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ZAPISNIK 
SA 5. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
5. sjednica VMO Banderovo održana je 25. ožujka 2015. (srijeda) 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 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Elvis Šutalo, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Banderovo održane 25. veljače 2015. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost – Birajmo najljepšu okućnicu 
2. Sportski susreti mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida 
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO Nada Pindulić upoznala je vijećnike o programskoj aktivnosti – Birajmo 
najljepšu okućnicu, te ih obavijestila da će se raspisati poziv, a prijaviti se mogu od 04. do 15. 
svibnja 2015. godine. Tajnica će pripremiti plakat i uputiti pozive natjecateljima. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 2  
I ove godine Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu organizirat 
će sportske susrete mjesnih odbora, a povodom obilježavanja blagdana Dana Svetog Vida – 
zaštitnika našeg grada. Predviđen termin odvijanja sportskih igra je 31.svibanj 2015. (nedjelja) na 
sportskim terenima ŠD Zamet i BK Zamet, kad će se održati discipline: kartanje, boćanje i 
potezanje konopa. Na igralištu Delta na Brajdici održat će se turnir u malom nogometu kojeg 
organiziraju mjesni odbori: Luka, Centar-Sušak i Školjić (29, 30. i 31. svibnja). Sastanak 
koordinatora za sport održat će se u srijedu 01. travnja u 14 sati u Trpimirovoj ulici, na polukatu.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Nada Pindulić zadužena je da prisustvuje 



sastanku i pripremi spisak igrača koji će zastupati MO Banderovo. 
 

AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
U Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 62/1 nalazi se drveni stup sa električnim kablovima koji je 
dotrajao, istrunuo je i nagnuo se, te postoji mogućnost da se sruši. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Energu. 
 
AD – 3 – 2  
U Ulici Rudolfa Tomšića kbr. 1a potrebno je urediti prilaz pošti, te uz potporni zid postaviti 
rukohvat. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu. 
 

AD – 3 – 3  
Posude za komunalni otpad koje se nalaze uz zid trgovine Brodokomerc Nova i Ulici Rudolfa 
Tomšića 15 a, na samom nogostupu potrebno je premjestiti tridesetak metara niže u Ogulinsku 
ulicu na zidu uz parkiralište. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev KD Čistoća. 
 

AD – 3 – 4  
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 13 i 15 na parkiralištu uz nogostup nalazi se obilježeno invalidno 
mjesto, iako u blizini nema niti jednog invalida koji posjeduje vozilo.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu. 
 
AD – 3 – 5  
U Ogulinskoj i Velebitskoj ulici nalaze se dječji parkovi koje svakodnevno posjećuju vlasnici pasa 
sa svojim kućnim ljubimcima. U Velebitskoj ulici je postavljen stup na kojem je bio znak zabrane 
za pse, ali je netko znak otuđio. U Ogulinskoj ulici takvog znaka već više godina nema, te ga je 
potrebno ponovo postaviti na oba ulaza. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav, 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti. 
 
AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1 – informacija  
Odbor za mjesnu samoupravu uputio je dopis sa prijedlogom održavanja pojedinih tematskih 
sjednica i u sjedištima vijeća mjesnih odbora i to za pojedine grupacije mjesnih odbora grupiranih 
po teritorijalnom principu i sa sličnom problematikom. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te podupiru nastojanje da se uspostavi 
suradnja s mjesnim odborima. Suradnja s Gradskim vijećem i njegovim tijelima 
može samo pomoći u rješavanju problema kojih ima na području svakog mjesnog 
odbora. 
 

AD – 4 – 2 – informacija  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će se u ponedjeljak 13. travnja održati prezentacija pojedinih 
Odijela, komunalnih službi i društava u Gradskoj vijećnici gdje će prisustvovati predsjednici Vijeća 
MO.    



Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
AD – 4 – 3 – informacija  
Od 01. do 20. travnja 2015. godine raspisat će se javni poziv za prijedlog komunalnih prioriteta za 
2016. godinu. 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 

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


