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ZAPISNIK 
S 34. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
34. sjednica VMO Orehovica održana je 15.10.2008. godine s početkom u 18,00 
sati u prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

- Štefica Lerga, predsjednica VMO 
- Nevenka Ristić, zamjenica predsjednice VMO 
- Dajna Linić-Jogan, članica VMO 
- Milica Škoda,  članica VMO 

 
Odsutni: Ružica Balaban, članica VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 33. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

• Priključenje na sustav Grobnik 
• Suglasnost da se ostatak sredstava iz plana prioriteta usmjere u ulicu 

Dragutina Tomića  
• Razno 

 
Ad 1 
 
Članovi Vijeća upoznati da je Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija završilo na 
izgradnji dijela sustava odvodnje otpadnih voda te su stvoreni uvjeti da se dio 
građevina na Orehovici koje se nalaze uz trasu kanalizacije spoje na istu. Budući 
korisnici trebaju se obratiti u Pravnu službu sa potrebnom dokumentacijom radi 
podnošenja zahtjeva za priključenje. 
Mještani su već obavješteni putem oglasa u mjestu kao i putem web stranice 
Mjesnog odbora. 



Vijeće smatra da će po tom pitanju biti mnogo upita od strane mještana a jednako 
tako i o financiranju priključaka. Poglavito se to odnosi na mještane koji imaju 
građevine ispod razine ceste, čije priključenje će puno više koštati. 
Stoga se predlaže da se sazove sastanak sa predstavnicima Vodovoda i kanalizacije 
kao i s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, od kojih se 
očekuju informacije iz prve ruke. 
 
Zaključak: 
Organizirati sastanak sa predstavnicima Vodovoda i kanalizacije, Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav- pročelnicom gđa. Irenom Miličević i Direkcijom za 
komunalno redarstvo. Sastanak bi se održao u ponedjeljak 03.11.2008. s početkom u 
10,00 sati u prostorijama MO Orehovica. 
 
Ad 2 
 
Rijeka promet je uputio pismeno kojim obavještava MO Orehovica da su ostala 
neutrošena sredstva iz plana prioriteta u iznosu od 33.500,00 kn te predlažu da se 
ista usmjere u ulicu Dragutina Tomića za izradu idejnog projekta i ishodovanje 
lokacijske dozvole za uređenje parkirališta. 
 
Zaključak 
 
Vijeće je suglasno da se ostatak sredstava iz plana prioriteta 2008.g. u ukupnom 
iznosu od 33.500,00 kbn sa PDV-om utroše za izradu idejnog projekta i ishodovanje 
lokacijske dozvole za uređebnje parkirališta na kraju ulice Dragautina Tomića. 
 
Ad 3 
 
Određuju se lokacije za baje za datum 20.10 i 31.10. 2008. 
 
20.10.2008. 
 

1. Na izlazu iz ulice Braće Vlah na Kalinu 
2. Na križanju ulica Dragutina Tomića i Kljun 

 
31.10.20087. 
 

1. Ulica Kalina kod kućnog broja 17 
2. Ulica Kalina kod škole 

 
Sjednica je završila u 19,30 sati. 
Ovaj zapisnik se sastoji od  dvije (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                                  Predsjednica VMO 
 
Mirjana Felluga v.r.                                                                             Štefica Lerga v.r. 
 

 
 


