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ZAPISNIK 
SA 10. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 
10. sjednica VMO Banderovo održana je 30. rujna 2015. (srijeda) 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 9. sjednice VMO Banderovo održane 26. kolovoz 2015. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rebalans financijskog plana za 2015. godinu 
2. Prijedlog programa rada Vijeća MO za 2016. godinu 
3. Prijedlog postave kontejnera za 2016. godinu 
4. Programska aktivnost: Dani MO 
5. Programska aktivnost: Bilten 
6. Komunalna problematika 
7. Razno 

 
 

AD – 1   
Pod ovom točkom dnevnog reda nakon kraće rasprave donijeta je odluka da Vijeće MO odustaje 
od promjene pozicija, pa nije potreban rebalans financijskog plana za 2015. godinu. 
 
AD – 2   
Predsjednica VMO Nada Pinudlić dala je na raspravu prijedlog Programskih aktivnosti mjesnog 
odbora Banderovo za 2016. godinu financiranih ili sufinanciranih iz sredstava Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna, 
te ostalih Odjela gradske uprave. Predloženi su slijedeći programi: Kreativne radionice, Izbor 
najljepše okućnice, Dani MO, Turnir u briškuli i trešeti, Doček Svetog Nikole. Planira se realizirati 
programe iz područja zdravstva: organizacija akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, predavanje o 
zdravlju, praćenje aktivnosti Dobrovoljnih darivatelja krvi te aktivno uključivanje u akcije Crvenog 
križa.  
Udruga Smart priprema radionicu za vijećnike 06. listopada od 17 do 18,30 sati o načinu pisanja 



prijedloga programa.  
 
Zaključak:  
Prijedlog Programa rada Vijeća MO Banderovo za 2016. godinu jednoglasno je usvojeno. 
Organiziranoj radionici prisustvovat će  Nada Pindulić. 

 
AD – 3  
KD Čistoća dostavlja pred kraj godine godišnji Program postavljanja kontejnera za glomazni otpad 
od 5 m³ za svaki mjesni odbor po mjesecima. Rasporedom i količinom kontejnera nismo 
zadovoljni, jer u nekim ključnim mjesecima kada građani imaju najviše potreba za istim nisu 
zadovoljavajuća, pa je potrebno prerasporediti baje.    
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti prijedlog KD Čistoći o rasporedu i 
količini kontejnera za MO Banderovo.  

 
AD – 4  
Programskom aktivnošću u toku listopada planira se obilježavanje Dana MO Banderovo, a 
započet će u utorak, 13. listopada posjetom Villi Ružić na Pećinama, u ponedjeljak, 19. listopada 
organizirat će se kreativne radionice (druga radionica u utorak, 20. listopada), u četvrtak, 22. 
listopada od 9 do 11 sati održat će se akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, u 11 sati 
polaganje cvijeća u Velebitskoj ulici, te u 12 sati na Gradskom groblju Drenova. U popodnevnim 
satima, u 17 sati planirano je predavanje dr Zrinke Tandara – "Prevencija ozljeđivanja i osnove 
prve pomoći". U subotu, 24. listopada u prostorijama Mjesnog odbora održat će se Turnir u 
briškuli i trešeti, a u utorak 27. listopada završit izložbom radova sa kreativnih radionica i 
druženjem s građanima.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je usvojilo prijedlog programa obilježavanja Dana MO. 
 

AD – 5 
Tajnica MO izvijestila je da prema programskoj aktivnosti za 2015. godinu planirano je tiskanje 
biltena.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo odluku da se odustaje od programa tiskanja biltena.  
 
AD – 6 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD 6 – 1   
Na stepenicama u Ulici C. Ilijasicha koje vode prema Osječkoj ulici potrebno je pričvrstiti rukohvat. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Rijeka prometu za sanaciju 
rukohvata. 

 
AD – 6 – 2  
Stanari Ulice Braće Branchetta tuže se na čistoću i održavanje ulice od kad je počela sa radom 
Medicinska škola. Učenici bacaju papire i ostatke od marende, pa je primijećeno da su se pojavili 
glodavci usred dana. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća za pojačno 
čišćenje ulice, te zahtjev Dezinsekciji Rijeka, obavijestiti i komunalnog redara.  

 
AD – 6 – 3 
Zbog učestalih kiša u posljednje vrijeme slivnici i šahte oborinskih voda ne mogu primiti veliku 
količinu vode, pa je potrebno iste očistiti.   
 



Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev OGU za komunalni sustav da 

se slivnici za oborinske vode očiste.  
 
AD – 6 – 4 
Stepenice koje vode iz Ulice Obitelji Duiz prema Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 19 u lošem su 
stanju, mnoge se pomiču, napuknute su i oštećene. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Rijeka prometu da saniraju 
stepenice. 

 
AD – 7 – RAZNO  
AD – 7 – 1  
Odjel gradske uprave za urbanizam predložilo je novu lokaciju za park za pse u Ulici Mire Radune 
Ban površine cca 700 m². 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te je suglasno sa novo predloženom 
lokacijom. 

 
 
 
 

Sjednica je završila u 18 i 25 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


