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ZAPISNIK 
SA 12. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
održane dana 20. veljače 2020. (četvrtak) s početkom u 17 i 30  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 11. sjednice VMO Banderovo održane 23. siječnja 2020. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost: Ekološka akcija 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

AD – 1  
Ekološka akcija održat će se u subotu, 21. ožujka 2020. godine s početkom u 9 sati, na lokaciji –park 
Rumen u Vukovarskoj ulici zapadno od kbr. 56 i zelena površina uz stepenice koje vode prema 
Tehničkom fakultetu. Tajnica će detalje dogovoriti sa OGU za komunalni sustav i KD Čistoća te 
Gradskim društvom Crveni križ koji će isporučiti topli obrok te naručiti rukavice, pripremiti plakate i  
obavijestiti građanstvo 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1    
U Ulici Braće Branchetta kod kbr. 25 nalazi se šahta T-Hrvatski telekom oko koje je oštećen vijenac 
kojeg treba sanirati obzirom da izlaze i neke žice. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev Direkciji za komunalno 
redarstvo i T-Hrvatski telekom. 

 
 



AD – 2 – 2   
U Kraškoj ulici prema Osječkoj ima nekoliko stabala i lovor višnjik čije grane treba podrezati, jer 
ometaju javnoj rasvjeti te je noću vrlo slaba vidljivost. Osim toga još uvijek nije uklonjen bor u Ulici 
Frane Kresnika kod kbr. 3 na parkirnom prostoru. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 2 – 3  
U Vukovarskoj ulici između kbr. 2 i 8 na nogostupu je sve puno otpadaka i potrebno je izvanredno 
pometanje 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 2 – 4  
U Ulici Braće Branhcetta kod kbr. 19 u jednom od stanova stalno se obavljaju građevinski radovi i 
djelatnici ostavljaju razni građevinski materijal kod spremnika za komunalni otpad uz potporni zid 
Medicinskog fakulteta. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 2 – 5  
Na nekoliko lokacija horizontalna signalizacija je slabo vidljiva i treba je pojačati, kao npr. pješački 
prijelaz u Ulici Frane Kresnika kod kbr. 2, znak STOP na Usponu Ladislava Tomee,... 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 2 – 6  
Sugrađani traže da se poduzmu određene mjere prema stanaru iz Ulice Frane Kresnika kbr. 1, kojeg 
su već niz puta opominjali, zbog vrlo čestog izlijevanja prljavih otpadnih voda koja dolaze iz njegova 
dvorišta i slijevaju se na javnu površinu. Isto zagađuje okolinu obzirom da se u otpadnim vodama 
nalaze ostaci ulja i deterdženta i vrlo je opasno prilikom prolaska, jer se skliže osobito za vrijeme 
kišnih dana. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 2 – 7  
U Vukovarskoj ulici kod kbr. 28 uz stablo kestena između Štrange i Slovenskog doma Bazovica 
nalazi se pješački prijelaz koji je nepregledan i nedavno je jedan susjed prilikom prelaska smrtno 
stradao. Predlaže se da se pješački prijelaz obilježi samo dva-tri metara niže prema gradu, jer naviku 
građana teško je iskorijeniti, a tada bi vidljivost bila puno bolja zbog toga što bi bio iscrtan prije starog 
kestena koji zaklanja preglednost. 
  
Zaključak: 

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

AD –  3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  
Vijeće MO Kozala uputio je dopis svim vijećima mjesnih odbora Grada Rijeka sa prijedlogom za 



zajedničkim nastupom prema Policijskoj upravi Primorsko-goranske županije. Na svojoj posljednjoj 
sjednici raspravljali su o sve većim problemima raznih oblika vandalizma, kao i neodgovornog 
odlaganja otpada, vršenje nužde na javnim površinama i slično. Smatraju da bi se to moglo doskočiti 
ponovnim uvođenjem kvartovskih policajaca od strane Policijske uprave Primorsko-goranske 
županije zato i predlažu zajedničku inicijativu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Jednoglasno podržavaju inicijativu Vijeća MO 
Kozala. 

 
 

 

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

 
Sjednica je završila u 18 i 45 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


