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ZAPISNIK 
SA 11. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
održane dana 23. siječnja 2020. (četvrtak) s početkom u 17  sati u prostorijama MO Banderovo, 
Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Elvis Šutalo, predsjednik VMO 
- Nadja Poropat, član VMO 
- Auzilija Maligec, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marta Siladjev, zamjenica predsjednika VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Banderovo održane 12. prosinca 2019. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO za 2019. godinu 
2. Programske aktivnosti Vijeća MO za 2020. godinu – informacija i upute 
3. Financiranje programskih aktivnosti Vijeća MO u 2020. godini – upute 
4. Programska aktivnost: kreativne radionice 
5. Komunalna problematika 
6. Razno 

 
 

AD – 1  
Predsjednik VMO Elvis Šutalo dao je nazočnim vijećnicima na raspravu Izvještaj o radu 
Vijeća MO Banderovo za 2019. godinu. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2019. godinu. 
 
AD – 2  
Vijećnicima su dostavljena uputstva i informacija Odjela za gradsku samoupravu i upravu o 
izvršavanju programskih aktivnosti Vijeća MO za 2020. godinu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3  
Vijećnicima su dostavljena uputstva Odjela za gradsku samoupravu i upravu o financiranju 
programskih aktivnosti VMO za 2020. godinu po pozicijama i mjestu troška u skladu s usvojenim 



financijskim planom.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD – 4   
Programska aktivnost Vijeća MO – Kreativne radionice krenule su sa radom 09. siječnja, a planira se 
održati četrdeset radionica na kojima će polaznici učiti razne tehnike i vještine od dekupaga, crtanja 
na staklu, marmoriranja do izrade uskrsnih i novogodišnjih ukrasa, izrade košara od recikliranog 
papira i slično. Za ovaj program u ovoj godini osigurana su sredstva u iznosu od 6.300,00 kuna za 
nabavu raznog materijala. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 5 – 1    
Stanar Ogulinske kbr. 4 obratio se Vijeću sa upitom o mogućnosti najma parkirnog prostora na 
parkiralištu u Ogulinskoj ulici kod dječjeg parka 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Stanara uputiti da se obrati TD Rijeka plus. 
 
AD – 5 – 2   
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 25 došlo je do oštećenja oko vijenca šahte. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 5 – 3  
Nakon novog prometnog rješenja u Vukovarskoj ulici kod OŠ Gelsi koje se pokazalo da jako dobro 
funkcionira, dolazi do novih problema zbog razdjelnika između prometnih traka, jer se nažalost sve 
više uništavaju. Zbog ostataka uništenih razdjelnika postoji mogućnost ozljeđivanja prolaznika. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 5 – 4  
Stanar Velebitske ulice O.L. ponovio je zahtjev vezano za probleme parkiranja u toj ulici kojim traži 
postavljanje rampe između Velebitske kbr. 23 i Kraške kbr. 2. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav.  
 
AD – 5 – 5  
Iz kruga Medicinskog fakulteta u Ulici Obitelj Duiz i u Ulici Braće Branchetta prema kbr. 18 ometa 
zelenilo i grane koje je potrebno ukloniti i podrezati. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Medicinskom fakultetu.  
 
AD – 5 – 6  
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 14 i 19 duže vrijeme ostavljen je komunalni otpad-šuta u vrećama, 
a u Ulici dr Frane Kresnik kod kbr. 1 problemi su sa otpadnim vodama koji otječu iz njihovog dvorišta 
direktno na ulicu. 
 



Zaključak: 

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

  
AD –  6 – RAZNO  
AD – 6 – 1  
KD Čistoća održala je prezentaciju za tajnike MO na kojoj su upoznati sa uvođenjem nove 
komunalne usluge za građane – odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na 
obračunskom mjestu korisnika usluge. Ispunjeni Zahtjev za odvoz glomaznog otpada dostavlja se 
KD Čistoća d.o.o. Rijeka. 
 
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. 

 


