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ZAPISNIK 

SA 24. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
24. sjednica VMO Banderovo održana je 22. prosinca 2016. (četvrtak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice VMO Banderovo održane 29. studenog 2016. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Financijski plan  za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
2. Osvrt na rad Vijeća u 2016. godini 
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

AD – 1 
Vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu prema 
planiranim programima rada. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. 
i 2019. godinu. 

 
AD – 2  
Predsjednica VMO Nada Pindulić osvrnula se na rad Vijeća u 2016. godini i navela svoja 
očekivanja o nastavku suradnje Vijeća, udruga i ostalih ustanova na području Banderova u 
zajedničkom interesu svih stanovnika Banderova.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Sredstvima komunalnih prioriteta za 2015. godinu planirana je izgradnja stepenica koje bi 
povezivale Ogulinsku ulicu sa Vukovarskom ulicom prema zgradi Tehničkog fakulteta. Radovi još 



uvijek nisu počeli iako je 2016. godina na izmaku. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti upit Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet kao nadležnima za izvođenje radova. 

 
AD – 3 – 2   
U Ulici Braće Brancheta kod kbr. 14 u prolazu prema Ulici dr Frane Kresnika kbr. 2 nije pobojan 
rukohvat, na kolniku nije osvježena boja na horizontalnoj signalizaciji – pješačkom prijelazu. Kod 
samog prijelaza nalazi se šahta za oborinske vode koja je oštećena i treba ju sanirati.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 4 – RAZNO  
Pod točkom razno nije bilo pitanja ni primjedba. 
 
 

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


