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ZAPISNIK 
SA 37. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
37. sjednica VMO Banderovo održana je 23. svibnja 2018. (srijeda) s početkom u 16 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 36. sjednice VMO Banderovo održane 26. travnja 2018. godine 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Prijedloga komunalnih prioriteta za 2019. godinu 
2. Programska aktivnost – Izbor najljepše okućnice i Volim Rijeku – šetnja gradom 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1 
Temeljem poziva građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata 
i udrugama građana da se u sjedištima mjesnih odbora zaprimaju prijedlozi za uređenje i 
održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2019. godinu Vijeću 
MO Banderovo pristigli su zahtjevi i prijedlozi. Temeljem pristiglih prijedloga građana i prijedloga 
vijećnika MO Banderovo sastavljena je lista Prijedloga prioriteta za 2019. godinu koja se predaje 
nadležnom Komunalnom sustavu. 
 
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  
Podjela nagrada za izbor najljepše okućnice, balkona i prozora za 2018. godinu održat će se u 
srijedu, 20. lipnja 2018. godine u 18 sati u prostorijama Mjesnog odbora, uz prigodan program i 
druženje s građanima. 
Programska aktivnost iz područja kulture – šetnja gradom održat će se u četvrtak, 14. lipnja u 18 



sati i tom će se prilikom upoznati sa znamenitostima starog grada. Okupljanje je na Trgu Riječke 
rezolucije.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Vijeće MO zaprimilo je pritužbu gđe. Ivanke Lovrečić iz Ulice Mire Radune Ban kbr. 5 na lokaciju 
parka za pse koji se nalazi u blizini zgrade, a koji je napravljen sredstvima komunalnih prioriteta.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Lokacija je predložena od strane Odjel za 
gradsku upravu za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Prigovor 
uputiti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
 

AD – 3 – 2  
U Kraškoj ulici, a prema Osječkoj razbijen je željezni električni stup. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – 3  
U Ulici Obitelj Duiz i Ulici Braće Branchetta okoliš je zarašten, onečišćen. Kod kbr. 9 se učenici 
Medicinske škole svakodnevno zadržavaju na prilazu zgradi i iza sebe ostavljaju smeće. U Ulici dr 
Frane Kresnika stanari kbr. 3 onečišćuju okoliš izbacivanjem raznih kemikalija, ulja i ostalog 
prema cesti te se kolnik skliže. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo. 
 

AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1   
Predsjednica Vijeća MO pozvana je da prisustvuje svečanoj akademiji u prigodi Blagdana svetog 
Vida i Dana grada Rijeke koja će se održati u srijedu, 13. lipnja 2018. godine u HNK Ivana pl. 
Zajca. Ovogodišnjim laureatima na Svečanoj akademiji bit će uručena javna priznanja Grada 
Rijeke. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 

Sjednica je završila u 17,30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


