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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-05/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  22. 03. 2018. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 39. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
39. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je u utorak, 20.03.2018. godine s početkom u 18:00 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 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice VMO Orehovica od 09.02.2018.g. 

 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
 

DNEVNI RED 
 
 
 

1. Izvještaj realizirane programske aktivnosti – Dječja maškarana zabava 

2. Nastavak priprema za realizaciju programa Bilten MO 

3. Razlika sredstava po prioritetima iz 2017. godine – TD Rijeka promet 

4. Komunalna problematika 

5. Prometna problematika 

6. Obavijest – ostavka članice VMO Ines Bukovac 

7. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća, gđa. Jogan, izvijestila je vijećnike o realiziranoj programskoj aktivnosti – Dječjoj 
maškaranoj zabavi. Gđa. Jogan zahvalila je vijećnicima i volonterima Adrijanu Šuperini i Antonu Blau 
na angažmanu oko pripreme zabave, rasvjete i razglasa, te izrazila zadovoljstvo uspješnom 
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realizacijom ovog već tradicionalnog programa namijenjenog djeci Orehovice. Gđa. Jogan istaknula je 
kako su svi, i djeca i roditelji bili vrlo zadovoljni poučnim i zabavnim programom Udruge „Karmelino“, tj. 
dvije klaunice koje su zabavljale i animirale djecu. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom.  
 
AD 2 
 
Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike o nastavku priprema za realizaciju programa Bilten MO. Gđa. 
Jogan izvijestila je vijećnike kako je u tijeku priprema tekstova i fotografija za Bilten. Kako je 
dogovoreno, Bilten će biti prezentiran i podijeljen građanima u sklopu završne svečanosti povodom 
obilježavanja Dana MO Orehovica. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom.  
 
AD 3 
 
Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike o zaprimljenom dopisu TD Rijeka promet u kojem stoji da se po 
prioritetima MO Orehovica iz 2017. godine nakon provedenih postupaka, te shodno planiranim i 
ugovorenim radovima pojavila razlika od 31.826,60 kn s PDV-om koju je potrebno utrošiti. Zamjenica 
predsjednice, gđa. Balaban predložila je da se navedeni preostali iznos utroši u sanaciju kolnika 
(postojećeg parkinga) u Ulici Balde Fućka preko puta kućnog broja 30.  
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije, te nakon kraće rasprave odlučili 
podržati prijedlog gđe. Balaban i preostala sredstva po prioritetima MO Orehovica iz 2017.g. u 
iznosu od 31.826,60 kn s PDV-om utrošiti u sanaciju kolnika (postojećeg parkinga) u Ulici Balde 
Fućka preko puta kućnog broja 30. U sklopu sanacije zamolit će se i iscrtavanje parkirnih 
mjesta. 
 
AD 4 
 
4.1. Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike da se mjesnom odboru obratio g. Nimčević s upitom vezanim 
za sanacijom ceste u Ulici Kačjak kod kućnih brojeva 5, 7 i 9. G. Nimčević naveo je kako je dio 
prilaznog puta već saniran u 2016.g. Gđa. Jogan predložila je da se prijedlog g. Nimčevića pošalje u 
sklopu prijedloga komunalnih prioriteta MO Orehovica za 2019.g. U sklopu prijedloga komunalnih 
prioriteta upit će se proslijediti nadležnim službama na obradu i razmatranje.  
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom.  
 
4.2. Gđa Jogan obavijestila je vijećnike o upitu g. Vucića vezanom za biofilter u Ulici Balde Fućka koji 
služi za prikupljanje i eliminaciju neugodnih mirisa iz kanalizacije. G. Vucić imao je primjedbe na 
neugodne mirise, te na vrijeme rada biofiltera koji nije upaljen cijelo vrijeme. Temeljem upita g. Vucića 
dogovoren je terenski sastanak s predstavnicima KD Vodovod i kanalizacija. Na terenskom sastanku 
dogovoreno je da će filter biti upaljen cijelo vrijeme, a kako je rad elektromotora jako tih ne bi trebao 
smetati građanima koji žive u blizini. Gđa. Jogan navela je kako podržava odluku da biofilter radi 
neprestano, te se nada da će navedeni problem biti riješen. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom.  
 
AD 5  
 
5.1. Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike da se mjesnom odboru obratila gđa. Lerga s upitom vezanim 
za nakrivljeno ogledalo na ulazu u Ulicu Braće Vlah budući da je ogledalo sa stupom uslijed bure 
pretrpilo oštećenja. Upit je odmah proslijeđen TD Rijeka promet, te je ogledalo u vrlo kratkom roku 
sanirano i učvršćeno. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
5.2. Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike da se mjesnom odboru obratio g. Nimčević s upitom ispitivanja 
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mogućnosti iscrtavanja pješačkog prijelaza u Ulici Kačjak. Upit za ispitivanjem mogućnosti iscrtavanja 
pješačkog prijelaza proslijeđen je TD Rijeka promet koji je napravio izvid na terenu. Službeno 
očitovanje TD Rijeka promet je da u sadašnjim uvjetima nije moguće označiti pješački prijelaz u Ulici 
Kačjak (u blizini kućnog broja 5). Naime, osnovni uvjet za označavanje pješačkih prijelaza je 
odgovarajuća zaustavna preglednost i obostrani nogostup. Na predmetnoj lokaciji zaustavna 
preglednost je dobra, ali nema izgrađenog nogostupa na sjevernoj strani ulice. Ukoliko bi se nogostup 
izgradio stekli bi se i uvjeti za realizaciju pješačkog prijelaza.  
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
AD 6 
 
Gđa. Jogan izvijestila je vijećnike o pisano podnesenoj ostavci članice VMO Orehovica Ines Bukovac. 
Naime, gđa. Bukovac je zbog promjene adrese prebivališta podnijela ostavku na dužnost članice vijeća. 
Od HDZ-a i stranaka kandidacijske liste s koje je Ines Bukovac izabrana u VMO Orehovica očekuje se 
prijedlog zamjenskog člana. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
AD 7 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                                  Goran Miličić 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

 Dajna Jogan 
 


