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ZAPISNIK 

SA 4. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
održane dana 24. travnja 2019. (srijeda) 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 
- Nadja Poropat, član VMO 
- Auzilija Maliged, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VMO Banderovo održane 28. ožujka 2019. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta (malih komunalnih akcija) za 2020. godinu 
2. Sportski susreti mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana sv. Vida 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1  
Temeljem poziva građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i 
udrugama građana da se u sjedištima mjesnih odbora zaprimaju prijedlozi za uređenje i 
održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2020. godinu Vijeću MO 
Banderovo pristigli su zahtjevi i prijedlozi. Temeljem pristiglih prijedloga građana i vijećnika MO 
Banderovo te ranijih godina obrađenih prijedloga sastavljena je lista Prijedloga prioriteta za 2020. 
godinu koja se predaje nadležnom Komunalnom sustavu. 
 
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  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu organizira sportske 
susrete mjesnih odbora, a povodom obilježavanja blagdana Dana Svetog Vida – zaštitnika našeg 
grada. Predviđen termin odvijanja sportskih igra je 01. lipanj 2019. (subota) od 9 sati, na sportskim 
terenima ŠD Zamet i BK Zamet, gdje će se održati discipline: kartanje, boćanje i potezanje konopa. 
Mjesni odbor Banderovo sudjelovat će sa ekipom kartaša i boćara. Koordinator je Josip Pino 
Marchesi.  



 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD –  3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Stepenice koje vode iz Ulice C. Ilijasicha prema Osječkoj uz trgovački centar Spar obrasle su 
zelenilom koje ometa prolaz te stepenice koje vode iz Velebitske ulice prema Ulici dr Frane 
Kresnika. Osim toga i prolaz uz Ulicu Braće Branchetta kbr. 14 ometa prolaz pješacima i vozilima. 
 
Zaključak: 

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

AD – 3 – 2  
Na stepenicama koje spajaju Ulicu Corada Ilijasicha i Osječku nalazi se rukovat koji je u jednom 
djelu oslabio i klimav je te je potrebna sanacija.  
 
Zaključak:  

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

AD – 3 – 3   
U Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr. 30 – 40 te u Ulici Braće Branchetta kod kbr. 23 zbog sigurnosti 
pješaka u prometu potrebno je postaviti usporivače prometa. 1 
 
Zaključak: 

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

  
AD – 3 – 4   
U Ulici Braće Branchetta od kbr. 14, Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 2 i u Ogulinskoj kod kbr. 8 
potrebno je očistiti šahte.  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1  
Predsjednik i zamjenica Vijeća MO izvijestili su vijećnike o sastanku u Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na kojem su prisustvovali vezno za 
pripremu na uređenju javne zelene površine u Vukovarskoj ulici sjeverno od uličnog niza kbr. 20 – 
26 namijenjeno stanovnicima kako Banderovo, tako i šire okolice. Upoznali su ih sa planovima koji 
bi se odradili na uređenju kao što je izgradnja parka za odmor uz zadržavanje postojeće dobre 
hortikulture i sadnju mediteranskog bilja i voćaka, postavljanje sjedeće garniture i fitness sprava te 
izgradnja malog zatvorenog sportskog igrališta sa loptom. Idejni projekt igrališta pripremit će 
Valentina Vukelić iz Odjela te ga proslijediti na raspravu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – 2  
Za svaku godinu, a u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture, donose se 
programi održavanja čistoće na javnih površina po mjesnim odborima koje provodi KD Čistoća kako 
slijedi: održavanja čistoće na javno-prometnim površinama, održavanja čistoće javnih sanitarnih 
čvorova, održavanja čistoće u podhodnicima. Na web stranica Grada Rijeka MO Banderovo može 
se vidjeti tabela Programa održavanja-čišćenja ulica za područje Mjesnog odbora Banderova za 
2019. godinu.  
 
 

https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/stanovanje-i-gradnja/komunalna-infrastruktura/gradnja-i-odrzavanje-komunalne-infrastrukture/programi-gradnje-i-odrzavanja-komunalne-infrastrukture/


Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 4 – 3  
Programskom aktivnošću planirano je uređenje najljepše okućnice, a uredit će se zelena površina u 
dječjem parku Banderovo u Velebitskoj ulici. Akcija se planira za subotu, 04. svibnja u 9 sati, a 
posadit će se sadnice jagoda, ružmarina i lavande te voćke trešnje i breskve. Planira se i uređenje i 
bojanje klupa u suradnji sa volonterima i zainteresiranim roditeljima. Ukoliko se vremenski uvjeti 
pogoršaju, akcija će se prebaciti za subotu, 18. svibnja.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 4 – 4 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će se u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, 
u petak, 3. svibnja s početkom u 12 sati održati Svečana akademija povodom 3. svibnja Dana 
oslobođenja Rijeke od fašizma. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 

 

 

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

Sjednica je završila u 19:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


