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ZAPISNIK 
SA 1. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 
1. sjednica VMO Banderovo održana je 20. studenog 2014. (lčetvrtak) s početkom u 18 i 30 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice VMO Banderovo održane 20.11.2014. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Banderovo 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Banderovo 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u 

razvoju mjesnoga odbora Banderovo 
4. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu 

mjesnog odbora 
5. Prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2015. godinu 
6. Usvajanje Plana malih komunalnih akcija za 2015. godinu 
7. Komunalna problematika 
8. Razno 

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO otvorila je raspravu o prvoj točki dnevnog reda, usvajanje Poslovnika Vijeća 
Mjesnog odbora Banderovo. 
 
Odluka: 
Članovi VMO nisu imali primjedbi na Poslovnik VMO, te je isti jednoglasno usvojen. 
 
AD – 2  
Predsjednica VMO otvorila je raspravu o drugoj točki dnevnog reda, usvajanje Pravila Mjesnog 
odbora Banderovo. 



Odluka: 
Članovi VMO nisu imali primjedbi na Pravila Mjesnog odbora, te je isti jednoglasno 
usvojen. 
 
AD – 3  
Predsjednica VMO otvorila je raspravu o trećoj točki dnevnog reda, usvajanje Pravilnika o 
nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Banderovo. 
 
Odluka: 
Članovi VMO nisu imali primjedbi na Pravilnik o nagrađivanju, te je isti jednoglasno 
usvojen. 
 
AD – 4  
Predsjednica Vijeća MO izvijestila je vijećnike da je potrebno donijeti Odluku o osobi koja će uz 
predsjednika Vijeća biti ovlaštena za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora. 
Nada Pindulić predložila je gđu. Nadju Poropat, a prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Odluka: 
Gđa. Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO jednoglasno je izabran da uz Nadu 
Pindulić, predsjednicu VMO bude ovlaštena osoba za raspolaganje sredstvima na žiro 
računu mjesnog odbora. 
 
AD – 5  
Predsjednica VMO Nada Pindulić je nazočnim vijećnicima dala na raspravu prijedlog 
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Podmurvice za 2015. godinu financiranih ili 
sufinanciranih iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za 
realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna. Predloženi su slijedeći programi: 
Upoznajmo Banderovo, Dani MO, Kreativne radionice, Tiskanje biltena, Doček Svetog Nikole, te 
izbor Najljepše okućnice i Turnir u briškuli. Isto tako, planira se realizirati programe iz područja 
zdravstva: organizacija akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, predavanje o zdravlju, te aktivno 
uključivanje u akcije Crvenog križa.  
Predsjednica VMO je nazočnim vijećnicima dala na raspravu prijedlog Programa rada Vijeća MO 
za 2015. godinu. 
 
Zaključak:  
Prijedlog Programa rada Vijeća MO Banderovo za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 
AD – 6  
 
Predsjednica VMO Nada Pindulić dala je na raspravu nazočnim vijećnicima Prijedlog prioriteta 
za 2015. godinu obrađen od strane Odjela gradske uprave za komunalni sustav s procijenjenim 
iznosima za svaku stavku. 
Vijeće je nakon rasprave prihvatilo prijedlog prioriteta za 2015. godinu u iznosu od 95.000,00 
kuna koji će proslijediti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav prema tabeli: 
 

1 MO BANDEROVO  
UKUPNO: 95.000,00 

1 
Uređenje stubišta koje povezuje 
Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske 
ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu 

75.000,00 

2 
Postava klupa kod sportskog igrališta u 
Vukovarskoj ulici južno od kućnog broja 
58 

    4.000,00 

2 
Uređenje platoa uz postavu klupa kod 
sportskog igrališta i orezivanje zelenila u 
Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 58 

16.000,00 

 
Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog prioriteta za 2015. godinu. 



AD – 7 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 7 – 1  
Gđa. Nadja Poropat obavijestila je prisutne da još uvijek nije uklonjen bor u parku Medicinskog 
fakulteta koje se nagnulo prema ulici, te prijeti da se prilikom većih vremenskih nepogoda sruši. 
Zaključeno je da se uputi požurnica prema Medicinskom fakultetu, a na znanje KD Čistoća. 
 
AD – 7 – 2  
G. Elvis Šutalo predlaže da se podrežu grane stabla murve koje se nalazi na raskršću ulica: 
Obitelj Duiz, B. Branchetta i F. Kresnika, jer ometaju svakodnevni promet., te da se ponovo 
očiste svi kanali i šahte za otpadne vode, jer su pune kamenja i lišća. 
Donijet je zaključak da se uputi zahtjev KD Čistoća za orezivanje murve, te Vodovodu i 
kanalizaciji za čišćenje šahti. 
 
AD – 7 – 3  
Vijećnici su se osvrnuli na problem pometanja stepenica na području Banderova, koje se slabo 
održavaju. Pune su smeća, lišća i ostaloga, pa prilikom kišnih dana, stepenice su vrlo opasne, 
jer su skliske.  
Zaključak: dostaviti zahtjev KD Čistoća da se stepenice bolje i redovitije održavaju. 
 
AD – 7 – 4  
Gđa. Antica Prelec obavijestila je prisutne da se na stepenicama koje vode iz Obitelji Duiz prema 
F. Kresnika na jednom dijelu odvojila stepenica, pa isto treba sanirati. 
Zaključak: dostaviti zahtjev Rijeka prometu da se stepenice saniraju. 
 
AD – 7 – 5  
Gđa. Aleksandra Blažić uputila je dopis sa nizom primjedbi i prijedloga vezano za promet, 
parkiranje, održavanje čistoće ulica i dječjih parkova, te ponašanje vlasnika kućnih ljubimaca. 
Zaključak: Uputiti zahtjev gđe. Blažić nadležnim Odjelima. 
 
AD – 8 – RAZNO  
AD – 8 – 1  
Tajnica MO obavijestila je vijećnike da će se u ponedjeljak, 08. prosinca 2014. godine u 17 sati u 
Gradskoj vijećnici održati prezentacija o mjesnoj samoupravi. Prezentaciji će prisustvovati Nada 
Pindulić i Nadja Poropat.  
  
AD – 8 – 2  
Programska aktivnost VMO – Doček Svetog Nikole održat će se u petak, 05. prosinca s 
početkom u 18 sati u dvorani Učeničkog doma Podmurvice. Tajnica je pripremila popis 
prijavljene djece. Priredbu će odraditi i voditi voditeljica GSU Ri stars, a u ulozi Svetog Nikole 
sudjelovat će član Pehinarskih feštara.  
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
                                                                                                           
                                                                                                      
                     Đulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 

Sjednica je završila u 20  sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
 

 


