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ZAPISNIK 

SA 19. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
 
19. sjednica VMO Banderovo održana je 16. lipnja 2016. (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 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Salih Bačinović, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Banderovo održane 24. svibnja 2016. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost: Naj okućnica  
2. Komunalna problematika 
3. Razno  

 
 

AD – 1 
Na izbor naj okućnice odazvalo se deset sudionika od toga četiri novih. Kako su sve okućnice 
podjednako lijepe i nijedna se posebno ne ističe, predloženo je da se svim učesnicima dodjeli 
zahvalnica i poklon bon u vrijednosti od 150,00 kn uz prigodnu sadnicu. Poklon bon može se 
iskoristiti najkasnije do 30. lipnja 2016. godine u Vrtnom centru MBM na Škurinjama.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
Na početku Ulice Uspon Ladislava Tomee oštećen je nogostup. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Rijeka prometu da se sanira 
nogostup. 

 
 
 



AD – 2 – 2  
Horizontalna signalizacija, poglavito pješački prijelazi se slabo ističu, jer je boja izbljedila i 
potrebno je sve osvježiti na cijelom području Banderova.   
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Rijeka prometu.  
 
AD – 2 – 3  
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb dostavio je obavijest vezano za projekt 
Otklonimo barijere. Interesna grupa građana još 2003. godine pokrenula je projekt pod nazivom 
Otklonimo barijere s ciljem unapređenja pristupačnosti različitih ustanova i institucija te bolje 
dostupnosti raznih usluga osobama s invaliditetom. Ukoliko bude eventualnih potrebnih zahtjeva 
na javnim površinama isti se mogu dostaviti Odjelu.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  
Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka organiziraju svečanu akademiju povodom Dana 
antifašističke borbe i Dana državnosti u ponedjeljak, 20. lipnja u 12,00 sati u mramornoj dvorani 
Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Predsjednica Vijeća pristustvovat će svečanoj 
akademiji.   

 

 
 
Sjednica je završila u 17 i 50 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


