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ZAPISNIK 

SA 26. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
26. sjednica VMO Banderovo održana je 28. veljače 2017. (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 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO  
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice VMO Banderovo održane 26. siječnja 2017. 

 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 za 2016. godinu  
2. Informacija o obilasku terena Mjesnog odbora 
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 2016. 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 utorak, 14. veljače Boris Škorić iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija 
zajedničke komunalne djelatnosti, komunalni redar Mehmed Ikanović, Stasio Scarpa i Igor Ausilio 
iz TD Rijeka promet te predsjednica Vijeća MO Nada Pindulić i tajnica MO obavili su dogovoreni 
godišnji obilazak terena Mjesnog odbora. Upisani su svi nedostaci, oštećenja i komunalni nered 
koji je zatečen. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 



AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
U Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 2 već duže vrijeme parkira se bijeli Renoult furgon, teretno 
vozilo čija je registracija odavno istekla 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Obavijestiti komunalnog redara. 
 
AD – 3 – 2  
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 13 nalazi se iscrtano parkirno mjesto za invalide koje je bilo 
namijenjeno invalidnom stanaru iz te zgrade, ali kako je stanarka preminula potrebno je ukloniti 
horizontalnu signalizaciju. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet.  
 
AD – 3 – 3  
Stanari Ogulinske ulice kbr. 9 podnijeli su zahtjev za sanaciju potpornog zida koji se nalazi u 
dvorištu zgrade, a razdvaja zgradu od dječjeg parka. Zid je oštećen i potrebna je sanacija. 
 
Zaključak: 

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

AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da Aktiv dobrovoljnih davaoca krvi Turnić-Podmurvice-
Banderovo-Mlaka organizira zajedničku akciju u srijedu, 01. ožujka od 14 do 18 sati u 
prostorijama Mjesnog odbora Turnić, Franje Čandeka 36 b te da obavijeste sve zainteresirane. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 

Sjednica je završila u 18 i 30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 
                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


