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ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
održane dana 12. rujna 2019. (četvrtak) s početkom u 18 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 Maligec, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Anton Blažeković, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Banderovo održane 18. lipnja 2019. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost – obilježavanje Dana MO Banderovo 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

AD – 1  
Programskom aktivnošću planira se obilježavanje Dana MO Banderovo, pa se i ove godine pripremio 
raznolik program koji će potrajati tri dana, a započet će u srijedu, 18. rujna s kreativnom radionicom 
za djecu. Za četvrtak, 19. rujan planirana je akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, u 11 sati odat 
će se počast stradalim u II svjetskom ratu kod spomenika u dječjem parku u Velebitskoj ulici, a u 17 
sati stradalim u Domovinskom ratu u Aleji branitelja na groblju Drenova. Za 18 sati planirano je 
predavanje „Dijabetes i stres“. U petak, 20. rujna naša sugrađanka Jeka Brkljača slavi 100. 
rođendan, pa će je predstavnici Vijeća, dvije susjede i tajnica posjetiti i tom prilikom pokloniti 
rođendansku tortu i cvijeće. Obilježavanje Dana MO završit će se u petak u 18 sati druženjem s 
građanima uz prigodni zabavni program i recital.  
Obzirom da se kroz program nije planirala kupovina cvijeća i torte izvršit će se preraspodjela 
sredstava unutar aktivnosti Dani MO, pa će se dio financijskih sredstava sa pozicije PRO2502 za 
reprezentaciju u iznosu od 300,00 kuna umanjiti te prebacit na poziciju PRO2503 ostali nespomenuti 
rashodi poslovanja.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Jednoglasno je donijelo odluku da se izvrši 
preraspodjela sredstava u iznosu od 300,00 kuna sa  pozicije reprezentacije (PRO2502) 
na poziciju ostali nespomenuti troškovi poslovanja (PRO2053). 

 



AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
Gđa. N.K. iz Ulice Braće Branchetta uputila je prigovor na Medicinski fakultet koji zatvara svoja 
ulazna vrata i onemogućuje korištenje parkirnog prostora na okućnici fakulteta. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te smatra prigovor neosnovanim i neistinitim, jer i 
sami koriste parkirni prostor i nikad nisu imali problema.  
 

AD – 2 – 2  
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 4 i 6 svjedoci smo svakodnevnog komunalnog nereda u okolišu što 
kvari vizuru i kvalitetu življenja stanovnika tog djela Mjesnog odbora. 
 
Zaključak: 

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

AD – 2 – 3  
Uz nogostup Učeničkog doma Kvarner u Vukovarskoj ulici zelenilo ometa normalan prolaz 
pješacima, jer su se grmovi razgranali i raširili. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Učeničkom domu Kvarner.  
 
AD – 2 – 4  
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 9 još se uvijek nalazi parkiran crveni kombi kojem su u 
međuvremenu skinute registarske tablice.  
  
Zaključak: 

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

 
AD – 2 – 5  
U Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 3 nije uklonjen bor, a i dalje je problem sa stanarom koji izlijeva 
ulja i ostale tekućine iz svog dvorišta na vanjsku šahtu uz kapiju, a pokraj pješačkog prijelaza. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti upit Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav i Direkciji za komunalno redarstvo. 

 
AD –  3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  
Udruga Depaul Hrvatska uputila je poziv Vijeću MO prigodom blagdana svetog Vinka Paulskog (27. 
rujna) u Kući utočišta, dnevnom centru za beskućnike (Ulica Obitelj Duiz), pa će se tom prigodom 
održati Dani otvorenih vrata. tijekom tog tjedna (od 23. do 27. rujna) u prostorima Kuće utočišta 
prikupljat će e hrana i higijenske potrepštine za korisnike. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 3 – 2  
Grad Rijeka sudjelovati će u građanskoj inicijativi Dani kolektivne sadnje koja se provodi pod 
projektnim imenom - Zasadi drvo, ne budi panj. Riječ je o projektu koji je pokrenut s ciljem da 
»svatko može zasaditi drvo i na taj način pridonijeti poboljšanju vlastite životne sredine, a ujedno i 
dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena«. Kolektivna sadnja najavljena je zadnji vikend u 
listopadu, i to 25., 26. i 27. listopada. Kako je Mjesnom odboru kroz programsku aktivnost Uredimo 
okućnicu ostalo sredstava za nabavu i kupovinu sadnica, priključit će se ovoj humanoj akciji u 



očuvanju prirode. Tajnica će u suradnji sa Odjelom gradske uprave za komunalni sustav i KD Čistoća 
dogovorit planirane lokacije za sadnju kao i vrstu sadnica. 
 
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. 

 


