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ZAPISNIK 

SA 20. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
 
20. sjednica VMO Banderovo održana je 29. kolovoza 2016. (ponedjeljak) 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 19. sjednice VMO Banderovo održane 16. lipanj 2016. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost: Dani MO  
2. Programska aktivnost: Turnir u briškuli 
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

AD – 1 
Programskom aktivnošću u toku listopada planira se obilježavanje Dana MO Banderovo, a 
započet će u utorak, 11. listopada održavanjem akcije 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 17 sati planirano je predavanje dr Zrinke Tandara – "Gripa i 
zdrava prehrana“. U srijedu, 12. listopada u 17 sati organizira se posjeta Villi Ružić na Pećinama, 
U srijedu, 05. i četvrtak, 06. listopada održavat će se kreativne radionice decoupaga i crtanja na 
staklu. U četvrtak, 13. listopada 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  
Turnir u briškuli i trešeti održat će se u prostorijama Mjesnog odbora u subotu, 22. listopada 2016. 
godine s početkom u 9 sati. G. Josip Marchesi koordinirat će ekipama (12 ekipa) i nadgledati igru. 
Tajnica MO naručit će medalje, pripremiti priznanja i nagrade, te osigurat okrjepu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Zvonko Jukić i Klaudio Mrak iz Ulice Corado Ilijasicha kbr. 6 uputili su zahtjev da se šahta 
kanalizacije- kolektora u krugu dvorišta očisti i popravi zbog čestih začepljenja. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Vodovod i kanalizacija.  
 
AD – 3 – 2   
Guerino Lubiana dostavio je upit-zahtjev za uređenje zelene površine oko stambene zgrade u 
Ulici Uspon Ladislava Tomee kbr. 18/1, te da se ispita vlasništvo površine. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – 3   
Horizontalna signalizacija se slabo ističe osobito pješački prijelazi u Ulici dr Frane Kresnika, jer se 
boja isprala.   
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Rijeka prometu. 
 
AD – 3 – 4   
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 16 postavljen je klima uređaj na zgradu, ali nije riješena 
odvodnja vode, pa se slijeva na cestu i tako privlači komarce i ostalu gamad.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji komunalno redarstvo. 
 

AD – 3 – 5 
U Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 1 stanari odbacuju motorna ulja, ostatke od roštilja, te se slijeva 
zemlja na kolnik, pa kada pada kiša skliska je cesta i postoji opasnost od neželjenih posljedica za 
sve sudionike u prometu.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji komunalno redarstvo. 
 

AD – 3 – 6 
U Ulici dr Frane Kresnika neposredno prije kbr. 1 kod trgovine Frigo san nalazi se šahta koja je 
djelomična propala, pa je opasna za sve sudionike u prometu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Rijeka prometu. 
 

 



AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1 – INFORMACIJA 
U ponedjeljak, 05. rujna počinje nova školska godina, pa će kao i svake godine biti pojačana 
policijska kontrola kod pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici pokraj ulaza u SE/OŠ Gelsi. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
Sjednica je završila u 18 i 15 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


