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ZAPISNIK 
SA 35. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
35. sjednica VMO Banderovo održana je 06. ožujka 2018. (utorak) s početkom u 16,30 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 34. sjednice VMO Banderovo održane 30. siječanj 2018. godine 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost iz kulture – upoznajmo svoj grad „Volim Rijeku“ 
2. Komunalna problematika 
3. Razno  

 

AD – 1 
U sklopu programske aktivnosti iz kulture upoznajmo svoj grad „Volim Rijeku“ organizirat će se 
slijedeće šetnje uz stručno vodstvo prof Theodora de Canziani:  

- u subotu, 17. ožujka šetnja ex Industrijskom ulicom današnjom Ulicom Milutina Barača 
Okupljanje je u 9,30 sati kod spomenika na početku Baračeve ulice na Mlaci.  

- u subotu, 21. travnja planirana je šetnja Trsatom, a okupljanje će biti u 9,30 sati na 
početku Trsatskih stuba.  

 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
Stanari Ulice Corada Ilijasicha dostavili su pritužbu na sigurnost prometa u njihovoj ulici i 
zahtijevaju postavu usporivača prometa. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet. 



AD – 2 – 2 
Stanari Ulice Braće Branchetta uputili su upit vezano za zauzeće javne površine kod kbr. 22 gdje 
je postavljena zapreka parkiranja, a mjesto je zauzeto od mjeseca rujna 2017. godine. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – RAZNO 
AD – 3 – 1  
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputit će 
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama 
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 3. do 23. travnja 2018. godine zaprimaju prijedlozi 
za predlaganje projekta uređenja i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male 
komunalne akcije) za 2019. godinu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i 
utvrditi prioritete za 2019. godinu koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću 
činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture.  

 
AD – 3 – 2  
Odjel gradske uprave za poduzetništvo zatražilo je mišljenje o produžetku radnog vremena caffe 
bara Holly za dan 10. ožujak do 02,00 sata. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje i suglasno je da se produži radno vrijeme.  
 

AD – 3 – 3  
Učenički dom Kvarner uputio je pozivnicu povodom 70 obljetnice djelovanja Doma, a završna 
svečanost bit će 15. ožujka 2018. godine u 14 sati u Mramornoj dvorani Guvernerove palače. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Svečanosti će prisustvovati predsjednica 
Vijeća MO, Nada Pindulić i članica Vijeća, Antica Prelec. 

 

 
Sjednica je završila u 17,45 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


