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ZAPISNIK 

SA 17. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
 
17. sjednica VMO Banderovo održana je 26. travnja 2016. (utorak) 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  
- Antica Prelec, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Banderovo održane 29. ožujka 2016. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2017. godinu  
2. Sportski susreti mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida 
3. Programska aktivnost: Izbor najljepše okućnice 
4. Komunalna problematika 
5. Razno  

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO Nada Pindulić dala je vijećnicima na raspravu prijedloge Vijeća i građana za 
usvajanje prijedloga uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu 
(prioriteti). 
 
Zaključak: 

 Zahtjev g. Fahrudina Čizmića iz Ulice Rudolfa Tomšića kbr. 31/2 za završetak asfaltiranja 
pristupne ceste proslijediti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji plana, 
razvoja i gradnje  

 Vijeće predlaže sljedeće prijedloge prioriteta za 2017. godinu Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu i Odjelu za komunalni sustav: 

- nastavak radova i opremanje parka za pse u Ulici Mire Radune Ban  
- postavljanje dviju klupa i koša za otpatke na zelenoj površini u Ulici Mire Radune 

Ban (u nastavku parka za pse) 
- dobava i postavljanje dječjih sprava u dječjem parku u Velebitskoj ulici  



- asfaltiranje pristupne ceste u Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 31/2 te nadalje prema 
kbr. 35 

 
AD – 2   
Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu organizira sportske 
susrete mjesnih odbora, a povodom obilježavanja blagdana Dana Svetog Vida – zaštitnika našeg 
grada. Sastanak koordinatora za sport održan je u četvrtak, 07. travnja. Predviđen termin 
odvijanja sportskih igra je 04. lipanj 2016. (subota) na sportskim terenima ŠD Zamet i BK Zamet, 
gdje će se održati discipline: kartanje, boćanje i potezanje konopa. Na igralištu Delta na Brajdici 
održat će se turnir u malom nogometu kojeg organiziraju mjesni odbori: Luka, Centar-Sušak i 
Školjić (03, 04. i 05. lipnja).  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 
Natječaj za izbor najljepše okućnice, balkona i prozora za 2016. godinu raspisat će se od 16. do 
zaključno 27. svibnja. Komisija će donijeti odluku na koji način će se rasporediti nagrade, a ovisno 
o broju prijavljenih kandidata. Podjela nagrada za najljepšu okućnicu održat će se u četvrtak,  16. 
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 – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
U Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 1 oštećen je kolnik pa je potrebno sanirati asfaltnu podlogu, te 
očistiti šahtu za oborinske vode.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 4 – 2  
G. Došen iz Ulice Rudolfa Tomšića kbr. 58 uputio je usmeni zahtjev da se očisti i podreže raslinje 
uz put i stepenice koje vode iz Ulice Corada Ilijasicha (PIK) prema Ulici Rudolfa Tomšića. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav.  
 
AD – 4 – 3  
U Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 62/2 nalazi se spremnik za komunalni otpad koji se ne može 
zatvoriti, pa se širi smrad i otpad leti na sve strane. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti zahtjev KD Čistoća da zamjene 
spremnik. 

AD – 4 – 4  
Uskoro će zagrijati i krenuti problemi sa komarcima i glodavcima. Svake godine se pojavljuju isti 
problemi. Vijeće i sami građani smatraju da je koncentrat sredstava koje koristi Dezinsekcija  slab 
i neučinkovit. Nakon rasprave donijet je 
 
Zaključak: 

 Dostaviti OGU za komunalni sustav prigovor na rad Dezinsekcije, te zahtijevati 
kontrolu provođenja deratizacije.  



AD – 5 – RAZNO – informacije 
AD – 5 – 1  
Grad Rijeka i Savez antifašističkih boraca i antifašista pozivaju na svečanu akademiju povodom 
obilježavanja obljetnice oslobođenja Rijeka od fašizma u utorak, 03. svibnja 2016. godine u 
Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja.    
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Svečanoj akademiji prisustvovat će gđa. Nada 
Pindulić, predsjednica Vijeća MO. 

 
AD – 5 – 2  
Vijeće MO Luka dostavio je zamolbu za potporu da se u Ulici Riva Boduli vrati dvosmjerno 
prometovanje zbog prometnog kaosa na tom području.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, te u potpunosti podržava potporu da se vrati 
dvosmjerno prometovanje u Ulici Riva Boduli.  

 
 

 
 
 

Sjednica je završila u 18 i 20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 

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


