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ZAPISNIK 
SA 4. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 
4. sjednica VMO Banderovo održana je 25. veljače 2015. (srijeda) s početkom u 17,30 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 3. sjednice VMO Banderovo održane 26. siječanj 2015. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost – Kreativna radionica 
2. Programska aktivnost – Upoznajmo Banderovo 
3. Mobilna reciklažna dvorišta u Rijeci 
4. Komunalna problematika 
5. Razno  

 
 

 

AD – 1 
Predsjednica VMO Nada Pindulić upoznala je vijećnike o programskoj aktivnosti – kreativna 
radionica. 
 
Zaključak: 

• Kreativne radionice održat će se u srijedu i četvrtak, 24. i 25. ožujka 2015. godine s 
početkom u 16 sati. Izrađivat će se prigodni uskršnji nakit raznim tehnikama. 

 
AD – 2  
Prema programskoj aktivnosti – Upoznajmo Banderovo, Vijeća MO Banderovo u 2015. godini 
planira posjetu nekoliko značajnih znamenitosti. Prva organizirana posjeta odradit će se u subotu, 
28. ožujka 2015. godine, a posjetit će se zgrada i park Medicinskog fakulteta.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti zamolbu Medicinskom fakultetu da 



nam omogući posjetu i prema mogućnostima da nam osigura domaćina koji bi nas 
proveo kroz Ustanovu. 
 

AD – 3  
Predsjednica je upoznala vijećnike sa informacijom da će KD Čistoća postaviti na nekoliko lokacija 
u određenom vremenskom razdoblju mobilna reciklažna dvorišta i to: samostalno mobilno 
reciklažno dvorište, te mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
U Vukovarskoj ulici od pekare Adria prema raskršću sa Čandekovom ulicom i nadalje prema kbr. 
60 cesta je u vrlo lošem stanju, puna rupa, izbočina i udubljenja.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu. 
 
AD – 4 – 2  
Zelena površina u Ulici braće Branchetta kbr. 14 sa južne strane je obrasla, te grane prelaze 
zidanu ogradu i ometaju prolasku pješaka i vozila.  
 
Zaključak: 

• Vijeće će zahtjev proslijedi OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničke 
komunalne djelatnosti, te komunalnom redarstvu.  

 
AD – 4 – 3  
Okoliš mnogih stambenih zgrada se ne održava, zapušteni su, zelene površine između zgrada 
stoje neiskorištene i obrasle grajom što dodatno narušava izgled, te djeluje ružno i neuredno, a i 
izvor su zaraze i opasnosti od požara. U Ulici Braće Branchetta između kbr. 15A, 13, 17, 19 i 21/1 
nalazi se upravo opisano zemljište. Zanima nas vlasništvo tih parcela i mogućnost eventualnog 
najma radi obrađivanja zemlje odnosno da se površina koristi za urbane vrtove.  
 
Zaključak: 

• Vijeće će uputiti zahtjev OGU za urbanizam da se ispita vlasništvo, te planovi GUP-a.  
 

AD – 4 – 4  
Zid uz cestu u Ulici Rudolfa Tomšića, sjeverna strana Prirodoslovno-grafičke i Tehničke škole, je 
obrastao bršljanom koji ometa prolaz pješaka i vozila. 
 
Zaključak: 

• Vijeće će uputiti zahtjev komunalnom redarstvu. 
 
AD – 4 – 5  
Problem neodgovornih vlasnika pasa je sveprisutan i svakodnevno prijavljivan od strane 
nezadovoljnih građana. Ukazuje se potreba za edukativnim predavanjem i upoznavanjem vlasnika 
sa njihovim pravima i Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova 
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama. Kako bi se privuklo vlasnike na sastanak planira se organizirati akcija 
prikupljanja deka, plahti i ručnika, te hrane i ostalih potrepština za kućne ljubimce koje bi se 
donirale riječkom Azilu.    
 
Zaključak:  

• Vijeće će uputiti poziv vlasnicima pasa na sastanak i organizirati akciju prikupljanja 
potrepština za donaciju Azilu. 

 
 
 



AD – 5 – RAZNO 
AD – 5 – 1  
Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka organizirat će akciju prikupljanja donacije u hrani za 
mještane županijske Posavine, a akcija će se održati u četvrtak, 26. veljače. 2015. godine.  

 

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

Sjednica je završila u 19 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
 

 


