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ZAPISNIK 
SA 18. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
održane dana 26. siječnja 2021. (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 
- Nadja Poropat, član VMO 
- Vesna Širola, tajnica na zamjeni 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Banderovo održane 3. studenog 2020. godine. 

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

DNEVNI RED 
 
 

1. Usvajanje Izvještaja o radu Vijeća MO Banderovo za 2020. godinu 
2. Uputa o realizaciji financijskog plana za 2021. godinu – informacija 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1  
Predsjednik g. Šutalo predložio je usvajanje Izvještaja o radu Vijeća MO Banderovo za 2020.g. koji je 
pripremila tajnica gđa. Desanti.  
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu Vijeća MO Banderovo za 2020.g. 
 
AD – 2  
Tajnica gđa. Širola obavijestila je prisutne vijećnike o dostavljenim uputama o Financiranju 
programskih aktivnosti VMO u 2021. godini koji se svake godine dostavljaju vijećnicima. Novina je da 
se od 1. siječnja 2021. kreće s javnom objavom proračunskih isplata. Putem aplikacije svi 
zainteresirani će moći dobiti uvid u isplate iz proračuna Grada Rijeke. 
Zaključak: Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
AD – 3 KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1    
Gđa. Poropat upozorava na smeće koje se skuplja oko kanti u Ulici Braće Branchetta kod kbr. 18. 
Očito je da se smeće ne odvozi redovito pa građani ostavljaju smeće pored kanti. 
Zaključak: Tajnica će obavijestiti nadležne djelatnike u OGU za komunalni sustav i Čistoći o 
navedenom problemu i zatražiti rješavanje istog. 



AD – 3 – 2    
Vijećnici su se osvrnuli da ponovno nedovoljno orezivanje bora u Kresnikovoj ulici. Do sada je 
vođena duga prepiska s OGU za komunalni sustav. Odrezano je minimalno, a vijećnici smatraju da 
je potrebno više orezati. 
Zaključak: Tajnica će ponovno kontaktirati OGU za komunalni sustav i zamoliti orezivanje. 
 
AD – 3 – 3    
G. Šutalo je konstatirao da je očito da sada kada nema učenika Medicinske škole (nastava se 
održava on-line) nema ni smeća u okolnim ulicama. Predlaže da se piše ravnatelju i istakne ta 
činjenica koja do sada nije bila ovako očita. 
Zaključak: Tajnica će uputiti mail ravnatelju i OGU za odgoj i školstvo. 
 
AD – 3 – 4    
Vijećnici su upozorili na loše čišćenje Ulice Braće Branchetta tj. čisti se samo jedna strana, dok se 
druga uvijek zaboravlja. 
Zaključak: Tajnica će kontaktirati Čistoću i zatražiti potpunije čišćenje. 
 
AD – 3 – 5 
Gđa. Maligec upozorava na oštećenje nogostupa  na Usponu Ladislava Tomee (kod Štrange) 
Zaključak: Tajnica će kontaktirati djelatnike Rijekaprometa. 
 
AD – 3 – 6 
Tajnica je izvijestila prisutne vijećnike da je stigao prijedlog iz OGU za komunalni sustav da se točki 
1.8. u Planu prioriteta za 2020.g. koja obuhvaća djelomičnu sanaciju nogostupa u Ulici Braće 
Branchetta od kućnog broja 3 do kućnog broja 7, u Ulici Uspon Ladislava Tomee od kućnog broja 1 
do kućnog broja 5 i na raskrižju Ulice Braće Branchetta i Ulice Uspon Ladislava Tomee doda i 
sanacija nogostupa u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 18 (zahtjev Vijeća od 08.01.2021.). 
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno usvojili navedeni prijedlog. 
 
AD – 4  
Gđu. Poropat interesira za rad Civilne zaštite na području Grada Rijeke, odnosno na području MO 
Banderovo. Svojedobno su se birali predstavnici Civilne zaštite po mjesnim odborima. Za područje 
MO Banderovo predstavnik nije bio izabran jer nije bilo zainteresiranih pojedinaca. 
 
 

 

                         Zapisničar:                                                                 Predsjednik Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                         Vesna Širola                                                                       Elvis Šutalo 

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

 


