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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-05/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  13. 04. 2017. 

 
                                    

ZAPISNIK 
SA 28. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
28. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 29.03.2017. godine s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Ružica Balaban, zamjenica predsjednice VMO 
- Marijana Bistrović, članica VMO 
- Ines Kalić, članica VMO  
- Božo Pavlović, član VMO 
- Vesna Širola, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

-  

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice VMO Orehovica od 11.02.2017. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o realizaciji programa Dječja maškarana zabava 

2. Fiskalna odgovornost za 2016.g. - informacije 

3. Razno  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Predsjednica Vijeća gđa. Jogan izvijestila je prisutne vijećnike da je veoma zadovoljna realizacijom 
programa Dječja maškarana zabava. Smatra da su djeca, a i roditelji, lijepo prihvatili ovogodišnju 
novost u programu, a to su klaun i klaunica iz Udruge „Karmelino“ koji su animirali i zabavljali djecu 
poučnim igrama i pjesmama. Zahvalila je volonterima Mladenu Blau i Adrianu Šuperina koji su prigodno 
ukrasili i osvijetlili dvoranu te pripremili razglas. 
 
Zaključak: Vijećnici su se složili s navodima gđe. Jogan.  
 
AD 2 
Tajnica je informirala prisutne vijećnike o materijalima za fiskalnu odgovornost za 2016.g. To su 
dokumenti temeljeni na Financijskom planu te izviješćima s programskih aktivnosti realiziranim tokom 
2016.g. Dokumente potpisuje gđa. Dajna Jogan kao predsjednica Vijeća. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije. 
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AD 3 
Gđa. Jogan informirala je vijećnike da je dana 8. ožujka o.g. s tajnicom bila na sastanku u Autotroleju i 
razgovarala s g. Mušićem i g. Mrvčićem vezano za naše višegodišnje traženje da se Orehovica poveže 
s istočnim dijelom grada direktnom autobusnom linijom npr. minibusom. Djelatnici Autrotroleja saslušali 
su naše argumente za uvođenje ove linije i obećali da će ispitati opravdanost traženog kao i tehničke 
mogućnosti prometnice za prihvat autobusa tj. autobusnih stajališta te nas nakon toga obavijestiti o 
zaključenom. 
Ukoliko se zahtjev procijeni opravdanim, tada bi se u plan za 2018.g. stavila nabavka minibusa i izvršili 
potrebni radovi na prometnicama. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i nadaju se pozitivnom rješenju. 
 
Gđa. Jogan informirala je vijećnike o stanju rasvjete na igralištu u Ulici Kalina. Naime zbog devastacije 
ormarića s automatom koji je palio rasvjetu nakon zamračenja i gasio nakon 2 sata, nadležne službe 
Energa privremeno su ukinule osvjetljenje na igralištu. Ovo nije prvi put pa Energo ne želi do daljnjega 
popravljati automat. 
Gđa. Jogan je oštro osudila vandale koji su napravili oštećenje pa sada nije moguće koristiti igralište u 
večernjim satima. Smatra da je žalosno da je ovakvo ponašanje prisutno kod naše mladeži.  
 
Zaključak: Vijećnici su se složili s navodima gđe. Jogan. 
 
Tajnica je obavijestila vijećnike da je 16. veljače o.g. izvršen obilazak terena s djelatnicima OGU za 
komunalni sustav i Rijekaprometa. Prijavljene su sve lokacije s oštećenjima i komunalnim neredom.  
Također je izvijestila vijećnike da će se tokom mjeseca travnja objaviti javni poziv građanima za 
predlaganje malih komunalnih akcija – prioriteta za 2018.g. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 

Tajnica je obavijestila vijećnike da se do 10. travnja 2017. g. na adresu Policijske uprave primorsko-
goranske, Služba za sigurnost cestovnog prometa, Rijeka mogu predložiti lokacije na kojima se smatra 
da je potrebno nadzirati brzinu prometa. Na predloženim lokacijama nadzor brzine prometa vršio bi se 
24 sata 19/20. travnja. 

Vijećnici su predložili da se pošalje prijedlog za mjerenje brzine na slijedećim lokacijama: 

 od skretanja za Galenski laboratorij do Područne škole Orehovica 

 na ravnici Grobničke ceste od istočno i zapadno od kbr. 24  

 u Ulici Balde Fućka od kbr. 42 do kbr. 3  
 
ZAKLJUČAK: Tajnica će predložene lokacije proslijediti nadležnima. 
 
Gđica Kalić smatra potrebnim usporavanje prometa npr. postavljanjem ležećih policajaca u Ulici Balde 
Fućka jer je već više puta dolazilo do opasnih situacija koje je prouzrokovala neprimjerena brzina.  
 
ZAKLJUČAK: Tajnica će ispitati u čijoj je nadležnosti cesta jer će o tome ovisiti kome uputiti 
zahtjev. 
 
Gđa. Bistrović moli da se saniraju 2 šahte na Grobničkoj cesti kod kbr. 24. 
 
ZAKLJUČAK: Tajnica će poslati prijavu VIK-u. 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

        Dajna Jogan 
 


