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ZAPISNIK 

SA 22. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
22. sjednica VMO Banderovo održana je 27. listopada 2016. (četvrtak) 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 21. sjednice VMO Banderovo održane 29. rujna 2016. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Prijedloga programske aktivnosti Vijeća MO za 2017. godinu 
2. Javni poziv za predlaganje projekta Riječki program lokalnog partnerstva za 2017. 

godinu 
3. Programska aktivnost: Doček Svetog Nikole 
4. Komunalna problematika 
5. Razno  

 
 

AD – 1 
Tajnica MO pripremila je Prijedlog programskih aktivnosti mjesnog odbora Banderovo za 2017. 
godinu financiranih 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, a 
predsjednica Vijeća Nada Pindulić dala je na glasanje. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je usvojilo prijedlog programske aktivnosti Vijeća MO za 2017. godinu. 
 
AD – 2  
Tajnica MO informirala je vijećnike da će 02. studenog biti raspisan natječaj za prijavu prijedloga 
projekta za "Riječki program lokalnog partnerstva" za 2017. godinu. Program lokalnog partnerstva 
podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, građevnog materijala, sadnica, zemlje te 
troškove korištenja građevinskih strojeva odnosno usluge izvođenja radova u iznosu od 30.000,00 
kn po projektu. Prijave se predaju najkasnije do 30. studenog 2016. godine. Udruga za razvoj 
civilnog društva SMART pružat će zainteresiranim prijaviteljima potporu u fazi razrade ideja i 
pisanja prijedloga projekta te će 15. studenog 2016. godine održat radionicu "Pisanje prijedloga 
projekta za natječaja u okviru Riječkoga programa lokalnog partnerstva". 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 3  
Programska aktivnost Doček Svetog Nikole organizirat će se u subotu 3. prosinca 2015. godine s 
početkom u 9,30 sati u dvorani Učeničkog doma Podmurvice. Program će pripremiti glazbeno 
scenska udruga Ri stars, a lik svetog Nikole odglumit će član Pehinarskih feštara. Roditelji će 
participirati za realizaciju programa sa 20,00 kn po djetetu. Prijave za upis predškolske djece vršit 
će se u Mjesnom odboru četvrtkom do zaključno 24. studenog 2016. godine. 
Druženje s građanima upriličit će se u četvrtak, 22. prosinca u 18 sati u prostorijama Mjesnog 
odbora. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
Stanari iz Ulice Braće Branchetta kućni broj 29 podnijeli su zahtjev za čišćenje i sanaciju 
oborinskih cijevi i šahti od kućnog broja 23 do 29, jer prilikom većih kiša dolazi do začepljenja i 
poplava. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – 2   
U Velebitskoj ulici nalazi se eto otok sa spremnicima za razvrstavanje otpada (papir, staklo, PVC i 
ostalo), ali se neredovito prazne pa budu prekrcani i otpad ostavljen oko njih.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća. 
 
AD – 4 – 3   
Na području Banderova djelomično su obojani rukohvati i ograde, ali je izostavljeno na nekoliko 
lokacija: Mire Radune Ban kod kućnog broja 12, prolaz između ulica Braće Branchetta i dr Frane 
Kresnik, Uspon Ladislava Tomee kod kućnog broja 12, u Kraškoj ulici na stepenicama koje vode 
prema Osječkoj ulici te u Vukovarskoj ulici na stepenicama koje vode prema kućnom broju 43.   
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 5 – RAZNO  
AD – 5 – 1 – INFORMACIJA 
U petak, 18. studenog obilježava se dan pada Vukovara te će se Vijeće sastati u Vukovarskoj 
ulici kod grafita u 16,30 sati kako bi odali počast svim stradalnicima domovinskog rata. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

Sjednica je završila u 18 i 45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


