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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR BANDEROVO 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/13-18/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  22.10.2013. 
   
 

ZAPISNIK 

SA 36. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 

36. sjednica VMO Banderovo održana je 22.10.2013. (utorak) s početkom u 18 sati u prostorijama 
MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 

Sjednici su bili nazočni: 
- Nada Pindulić, predsjednica VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO  
- ðulijana Desanti, tajnica MO  
  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 
 
Usvajanje zapisnika 35. sjednice VMO održane 11.09.2013. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić, te  predložila slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

 1. Natječaj za sudjelovanje u izboru "Volonteri godine" za 2013. godinu 
2. Program rada: izložba "Nonina kuhinja" 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

 

AD – 1 

Tajnica MO izvijestila je da je Udruga za razvoj civilnog društva Smart raspisala natječaj "Volonter 
godine" za  2013. godinu, a otvoren je do 04.11.2013. godine.  
Kako nitko od vijećnika i grañana sa područja MO nema prijedloga dogovoreno je da ove godine 
MO Banderovo neće učestvovati na tom natječaju. 
 
AD – 2  

Programskom aktivnošću Vijeća MO planirano je održavanje izložbe „Iz nonine kuhinje“, koju 
financira OGU za kulturu, te sufinancira Direkcija za mjesnu samoupravu. Kao i svake godine do 
sada koristit će se eksponati g. Ivana Brmalja, te ostalih sugrañana koji su spremni sudjelovati. 
Izložbu će postaviti etnologinja Šama Selimović. Otvorenje izložbe planirano je za četvrtak 21. 
studenog 2013. u 17,30 sati, a trajat će prema potrebi. Za pripremu jela za degustaciju zaduženi 
su svi članovi Vijeća MO, a tajnica MO pripremit će plakate i pozive. 
 
AD – 3 - KOMUNALNA PROBLEMATIKA  

AD 3 – 1  

G. Anton Blažeković skrenuo je pažnju na onečišćenja u Vukovarskoj ulici izmeñu kbr. 34 i 44A. 
Tu se nalazi zidić gdje se za vrijeme marende zadržavaju učenici i studenti, a u blizini je pekare i 
Brodokomerc trgovine. Kako nema koša za otpatke ostatke od marende i papire bacaju se 
uokolo, te predlaže da djelatnik KD Čistoća koji je zadužen za pometanje Vukovarske ulice 
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svakodnevno pomete i ovu lokaciju. Uputiti zahtjev KD Čistoća. 
 
AD 3 – 2  

G. Elvis Šutalo primijetio je u Ulici Frane Kresnika izmeñu kbr. 1 i 2, kada mali kamion za čišćenje 
ulica KD Čistoća pometa i usisava pijesak ne skuplja, već ubacuje u šahtu, pa se time nepotrebno 
zatrpavaju, te je moguće da šahte ne prihvate oborinske vode. Nadalje ističe da su šahte u Ulici 
Braće Branchetta od kbr. 40 prema semaforu zatrpane i treba ih očistiti. Dostaviti KD Čistoća 
zahtjev da se ne odbacuje pijesak u šahte i da se očiste šahte u Ulici B. Branchetta.   
 
AD 4 – RAZNO 
AD 4 – 1 

Uskoro se očekuje raspisivanje natječaja za Riječki program lokalnog partnerstva za 2014. 
godinu, te je predloženo da se raspita o mogućnosti realizacije projekta parka za rekreaciju na 
lokaciji Vukovarska 58, a u produžetku igrališta za nogomet i rukomet. Proslijediti upit OGU za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.  
 
AD 4 – 2  

Predsjednica Vijeća podsjetila je da u četvrtak, 24. listopada u 18 sati predavanjem o ljekovitom 
bilju, te druženjem s grañanstvom završavaju Dani MO Banderovo.  
 
 

 
Sjednica je završena u 19 i 40 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                           Predsjednica VMO Banderovo: 
                      tajnica MO: 
 
 
                  ðulijana Desanti                                                                 Nada Pindulić 


