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ZAPISNIK 
SA 7. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
7. sjednica VMO Banderovo održana je 28. svibnja 2015. (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 6. sjednice VMO Banderovo održane 29. travanj 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. Programska aktivnost – Kreativne radionice 
3. Programska aktivnost – Upoznajmo Banderovo 
4. Komunalna problematika 
5. Razno  

 
 

AD – 1   
Podjela nagrada za najljepšu okućnicu za 2015. godine održat će se u srijedu, 17. lipnja u 18 sati 
u prostorijama Mjesnog odbora. Prijavljeno je jedanaest okućnicu, te je dogovoreno da se svim 
učesnicima uruči lončanica, te dodijeli bon u iznosu od 100,00 kuna kojeg će iskoristiti u MBM 
d.o.o. na Škurinjama. Uz prigodan program održat će se druženje s građanima.  
 

• Vijeće je odluku donijelo jednoglasno. 
 
AD – 2  
Kreativna radionica decoupaga održat će se u srijedu, 10. lipnja 2015. godine s početkom u 15 
sati u prostorijama Mjesnog odbora.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 



AD – 3  
Prema programskoj aktivnosti – Upoznajmo Banderovo, treća posjeta planirana je Samostanu 
Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog u Ulici dr Frane Kresnika br. 15. Posjeta će se 
odraditi u četvrtak, 11. lipnja 2015. godine u 16 sati.  

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Tajnica MO stupit će u kontakt sa 

provincijalkom s. Danijelom Sinčić. 
 
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1   
U Usponu Ladislava Tomee kod kbr. 18 nalazi se iscrtano invalidno mjesto. Koristio ga je 
gospodin koji je preminuo, pa nema više potrebe da bude iscrtano obzirom da i ovako nema 
dovoljan broj parkirnih mjesta. 
 
Zaključak: 

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

AD – 4 – 2  
Pristižu mnoge primjedbe na održavanje čistoće na području Banderovo, osim toga uz nogostupe 
i cestu obraslo je zelenilo kojeg treba ukloniti. Počela je invazija komaraca, pa je potrebno pozvati 
Dezinsekciju da pošprica protiv komaraca. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav. 
 

AD – 4 – 3  
Ulicom Braće Branchetta i dr Frane Kresnika često prolaze veliki kamioni sa većom nosivosti od 
dozvoljene, te uništavaju cestu.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu i 
Policijskoj upravi PGŽ  - policijskoj postaji. 

 
AD – 4 – 4   
U Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 27 i 48 obrasla je živica, te stabla koja pokriva vidljivost na cesti. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav 
i KD Čistoća. 
 
AD – 5 – RAZNO 
AD – 5 – 1 – informacija  
U nedjelju, 31. svibnja 2015. godine održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike 
nacionalnih manjina, a u Rijeci ima ukupno 11 biračkih mjesta. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 5 – 2 – informacija  
TD Rijeka promet uputio je prijedlog da se jednom mjesečno održi u prostorijama mjesnog odbora 
radni sastanak.    
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te predložilo da se sastanci održavaju svakog 
prvog petka u mjesecu u 9-10 sati. 



 
 

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 


