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ZAPISNIK 
SA 16. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
održane dana 22. listopada 2020. (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 
- Auzilija Maligec, član VMO 
- Anton Blažeković, član VMO 
- Manuel Markotić, TD Rijeka plus, Rukovoditelj Službe parkirališta 
- Mihajlo Mrvoš, TD Rijeka plus, Voditelj grupe garaža i parkirališta 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Banderovo održane 29. rujna 2020. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Problematika parkiranja na području Banderova – inicijativa TD Rijeka plus 
2. Programska aktivnost: Doček Svetog Nikole   
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1  
Na inicijativu TD Rijeka plus, na sjednicu su pozvani Manuel Markotić – Rukovoditelj Službe 
parkirališta i Mihajlo Mrvoš – Voditelj grupe garaža i parkirališta. Informativno su upoznali vijećnike 
sa stanjem parkiranja na području Banderova i mogućnostima uređenja javnih površina za 
parkiranje. Nakon razgovora dogovoreno je, a kada se situacija oko pandemije COVID-19 smiri, da 
se među sugrađanima provede anketa ili organizira sastanak kako bi dobili uvid i povratnu 
informaciju o planovima i mogućnostima uvođenja naplate parkiranja. Smatraju da bi se uvođenjem 
naplate parkiranja, situacija poboljšala, jer se ne bi više parkirala vozila koja sada koriste besplatno 
parkiranje, a stanari bi imali mogućnost korištenja mjesečne povlaštene parkirne karte. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 2  
Programska aktivnost Vijeća MO Banderovo Doček svetog Nikole i prigodno predblagdansko 
druženje sa građanima se neće održati kako je planirano zbog pandemije COVID-19, epidemioloških 
mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera za civilnu zaštitu Republike 
Hrvatske.   



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te donijelo jednoglasnu odluku da se program 
neće održati.  
 

AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1    
U Ogulinskoj ulici kod spremnika za komunalni otpad nepoznati građanin ostavio je građevinski 
materijal i ostatke zelenog otpada. 
 
Zaključak: 

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

AD – 3 – 2   
Zbog novih pritužbi građana na pojavu glodavaca potrebna je dodatna deratizacija prema 
dostavljenim lokacijama. 
 
Zaključak: 

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

AD – 3 – 3  
U Vukovarskoj ulici dvadesetak metara niže od autobusnog stajališta kod kbr. 43 prema gradu na 
kolniku se nalazi neasfaltirani prekop kojeg treba sanirati. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 3 – 4  
Na raskršću ulica Braće Branchetta kod kbr. 40 i Ogulinske nalazi se otočić sa zelenilom koje je 
obraslo i smanjuje vidljivost te sigurnost vozila za uključenje u promet u smjeru grada. 
 
Zaključak: 

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

 
AD –  4 – RAZNO  
AD – 4 – 1  
Tajnica je izvijestila vijećnike da su najavljene nove Upute o korištenju poslovnih prostora u 
objektima Mjesne samouprave kao i Odluka o epidemiološkim mjerama i preporukama Stožera za 
civilnu zaštitu Republike Hrvatske te preporuke Mjesne samouprave o provođenju programskih 
aktivnosti Vijeća MO i one će biti dostavljene u ponedjeljak, 26. listopada, a proslijedit će ih putem e-
mail. 
 
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 2 (dvije) stranice. 

 


