujna izložit će se kreativni 
radovi, te nakon otvorenja izložbe u 18 sati, upriličit će se druženje s građanima.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je usvojilo prijedlog programa obilježavanja Dana MO. 
 
AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
Stanari zgrade u Ulici Braće Branchetta kbr. 13 dostavili su zahtjev za uklanjanje stabla iz dvorišta 
– okoliša zgrade, jer se nagnulo i prijeti rušenju.  
 



Zaključak: 

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

 
AD – 2 – 2 
Na području Banderova uočen je porast broja komaraca te je potrebna intervencija Dezinsekcije. 
 
Zaključak: 

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

AD – 2 – 3  
Korisnici gradskog prijevoza imaju problem prilikom izlaska iz autobusa na autobusnom stajalištu 
u Vukovarskoj ulici kod kbr. 30, jer su parkirana vozila na nogostupa i time im je otežan izlaz. 
Potrebno je postaviti stupiće ili betonske gljive kako se vozila ne bi parkirala na nogostupu.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  
Tajnica je izvijestila vijećnike da je pristigla obavijest od Dezinsekcije, Rijeka da će se tijekom 
mjeseca rujna provoditi mjere sustavne deratizacije i dezinsekcije na području Mjesnog odbora 
Banderovo. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

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


