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ZAPISNIK 

SA 15. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
 
15. sjednica VMO Banderovo održana je 23. veljače 2016. (utorak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Nada Pindulić, predsjednica VMO 
- Antica Prelec, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Banderovo održane 27. siječnja 2016. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti 2015. godinu 
2. Programska aktivnost: Kreativna radionica  
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

AD – 1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednica Vijeća Nada Pindulić potpisnica je Izjave 
o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku 
godinu 2015. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, 
kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru 
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
AD – 2   
U ožujku Vijeće planira prema programskoj aktivnosti organizirati četiri kreativne radionice, a 
tajnica MO pripremit će plakat, obavijestiti građane i napisati članak na web stranicama Mjesnog 
odbora. Održat će se radionice decoupaga i crtanja na staklu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  



AD – 3 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Stanari Kraške ulice kbr. 7, 9, 11 i 13 dostavili su zahtjev da se postavi rukohvat u prolazu ulice, a 
radi lakšeg kretanja pretežito starijih i nemoćnih stanara. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD 3 – 2  
U Ulici dr F. Kresnika između kbr. 21 i 27, te u Ulici Mire Radune Ban obavljaju se radovi, ali 
Mjesnom odboru nije dostavljeno rješenje o izvođenju radova i o zauzeću javne površine. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti upit Odjelu GU za komunalni sustav. 
 
AD 3 – 3 
U Kraškoj ulici vozila se parkiraju izvan obilježenih parkirnih mjesta, pa je otežano kretanje 
pješacima. 
 
Zaključak: 

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

 
AD 3 – 4  
Stanari Vukovarske ulice kbr. 16, 17, 18, 18A i 20 dostavili su zahtjev da se na izlazu između kbr. 
18 i 20 postavi prometno ogledalo. Osim toga zahtijevaju da se na dijelu Vukovarske ulice kod 
nepreglednog zavoja (kbr. 18) postave usporivači prometa , a u svrhu sigurnosti prometa i 
prevencije neželjenih posljedica.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 3 – 5  
Na raskršću ulica: Corada Ilijasich i Rudolfa Tomšić na pješačkom prijelaza kod kioska Tiska 
nalazi se šahta. Radi se o šahti koja se često začepi i dolazi do izlijevanja fekalija, te su potrebne 
hitne intervencije, jer se negdje gubi komunikacija.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Vodovod i kanalizacija da 
se ispita šahta. 

 
AD – 4 – RAZNO  
Prema idejnom projektu izgradnja stepenica koje bi povezivale Ogulinsku ulicu i Vukovarsku 
prema Tehničkom fakultetu planirana je u 2015. godini, a sredstva su osigurana iz komunalnih 
prioriteta. Obzirom da se već duže vrijeme čeka ishođenje lokacijske dozvole, zatražiti informaciju 
od TD Rijeka promet u kojoj je fazi isto i kada se očekuju radovi.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka prometu. 
 

 

Sjednica je završila u 18 i 40 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


