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ZAPISNIK 
SA 15. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
održane dana 29. rujna 2020. (utorak) 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 
- Auzilija Maligec, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO 
- s. Veronika Mila Popić – voditeljica Kuće utočišta, dnevnog centra za beskućnike i ostale 

marginalizirane skupine Družbe sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog  
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Banderovo održane 18. lipnja 2020. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Upit – suradnja Depaul Hrvatska – Kuća utočišta Družbe sestara milosrdnica 
svetog Vinka Paulskog  

2. Programska aktivnost: Obilježavanje Dana MO   
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

AD – 1  
Časna sestra Veronika Mila Popić, voditeljica Kuće utočišta, dnevnog centra za beskućnike i ostale 
marginalizirane skupine Družbe sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog upoznala je vijećnike sa 
radom i smjernicama utočišta u želji da se razvije suradnja sa Mjesnim odborom. Djelovanje Depaul 
Hrvatske usmjereno je beskućnicima i osobama koje su u riziku beskućništva, kao i ostalim 
marginaliziranim i društveno isključenim osobama. Vizija im je Društvo u kojem će svaka osoba imati 
mjesto kojeg će nazvati dom i biti dio svoje zajednice. U daljnjem razgovoru predložena je suradnja u 
programskoj aktivnosti Vijeća MO prilikom održavanja ekoloških akcija. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje i pozdravlja buduću suradnju. 
 
AD – 2  
Programskom aktivnosti Vijeća MO Banderovo obilježavanje Dana MO zbog pandemije se neće 
održati kako je planirano, ali će se svakako organizirati besplatna akcija mjerenja krvnog tlaka i 
šećera u krvi za građanstvo u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Akcija će se 



održati u četvrtak, 22. listopada od 9 do 11 sati. Istoga dana u 11,15 sati na spomeniku palim 
borcima II svjetskog rata u parku u Velebitskoj ulici odat će se počast i zapaliti svijeća. U utorak, 20. 
listopada u 12 sati na Gradskom groblju Drenova, u Aleji branitelja odati će se počast stradalnicima 
Domovinskog rata.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1    
Nakon obilnih kiša potrebno je očistiti šahte od oborinskih voda na cijelom području Banderova, jer 
su pune komunalnog otpada, lišća, pijeska i kamenja koje se slijevaju sa brda prema gradu. 
 
Zaključak: 

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

AD – 3 – 2   
Građani imaju pritužbe na pojavu glodavaca na lokacijama: Frane Kresnika kod kbr. 2, Braće 
Branchetta kod kbr. 14 osobito u dvorištu te u Vukovarskoj ulici kod kbr. 12 a i 14. 
 
Zaključak: 

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

AD – 3 – 3  
U Vukovarskoj ulici ispred Učeničkog doma Kvarner zelenilo ometa prolasku pješaka osobito za 
vrijeme kišnih dana kada je potrebno koristiti kišobrane. U Ulici Frane Kresnika kod kbr. 3 potrebno je 
ukloniti jedan bor koji se već napola osušio i prijeti rušenju na krov zgrade. U Ulici Uspon Ladislava 
Tomee kod kbr. 9 smokva ometa prolaz pješacima. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – 4  
U Ulici Frane Kresnika između kbr. 19 i 21 na dnu stepenica nalaze se dvije šahte čije se okno uleglo 
i ploča se giba te je vrlo opasno, jer netko se može ozlijediti. 

 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – 5  
U Ulici Uspon Ladislava Tomee kod kbr. 5 u dvorištu jedan od stanara dovukao je glomazni otpad 
koji smeta ostalim stanarima i nagrđuje okoliš. 
 
Zaključak: 

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

 
AD –  4 – RAZNO  
AD – 4 – 1  
Tajnica MO upoznala je vijećnike sa Uputama II u vezi korištenja poslovnog prostora u objektima 
mjesne samouprave od 16. rujna 2020. godine (KLASA: 026-04/20-02/1, URBROJ: 2170/01-09-10-
20-30) upućene od Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
 
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – 2  
Policijska uprava primorsko-goranska, Odjel za prevenciju ponudili su da održe predavanje u trajanju 
od 45 minuta, na temu: „Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenih djela“, a isto bi održali u 
prostorijama Mjesnog odbora Podmurvice. Vijećnici pozdravljaju i podržavaju suradnju sa Odjelom 
za prevencija, ali obzirom na preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ovo predavanje 
pričekati će bolju epidemiološku situaciju. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 

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

 
 
 
 
Sjednica je završila u 18 i 30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


