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ZAPISNIK 

SA 1. SJEDNICE VMO BANDEROVO 
 
održane dana 17. siječnja 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 Maliged, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice VMO Banderovo održane 17. prosinca 2018. 
godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća MO Banderovo 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Banderovo 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 

MO Banderovo 
4. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Banderovo za 2018. godinu 
5. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu 
6. Financiranje programskih aktivnosti Vijeća MO - upute 
7. Programi rada Vijeća MO Banderovo u 2019. godini – informacije i upute 
8. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Banderovo u 

2019. godini – informacija 
9. Komunalna problematika 
10. Razno 

 
 

 
AD – 1 
Predsjednik VMO Elvis Šutalo dao je nazočnim vijećnicima na raspravu Poslovnik Vijeća MO 
Banderovo. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora 
Banderovo. 

.  
AD – 2  
Predsjednik VMO Elvis Šutalo dao je nazočnim vijećnicima na raspravu Pravila Mjesnog odbora 
Banderovo. 
 



Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Pravila Mjesnog odbora Banderovo. 
 

AD – 3 
Predsjednik VMO Elvis Šutalo dao je nazočnim vijećnicima na raspravu Pravilnik o nagrađivanju 
fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO Banderovo. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih 
osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Banderovo. 

 
AD – 4  
Predsjednik VMO Elvis Šutalo dao je na raspravu nazočnim vijećnicima Izvještaj o radu 
Vijeća MO Banderovo za 2018. godinu. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2018. godinu. 
  

AD – 5  
Vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu prema 
planiranim programima rada. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 
2021. godinu.  

 
AD – 6 
Vijeću je pristigao materijal (uputa) Odjela za gradsku samoupravu i upravu o Financiranju 
programskih aktivnosti po pozicijama i opisu troška u skladu s usvojenim financijskim planom. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 7  
Predsjednik VMO izvijestio je vijećnike da se u sklopu godišnjeg ciklusa rada programi i financijski 
plan utvrđuju do rujna tekuće godine te je iz toga razloga prethodni saziv vijeća izradio i donio 
programe rada, financijske planove i donijelo prijedlog plana malih komunalnih akcija za 2019. 
godinu. Sve ovo gradsko vijeće je usvojilo na sjednici gradskog vijeća održana u prosincu 2018. 
godine prilikom usvajanja proračuna. Odjel za gradsku upravu i samoupravu dostavio je upute 
programske aktivnosti Vijeća MO. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 8  
Predsjednik VMO izvijestio je vijećnike o usvojenim komunalnim prioritetima koji će se realizirati u 
2019. godini u iznosu od 100.000,00 kn te je vijećnicima dostavljen tabelarni prikaz. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 9 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 9 – 1  
Stanari Ulice Corada Ilijasicha dostavili su zahtjev za postavljanjem usporivača prometa zbog 
sigurnosti u prometu obzirom da je predmetna ulica po cijeloj dužini uska i vijugava, sa velikim 
promjenama uzdužnog nagiba. Znakovima je označena brzina i maksimalno je dozvoljena 30 km/h. 
TD Rijeka promet dostavio je odgovor u kojem ističu  da je analizom utvrđeno da u toj ulici u 
posljednjih 5 godina zabilježeno ukupno 9 prometnih nezgoda koje su bile bez ozlijeđenih osoba 
uglavnom zbog nepropisnog obilaženja parkiranih vozila. U cilju daljnjeg smirivanja prometa 
moguće je postaviti usporivače prometa u vidu umjetnih izbočina na cesti, budući da ulicom ne 



prolaze vozila javnog gradskog prijevoza. Upozoravaju da postava takvih prepreka na kolniku, 
koliko god ona bila učinkovita za smirivanje prometa, nosi i neke neizbježne probleme, jer buka i 
vibracije koje nastaju prelaskom vozila osjećaju stanari koji stanuju u blizini tog mjesta. Predlažu 
stoga da se sa inicijativom upoznaju stanari ulice kako nakon postave ne bi došlo do neugodnih 
situacija.    
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te je dogovoreno da se o inicijativu postave 
usporivača prometa upoznaju stanari ulice. 

