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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-05/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  09. 11. 2017. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 34. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
34. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 26.10.2017. 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 
- Božo Pavlović, član VMO 
- Goran Miličić, referent za mjesnu samoupravu 

 
Ostali nazočni: 

-  
 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Marijana Bistrović, članica VMO 
- Ines Bukovac, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice VMO Orehovica od 26.09.2017. 

 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Programa rada za 2018. godinu 

2. Priprema za realizaciju programa Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiće 

3. Tekuća problematika 

4. Razno 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća, gđa. Jogan dala je vijećnicima na raspravu i usvajanje Program rada Vijeća MO 
Orehovica za 2018. godinu. Nakon što je razmotren, plan je usvojen kako slijedi u zaključku. 
 
Zaključak: Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada za 2018. godinu, u sklopu kojeg će se 
održati sljedeće programske aktivnosti: 
 

1. Dječja maškarana zabava 
2. Bilten MO 
3. Dan Mjesnog odbora 
4. Birajmo najljepšu okućnicu 
5. Ekološka akcija 
6. Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiće.  



  

 2/3 

 
AD 2 
 
Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike o početku priprema za realizaciju programa Doček Djeda 
Božićnjaka i čempresi za prvašiće. Gđa. Jogan je izvijestila vijećnike o dobivenoj ponudi „Ri teatra“ za 
izvođenje predstave u petak, 15.12.2017. s početkom u 18 sati. S obzirom na dosadašnju uspješnu 
suradnju, gđa. Jogan je predložila da se prihvati ponuda, kao i predloženi termin. Kao i prethodne 
godine djeci će se podijeliti pozivnice prilikom prijave. Građani će o programu biti obaviješteni putem 
oglasne ploče, plakata i medija (WEB, novine i radio). Potrebno je stupiti u kontakt s Područnom 
školom Orehovica i učiteljicom, gđom. Marijanom. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i jednoglasno se složili s 
predsjednicom. 
 
AD 3 
 
3.1. Gđa. Balaban je predložila da se zatraži učvršćivanje, odnosno fiksiranje kontejnera u Ulici Balde 
Fućka kod kućnih brojeva 34-36. Kad puše jaka bura kontejner se zna prevrnuti što dovodi do 
nezgodnih situacija. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s prijedlogom. Upit će 
se proslijediti komunalnom sustavu. 
 
3.2. Gdin. Pavlović istaknuo je kako je šetnica prema kanjonu Rječine oko Koporova jako zarasla. 
Predložio je da se ukoliko bude moguće dio Eko akcije sljedeće godine posveti raščišćavanju šetnice. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s prijedlogom. 
 
3.3. Gđa Jogan je predložila da se zatraži sastanak s pročelnicom Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav radi mogućnosti povezivanja Orehovice s istočnim dijelom grada autobusnom linijom. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
3.4. Gđa. Jogan je predložila da se pošalje upit za postavom dodatnih kontejnera u Ulici Put pod Rebar. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
3.5. Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike o dobivenom odgovoru od Hrvatskih cesta vezano za 2. i 3. 
fazu izgradnje čvora Orehovica. Trenutno stanje izrade projektne dokumentacije 2. i 3. faze čvora 
Orehovica je da su glavni projekti gotovi, te se čeka ovjera parcelacijskih elaborata u katastru. Trenutno 
je u fazi izrade i prometni elaborat analize varijantnog rješenja spajanja na autocestu koristeći Ulicu 
Kalina i postojeći most na Orehovici. Nakon izrade elaborata bit će moguće odlučiti o ekonomski 
opravdanom načinu rješavanja spoja autoceste s postojećom mrežom prometnica. Predsjednica je 
predložila da se svakako ostane u kontaktu s Hrvatskim cestama. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
3.6. Gđa. Jogan predložila je vijećnicima da se pošalje zahtjev Rijeka prometu za zamjenom 
izblijeđenih vertikalnih prometnih znakova STOP na križanju ulica Braće Vlah na Kalinu, Dragutina 
Tomića na Kalinu, te u Ulici Kalina, iznad ambulante. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
3.7. Gđa Jogan izvijestila je prisutne vijećnike o terenskom sastanku tajnika MO s g. Klobučarom iz 
Rijeka prometa i gđe. Banić iz komunalnog sustava u vezi mogućnosti postavljanja vibro-traka u Ulici 
Balde Fućka radi usporavanja prometa. Službeno mišljenje struke je da vibro-trake nije moguće 
postaviti u konkretnoj ulici i da će se morati pronaći drugo prometno rješenje i dati novi prijedlog. 
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Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
AD 4 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                                  Goran Miličić 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

 Dajna Jogan 
 


