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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-18/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  20.06.2012. 
   
 

ZAPISNIK 
SA 22. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
22. sjednica VMO Banderovo održana je 20.06.2012. (srijeda) s početkom u 17 i 30 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 
- Anton Blažeković, član VMO  
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 

-  

Ostali nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika 21. sjednice VMO održane 24.05.2012. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Program rada: Dani ruža i Birajmo najljepšu okućnicu 
2. Prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području MO  
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 

 
AD 1 
 
Program rada – Dani ruže i podjela nagrada za akciju Birajmo najljepšu okućnicu za 2012. godinu 
na području MO Banderova održat će se u utorak, 03. srpnja s početkom u 18 sati u prostorijama 
Mjesnog odbora. Zbog lošeg vremena u prvoj polovica lipnja, obilazak okućnica i slikanje nije se 
moglo odraditi, pa je program odgođen za dva tjedna. Komisija u sastavu: dipl. arh. krajobrazne 
arhitekture Luka Jelušić, Vesna Brdar (prošlogodišnja pobjednica Naj okućnice) i pred. VMO Nada 
Pindulić odabrat će tri najistaknutije okućnice na Banderovu. Uz priznanje nagrađeni će dobiti 
poklon bonove u vrijednosti od 300,00 kn za prvo, te po 200,00 kn za drugo i treće mjesto. Ostali 
prijavljeni kandidati dobit će zahvalnicu za sudjelovanje uz poklon bon u vrijednosti od 100,00 kn 
koji će moći iskoristiti do 31. srpnja 2012. godinama u Parkovima plus. 
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AD 2  
 
N a dnevnom redu se ponovo potaklo pitanje Prijedloga za imenovanje povjerenika civilne zaštite 
na području MO Banderova. 
Nakon kraće rasprave zaključeno je da nisu u mogućnosti dostaviti prijedlog za imenovanje 
povjerenika civilne zaštite za područje MO Banderovo, te da Služba sama odredi osobu koja će 
biti kompetentna za obavljanje časne dužnosti. 
 

AD 3 - KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD 3 – 1 
G. Anton Blažeković ističe da još uvijek nije vraćena jedna baja koja nedostaje u Vukovarskoj kod 
kbr. 30. Naime, prije godinu dana jednu PVC baju je netko zapalio, pa su oštećenu uklonili, ali 
nisu istu nadomjestili, te zahtjeva da se postavi nova baja. 
 
AD 3 – 2 
Gđa. Nadja Poropat ističe da na području Banderova ima više zapuštenih i neurednih okućnica 
koja se trebaju urediti, te bi predstavnicima stanara i stanarima trebalo uputiti zahtjev da su prema 
Odluci o komunalnom redu i Odredbama o kućnom redu svake stambene zgrade dužni okućnice 
održavati. 
 
 

 
Sjednica je završena u 18  i 30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  Đulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 