 
AD – 9 – 2  
U Ulici Braće Branchetta od kbr. 13 do 23 HEP Elektroprimorje Rijeka izvršilo je zamjenu drvenih 
stupova u željezne i nakon obavljenih radova ostali su prekopi.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav da se saniraju prekopi. 

 
AD – 9 – 3  
U Ulici Uspon Ladislava Tomee kod kbr. 18-20 iscrtano je invalidno mjesto koje podnositelj zahtjeva 
više ne koristi zbog preseljenja adrese te je potrebno isto ukloniti. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 9 – 4  
Na lokacijama: Obitelj Duiz uz zid Medicinskog fakulteta, u prolazu kod Učeničkog doma Kvarner u 
Vukovarskoj ulici te u Ulici Uspon Ladislava Tomee kod kbr. 9 izraslo je zelenilo koje je potrebno 
ukloniti. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 9 – 5  
U Vukovarskoj ulici kod Učeničkog doma Kvarner nalazi se pješački prijelaz koji je u noćnim satima 
nepregledan. Predlaže se postavljanje led lampi radi sigurnosti pješaka u prometu. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 9 – 6  
Ispred Medicinske škole svakodnevno učenici iza sebe ostavljaju komunalni nered, smeće i papire 
od marende, opuške i ostalo. U krugu Medicinskog fakulteta obraslo je zelenilo uz zid. Vikendom se 
u parku Medicinskog fakulteta okupljaju mladi iako je na glavnom ulazu portirnica sa dežurnim 
portirom. Svako toliko se pojavljuju oštećenja, komunalni nered i remećenje javnog reda i mira. 
Stanari Ulice Braće Branchetta zbog toga negoduju. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dogovoriti sastanak sa nadležnima Medicinske 
škole i Medicinskog fakulteta.  

 
AD – 9 – 7  
U Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 3 nalazi se ogromno stablo bora čije grane oštećuju krovište 
susjedne kuće i nakosilo se pa postoji mogućnost za vrijeme jakih vjetrova da se uruši.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav da se stablo ukloni. 



AD – 10 – RAZNO  
AD – 10 – 1  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu održat će prezentaciju 
rada mjesne samouprave Grada Rijeke u Gradskoj vijećnici dana 11. veljače u 17 sati. Cilj ovog 
susreta je, novim članovima vijeća dati najosnovnije informacije o djelovanju i adu vijeća mjesnih 
odbora. Iz Vijeća MO Banderovo prisustvovat će  Elvis Šutalo i Marta Siladjev.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 10 – 2  
Tajnica MO obavijestila je nove vijećnike da se sva događanja i sve što bi eventualno zanimalo 
građane u vezi rada Vijeća MO ili Gradske uprave može pročitati na web stranicama Grada Rijeka i 
Mjesnog odbora Banderovo. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 10 – 3  
Novinar Novog lista, Damir Cupač, želi predstaviti novoizabrana vijeća mjesnih odbora. Zamisao je 
da se nova vijeća fotografiraju te bi predsjednici trebali navesti motive kandidiranja i prioritete u 
slijedeće četiri godine.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 10 – 4  
Odjelu gradske uprave za poduzetništvo dostavljen je zahtjev za određivanje kasnijeg završetka 
radnog vremena (do 2.00 sata) za caffe bar Holly koji posluje u Ulici Braće Branchetta 35 za dan 
18. siječanj 2019. godine zbog proslave rođendana. Traže mišljenje Vijeća MO koje treba dostaviti 
Odjelu.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Suglasno je da se dozvoli kasniji završetak 
radnog vremena uz napomenu da razina buke bude primjerena. 

 
 
 

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

Sjednica je završila u 18,15 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 4 (četiri) stranice. 

 


