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ZAPISNIK 

SA 3. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
održane dana 28. ožujka 2019. (četvrtak) s početkom u 17 sati u prostorijama MO Banderovo, 
Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Elvis Šutalo, predsjednik VMO 
- Auzilija Maliged, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marta Siladjev, zamjenica predsjednika VMO 
- Nadja Poropat, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Banderovo održane 28. veljače 2019. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Male komunalne akcije – poziv građanima na predlaganje projekata uređenja za 
2020. godinu 

2. Program rada: Uredimo najljepšu okućnicu 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1  
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputiti će 
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama 
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 01. do 19. travnja 2019. godine zaprimaju prijedlozi 
za predlaganje projekta uređenja i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne 
akcije) za 2020. godinu.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i 
utvrditi prioritete za 2020. godinu koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću 
činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture.  
 

AD – 2  
Programskom aktivnošću Uredimo najljepšu okućnicu planirano je uređenje zelene površine u 
dječjem parku Banderovo u Velebitskoj ulici. Akcija će se održati u subotu, 04. svibnja s početkom 
u 9 sati. Tajnica će detalje dogovoriti sa OGU za komunalni sustav i KD Čistoća koji će obaviti 
košnju trave i orezivanje grana i oblikovanje grmova te iskop rupa za sadnju voćaka i masline. 
Pripremiti će plakate i  obavijestiti građanstvo. 
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD –  3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
U Vukovarskoj ulici na pješačkom prijelazu kod OŠ/SE Gelsi slaba je vidljivost treptajućeg svjetla 
na stupu.  
 
Zaključak: 

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

AD – 3 – 2  
Na stepenicama koje spajaju Ulicu Obitelj Duiz i Ulicu dr Frane Kresnika u središnjem dijelu ima 
nekoliko stepenica koje su oštećene i ljuljaju se pa je potrebna sanacija. 
 
Zaključak:  

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

AD – 3 – 3   
U Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 1, Obitelj Duiz i u Ulici Braće Branchetta kod kbr. 14 grane i 
nepoželjna vegetacija ometa prolaz pješacima i vozilima. 
 
Zaključak: 

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

  
AD – 3 – 4   
U Ulici Braće Branchetta od kbr. 9 prema kbr. 37 mnoge šahte u nadležnosti KD Vodovod i 
kanalizacija, HEP i THT lupaju prilikom prelaska preko poklopca. U Usponu Ladislava Tomee na 
početku se nalazi šahta koja je oštećena te treba sanacija iste.  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – 5   
Oko trafo stanice u Ulici Braće Branchetta kod trgovine Brodokomerc Nova i oko spremnika za 
komunalni otpad puno je komunalnog otpada. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je u Gradskoj vijećnici 26. ožujka održana prezentacija mjesne 
samouprave i predstavljanje rada Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Radu su predstavili i pozvali na 
suradnji i trgovačka i komunalna društva Grada Rijeke: Rijeka promet, Energo i Čistoća. Ovom 
prezentacijom predstavljen je način komunikacije i suradnje s odjelima i službama gradske uprave i 
komunalnih društava s kojima se vijeća najčešće susreću u rješavanju problema i potreba građana 
u komunalnoj sferi. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 



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

Sjednica je završila u 18,20 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


