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ZAPISNIK 

SA 2. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
održane dana 28. veljače 2019. (četvrtak) s početkom u 17:30 sati u prostorijama MO Banderovo, 
Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Elvis Šutalo, predsjednik VMO 
- Marta Siladjev, zamjenica predsjednika VMO 
- Auzilija Maliged, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Banderovo održane 17. siječnja 2019. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Elvis Šutalo i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalna problematika 
2. Razno 

 
 

 
AD – 1 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD 1 – 1  
U Ulici Uspon Ladislava Tomee između kbr. 8 i 10 nalazi se šahta THT-a čije je poklopac oštećen. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev Hrvatski Telekom d.d. 
.  
AD – 1 – 2  
U Vukovarskoj ulici kod OŠ/SE Gelsi na pješačkom prijelazu nalazi se treptajući upozoravajući znak 
čiji je vidljivost slaba. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev TD Rijeka promet. 
 

AD – 1 – 3  
U Vukovarskoj ulici kod kbr. 2 i 4 gurle zgrade za oborinske vode prilikom jakih kiša stvaraju potok 
nogostupom koje ometa i otežava siguran prolaz pješacima. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji komunalnog redarstva.  

 



AD – 1 – 4  
Građani su se požalili da se na području Banderova na pojedinim lokacijama: Braće Branchetta oko 
trgovine Brodokomerca, Ulica Rudolfa Tomšića prema Velebitskoj ulici, Vukovarska ulica između 
kbr. 12 i 14 te između kbr. 38,  40 i 42, Zatvoreni prolaz prema Braće Branchetta i Corada Ilijasicha 
oko kioska Tiska primijetila pojava glodavaca. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav za potrebe provođenja sustavne deratizacije. 
 

AD – 1 – 5  
U Vukovarskoj ulici kod kbr. 7 u dvorištu se nalazi stablo murve čije grane prelaze ogradu, a plodovi 
koji padaju na tlo prlja nogostup, pa je prolaz pješacima ograničen i nesiguran zbog opasnosti od 
proklizavanja. 
 
Zaključak: 

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

  
AD – 1 – 6  
U Vukovarskoj ulici kod Učeničkog doma Kvarner nalazi se pješački prijelaz koji je vrlo prometan i 
stalna je komunikacija pješaka zbog blizine Kliničkog bolničkog centra, Medicinskog fakulteta i 
Medicinske škole. Pješački prijelaz bi se trebao bolje isticati, pa bi postavljanjem upozoravajućeg 
treptajućeg znaka ili led lampa pojačala sigurnost pješaka. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet. 

 
AD – 1 – 7  
U Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 1 ispred ulaza u Frigosan nalazi šahta Vodovoda i kanalizacije 
koja propada,oštećena je i potrebna je sanacija. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i KD Vodovod i kanalizacija.  

 
AD – 8  
U Ulici dr Frane Kresnika od kbr. 13 do kbr 19 potrebno je postaviti stupiće na nogostupu, jer su 
pješaci prisiljeni hodati kolnikom zbog parkiranih vozila.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet.  

 
AD – 2 - RAZNO 
AD – 2 – 1  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu održat će drugi dio 
prezentacije rada mjesne samouprave Grada Rijeke u Gradskoj vijećnici krajem mjeseca ožujka o 
čemu će se pravovremeno obavijestiti vijećnike. Većina aktivnosti u radu vijeća vezane su za 
komunalnu problematiku te bi ovom prezentacijom predstavili način komunikacije i suradnje s 
odjelima i službama gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društva s kojima se vijeća najčešće 
susreće u rješavanju problema i potreba građana u komunalnoj sferi.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 2 – 2  
Tajnica MO pripremila je informativan letak Mjesnog odbora Banderovo koji sadrži sve potrebne 
informacije za građane: sastav Vijeća, popisa ulica na području Mjesnog odbora, program rada za 



2019. godinu, pregled malih komunalnih prioriteta koji će se realizirati u 2019. godine te servisne 
informacije. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 

 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                     Đulijana Desanti                                                                    Elvis Šutalo 

Sjednica je završila u 18,45 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


