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ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
 
14. sjednica VMO Banderovo održana je 27. siječnja 2016. (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 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice VMO Banderovo održane 17. prosinac 2015. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu Vijeća MO za 2015. godinu 
2. Financiranje programske aktivnosti Vijeća MO za 2016. godinu – upute 
3. Programska aktivnost: Kreativna radionica 
4. Komunalna problematika 
5. Razno  

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO Nada Pindulić dala je na raspravu nazočnim vijećnicima  Izvještaj o radu 
Vijeća MO za 2015. godinu. 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu za 2015. godinu. 
 
AD – 2   
Po ovoj točki dnevnog reda vijećnici su zaključili da su upoznati sa materijalom, upute su 
razumljive i jasne, nemaju nikakvih primjedbi, te će se u svom radu pridržavati istih. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 



AD – 3  
U veljači Vijeće planira prema programskoj aktivnosti organizirati dvije kreativne radionice, a 
tajnica MO pripremit će plakat, obavijestiti građane i napisati članak na web stranicama Mjesnog 
odbora. 
  
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 4 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
U Ogulinskoj ulici kod kbr. 2 i 8 nalazi se stupovi sa rasvjetnim tijelom koji su svi obrasli zelenilom, 
bršljanom, te je vidljivost vrlo loša. U Ulici Rudolfa Tomšića kbr. 62/1 nalazi se oštećeni drveni 
stup za struju kojeg treba hitno zamijeniti betonskim 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev HEP, DP Elektroprimorje, 
Rijeka. 

 
AD 4 – 2  
Na stepenicama koje vode iz Ulice C. Ilijasicha prema Osječkoj ulici nalazi se rukohvat koji je 
djelomično oštećen i potrebno ga je sanirati i obojati. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD 4 – 3 
Na lokaciji Ulica Braće Branchetta kbr. 14 okoliš zgrade je obrasao i neuredan, a prema ulici 
ometa prolaz vozilima. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu GU za komunalni 
sustav, Direkciji komunalno redarstvo. 

 
AD 4 – 4  
U Ulici Uspon Ladislava Tomee na samom početku nogostup je oštećen i potrebna je sanacija. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD 4 – 5  
U Ulici Rudolfa Tomšića ima nekoliko invalidnih mjesta, te je potrebno preispitati stvarno stanje. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 5 – RAZNO  
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.  
 
 

Sjednica je završila u 18 i 35 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 
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