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ZAPISNIK 
SA 36. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
36. sjednica VMO Banderovo održana je 26. travnja 2018. (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 35. sjednice VMO Banderovo održane 06. ožujka 2018. godine 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2019. godinu 
2. Programska aktivnost – Izbor najljepše okućnice 
3. Sportski susreti mjesnih odbora povodom Dana Sv. Vida  
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 
 

AD – 1 
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputila je 
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama 
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 2. 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 – 2  
Natječaj za izbor najljepše okućnice, balkona i prozora za 2018. godinu raspisat će se od 07. do 
zaključno 18. svibnja. Komisija će donijeti odluku na koji način će se rasporediti nagrade ovisno o 
broju prijavljenih kandidata. Podjela nagrada za najljepšu okućnicu održat će se u srijedu,  13. 
lipnja u 18 sati u prostorijama Mjesnog odbora, uz prigodan program i druženje s građanima.  



Zaključak: 

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

 
AD – 3 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu organizira sportske 
susrete mjesnih odbora, a povodom obilježavanja blagdana Dana Svetog Vida – zaštitnika našeg 
grada. Sastanak koordinatora održan je 12. travnja. Predviđen termin odvijanja sportskih igra je 
02. lipanj 2016. (subota) od 9 sati, na sportskim terenima ŠD Zamet i BK Zamet, gdje će se 
održati discipline: kartanje, boćanje i potezanje konopa. Mjesni odbor Banderovo sudjelovat će sa 
ekipom kartaša i boćara. Koordinator je Josip Marchesi.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 4 
AD – 4 – 1  
U Ulici Uspon Ladislava Tomee od kbr. 2 do 6 oštećen je nogostup. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – 2  
Na velikom parkiralištu u Ulici dr F. Kresnika nalazi se nekoliko vozila čije su registracije istekle. 
 
Zaključak: 

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

AD – 5 – RAZNO  
AD – 5 – 1   
Grad Rijeka i Savez antifašističkih boraca i antifašista pozivaju na svečanu akademiju povodom 
obilježavanja obljetnice oslobođenja Rijeka od fašizma u četvrtak, 03. svibnja 2018. godine u 
Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja.    
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Svečanoj akademiji prisustvovat će gđa. Nada 
Pindulić, predsjednica Vijeća MO. 
 

AD – 5 – 2  
U petak, 18. svibnja u 17,30 sati održat će se slijedeća šetnja gradom, a planirana je edukativna 
šetnja Kantridom. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 

Sjednica je završila u 18,20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


