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ZAPISNIK 
SA 10. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
održane dana 12. prosinca 2019. (četvrtak) s početkom u 17  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 
- Anton Blažeković, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Banderovo održane 21. studenoga 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 Viktora Cara Emina kod kbr. 2 zbog nastala su velika oštećenja na nogostupu i nije saniran 
prekop nakon obavljenih radova. Kako se radi o području Mjesnog odbora Potok uputiti zahtjev na 
znanje da se isto sanira u što hitnijem roku. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 1 – 2   
U mjesecu srpnju o.g. proslijeđen je zahtjev za izgradnju platforme za osobe s invaliditetom u Ulici 
Rudolfa Tomšića kod kbr. 8, Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Kako nije stigao 
odgovor poslati požurnicu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
  
 



AD – 1 – 3  
U Ulici Obitelji Duiz šahte za oborinske vode su zatrpane kamenjem i smećem, pa postoji mogućnost 
da prilikom oborina dođe do začepljenja. Osim toga ulica se loše održava zbog parkiranih vozila te 
stanari traže da se postavi rampa i tako ograniči pristup vozilima koji nemaju prebivalište u ulici. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 2 – RAZNO 
AD – 2 – 1    
Povodom predstojećih blagdana volonterke Nada Marchesi i Tatjana Vušković posjetit će u ime 
Mjesnog odbora teško pokretne starije mještane Banderova i darovat im uz slatkiše novogodišnji 
ukras koje su izradile naše volonterke u kreativnim radionicama. Danas su uručeni poklon paketi 
našim 100% invalidima. Putem Gradskog društva Crvenog križa Rijeka tri naša socijalno ugrožena 
sugrađana dobit će poklon paket. Elvis Šutalo dogovorio je donacije sa Caffe barom Popolo, 
Buffetom Amel i Miko Moto Euroherc koji će donirati jelo i piće za predblagdansko druženje, a u ime 
zahvalnosti na suradnji Vijeće MO će im uručiti zahvalnice. Volonterima će biti uručeni prigodni 
poklon paketi kao zahvala za doprinos u realizaciji programskih aktivnosti.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

 

 

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

 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


