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ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
održane dana 18. lipnja 2020. (četvrtak) s početkom u 17 sati u prostorijama MO Banderovo, Rudolfa 
Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Marta Siladjev, zamjenica predsjednika VMO 
- Nadja Poropat, član VMO 
- Auzilija Maligec, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Elvis Šutalo, predsjednik VMO 
- Anton Blažeković, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice VMO Banderovo održane 21. svibnja 2020. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednika VMO Marta Siladjev i predložila slijedeći dnevni red kako 
slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Programske aktivnosti Vijeća MO za 2021. godinu 
2. Komunalni prioriteti – informacija sa sastanka 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1  
Zamjenica predsjednika VMO Marta Siladjev dala je nazočnim vijećnicima na raspravu prijedlog 
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Banderovo za 2021. godinu financiranih iz sredstava Odjela 
za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 
20.000,00 kuna te uključuje: Kreativne radionice obilježavanje Dana MO, zdravstveni program – 
akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi i predavanja, sportski susreti te ekološka akcija i Doček 
Svetog Nikole.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada za 2021. godinu.  
 
AD – 2  
Dana 04. lipnja 2020. godine u gradskoj vijećnici Grada Rijeke održan je sastanak predsjednika 
vijeća mjesnih odbora i gradonačelnika, po pozivu gradonačelnika na temu programa malih 
komunalnih akcija. Gradonačelnik je pozdravio predstavnike vijeća mjesnih odbora te istaknuo kako 
je sastanak sazvao kako bi vijeća upravo od njega osobno, dobila određene informacije vezane za 
financiranje malih komunalnih akcija, a koje će biti predložene Gradskom vijeću prilikom izglasavanja 
rebalansa proračuna Grada Rijeke vjerojatno u srpnju 2020. godine. Objasnio je uslijed čega se 



smanjila prihodovna strana proračuna Grada Rijeke, istaknuvši između ostalog kako su odlukom 
Gradonačelnika korisnici poslovnih prostora kao i drugi subjekti oslobođeni plaćanja zakupnine, 
komunalne naknade, spomeničke rente u mjesecima u kojima su bili zatvoreni kao posljedici 
pandemije, što je između ostalih mjera utjecalo na drastično smanjenje prihoda proračuna te 
istaknuo da će se sukladno smanjenju prihoda morati smanjiti i rashodi. U cilju navedenog svim 
odjelima je dan naputak kako je potrebno smanjiti rashodovnu stranu i odgoditi investicije koje odista 
nisu nužno neophodne. Veliki dio projekata, programa i aktivnosti su  smanjeni osim određenih 
potreba financiranja potreba iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. S tim u vezi prilikom 
izglasavanja rebalansa gradskom vijeću će biti predložena i odgoda realizacije malih komunalnih 
akcija planiranih za 2020. godinu. Ukoliko se prihodi oporave i ne dođe do novih posljedica novog 
vala pandemije ili drugih okolnosti koje bi utjecale na nedovoljno punjenje prihodovne strane 
proračuna planirani i usvojeni iznos za realizaciju malih komunalnih akcija za 2020. godinu 
(11.873.000,000 kn) realizirao bi se u 2021. godini. Prijelazni radovi iz 2019. godine realizirati će se u 
ovoj godini do kraja lipnja ili nešto duže. Također je za hitne intervencije ostavljen određeni iznos do 
1.000.000,00 kn. S tim u vezi ove godine se nije išlo s pozivom prema građanima za  podnošenje 
novih prijedloga malih komunalnih akcija za 2021. godinu. Poziv za nove prijedloge išao bi slijedeće 
godine za 2022. godinu ukoliko ne bude novih  posljedica na smanjenje proračuna. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1    
U Ulici Uspon Ladislava Tomee kod kbr. 9 zelenilo i grane smokve ometaju siguran prolaz 
pješacima. Slična situacija je i na raskršće iste ulice sa ulicom Braće Branchetta, zatim kod kod kbr. 
9, u Ulici Obitelj Duiz na raskršću sa Kresnikovom ulicom, u Kraškoj ulici prolaz prema Osječkoj gdje 
zelenilo dodatno smanjuje vidljivost javne rasvjete. U Ulici dr Frane Kresnika kod kbr. 11 uz nogostup 
zelenilo ometa prolaz. 
 
Zaključak: 

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

AD – 3 – 2   
Nekolicina građana Ulici Mire Radune Ban prigovara zbog parka za pse koji se nalazi istočno od kbr. 
12, jer im je on dodatno kako kažu „zagorčao život“ te imaju problema sa vlasnicima psa i njihovim 
kućnim ljubimcima. Inicijativa za izgradnju parka krenula je kako bi se pse maknulo iz dječjih 
parkova. Organizirao se sastanak kako bi se čulo mišljenje građana, a lokacija je predložena od 
Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem analizom važeće 
prostorno-planske dokumentacije te analizom svih potencijalnih lokacije i očevidom na terenu. 
Navedena lokacija se inače dugi niz godina koristila za istrčavanje kućnih ljubimaca i predmetna se 
čestica nalazi unutar područja „zaštitne zelene površine“, planske oznake Z, gdje se dozvoljava 
uređenje zelene površine za rekreaciju pasa te je izgrađen po pravilima struke. Ukoliko se netko od 
vlasnika pasa ne pridržava pravilima ponašanja u parku za pse tada se radi o remećenju javnog reda 
i mira, a za to je nadležno Komunalno redarstvo i policija.  
 
Zaključak: 

 Vijeće ističe da je park izgrađen na predloženoj lokaciji po pravilima struke i korisnici 
se moraju pridržavati Pravila ponašanja, a za remećenje javnog reda i mira nadležno je 
Komunalno redarstvo i policija. 
 

AD – 3 – 3  
U Ulici Rudolfa Tomšića, Uspon Ladislava Tomee, Velebitska i Braće Branchetta uočena je 
povećana pojava glodavaca čak i u dnevno vrijeme. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav za deratizaciju cijelog područja Banderova. 



AD –  4 – RAZNO  
Pod točkom Razno nije bilo prijedloga. 
 
 

 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Zam. predsjednika Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                     Đulijana Desanti                                                                          Marta Siladjev  

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

 


