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ZAPISNIK 

SA 16. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
 
16. sjednica VMO Banderovo održana je 29. ožujka 2016. (utorak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- 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: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Banderovo održane 23. veljača 2016. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO Nadija Poropat i predložila slijedeći dnevni red 
kako slijedi: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2017. godinu - informacija  
2. Komunalna problematika 
3. Razno  

 

 

AD – 1 
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputio je 
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama 
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 1. do 22. travnja 2016. godine zaprimaju prijedlozi 
za predlaganje projekta uređenja i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male 
komunalne akcije) za 2017. godinu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i 
utvrditi prioritete za 2017. 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  – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1   
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 14 očišćena je zelena površina u okruženju, ali je potrebno 



postaviti kontejner  za glomazni otpad.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti KD Čistoća zahtjev da se postavi 
kontejner. 
 

AD – 2 – 2 
Stanari Ulice Obitelji Duiz prigovaraju zbog toga što se u njihovoj ulici ne nalaze spremnici za 
komunalni otpad, već u Ulici Braće Branchetta kod kbr. 9. Razlog tome su parkirana vozila, pa 
kamion Čistoće ne može prići spremnicima.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, a rješenje problema je ili zabranu parkiranja ili 
da spremnici ostanu na dosadašnjoj lokaciji. 

 
AD 2 – 3  
U Ulici C. Ilijasicha kod kbr. 20 na stepenicama koje vode prema Billi potrebno je sanirati 
rukohvat, jer je na mnogim mjestima oštećen.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 3 – RAZNO – informacija  
Rijeka je proglašena europskom prijestolnicom kulture 2020. U borbi za ovu prestižnu titulu, u 
drugom krugu natjecanja, nadmašila Pulu, Osijek i Dubrovnik i pokazala da je spremna u idućih 
nekoliko godina, pa i u budućoj perspektivi, razvoj grada temeljiti na najširem području kulture.  
To je prepoznala i ocjenjivačka komisija koja je odlukom upravo Rijeci dala povjerenje da 2020. 
bude hrvatski grad koji će s ponosom nositi naslov kulturne prijestolnice i dokazati da je tu titulu i 
zaslužio. Proglašenje je održano u Muzeju Mimara u Zagrebu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

 

Sjednica je završila u 19 i 10 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Zam. predsjednica Vijeća MO: 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nadija Poropat 


