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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-4/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  09.12.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 47. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

47. sjednica VMO Orehovica održana je 09.12.2009. (srijeda) 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 
- Ružica Balaban, članica VMO 
- Milica Škoda, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 46. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Financijski plan za 2010. godinu  
• Plan aktivnosti za 2010.  godinu 
• Boćalište Orehovica 
• Nadvožnjak i podvožnjak 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Financijski plan Vijeća MO Orehovica sastavljen je prema programskim aktivnostima koje je Vijeće 
prihvatilo za 2010. godinu. U svim programima su predviñeni prihodi i rashodi, te ovaj plan je samo 
prijepis iz prihvaćenih programa. U slučaju da doñe do izmjene odnosno neki odjeli dodjele manje 
sredstava od planiranih Vijeće će izmijeniti Financijski plan u skladu s odobrenim sredstvima 
Zaključak: Prihvaća se Financijski plan Vijeća MO Orehovica za 2010. godinu uz eventualnu 
izmjenu istog. Financijski plan nalazi se na Web stranici MO Orehovica pod rubriku "Akti 
vijeća" 
 
 
AD 2 
Plan aktivnosti Vijeća MO Orehovica za 2010. godinu izrañen je na temelju Programa rada Vijeća 
MO  Orehovica za 2010 godinu.Plan je razrañen prema planiranim aktivnostima, nositeljima 
aktivnosti, planiranim sredstvima te s kim se surañuje radi realizacije. 
 
Zaključak: Prihvaća se Plan aktivnosti za 2010. godinu. Plan aktivnosti nalazi se u privitku 
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ovog zapisnika i na Web stranici MO Orehovica pod rubrikom "Akti vijeća" 
 
 
AD 3 
 
Boćarski klub Orehovica dostavio je Vijeću MO Orehovica zamolbu da posreduje kod Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu za podmirivanje računa vode kako bi se spojili na vodovodnu mrežu. 
Naime Vodovod i kanalizacija  zatvorio je vodu zbog velikih računa koje nisu podmirili. Boćarski 
klub već dugo vremena ima problem sa vodovodnim cijevima.  Česta puknuća cijevi i gubitak vode 
nanijelo im je brojne štete pa su se zbog toga bezbroj puta obraćali Vijeću za pomoć u 
posredovanju prema Gradu. Svi popravci koji su im omogućeni od strane Grada bili su kratkog 
vijeka. Ovaj najnoviji slučaj prouzročio im je veliki gubitak vode te im je zatvorena voda. Time im je 
onemogućeno daljnje funkcioniranje. 
 
Zaključak: Obzirom da je Vijeće upoznato sa situacijom oko cijevi koje često pucaju, 
podržava Klub te je njihovu zamolbu uz popratan dopis i obrazloženje uputilo Odjelu za 
gradsku samoupravu i upravu kako bi dobili pomoć za plaćanje velikih računa za vodu. 
 
 
AD 4 
 
Vijeće je uputilo Gradonačelniku dopis u kojem izražava žaljenje zbog nefunkcionalnosti 
nadvožnjaka Kačjak 1 i podvožnjaka Kačjak 2, jer nemaju adekvatan izlaz na cestu kao i ulaz. Na 
dopis Gradonačelnik je rekao da su ga Hrvatske ceste izvjestile da su u cijelosti prema projektnoj 
dokumentaciji izvedeni navedeni objekti i da su isti spojeni na prijašnje pješačke staze i da se 
nesmetano mogu koristiti. Meñutim jasno je da to nije tako jer nadvožnjakom dolazi se do privatnih 
kuća, a podvožnjakom se dolazi do izlaza na cestu koji nije predviñen za čovjeka jer je preuzak. 
Stoga je Vijeće uputilo prigovor Gradonačelniku na njegov odgovor te je zatražilo da se napravi 
očevid, te predložilo da se napravi izlaz u vidu stepenica ili proširene ceste s nadvožnjaka koji će 
će zaobići privatne kuće, a kod podvožnjaka da se napravi normalan izlaz na cestu Kačjak. 
 
Zaključak: Na prigovor upućen Gradonačelniku , Grad je poslao inženjere da izvrše očevid i 
ispitaju stvarno stanje. Kako se saznaje  izradit će se projekt za izlaz na cestu Kačjak s oba 
objekta. Kako se radi projekt za nogostup u Kačjaku moći će se s nadvožnjaka izaći na 
nogostup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  

 
Mirjana Felluga Štefica Lerga 
 
 
 
 

         
                                                  


