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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-05/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  17. 05. 2018. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 41. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
41. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je u utorak, 15.05.2018. godine s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Božo Pavlović, član VMO 
- Marijana Bistrović, članica VMO 
- Goran Miličić, referent za mjesnu samoupravu 

 
 
Ostali nazočni: 

-  
 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Ružica Balaban, zamjenica predsjednice VMO 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice VMO Orehovica od 26.04.2018.g. 

 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
 

DNEVNI RED 
 
 
 

1. Predlaganje malih komunalnih prioriteta za 2019. godinu 

2. Završne pripreme za realizaciju programa Bilten MO 

3. Završne pripreme za realizaciju programa Dan Mjesnog odbora 

4. Preraspodjela financijskih sredstava radi potreba programa Dan Mjesnog odbora 

5. Početak priprema za realizaciju programa Birajmo najljepšu okućnicu 

6. Komunalna problematika 

7. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća, gđa. Jogan, izvijestila je prisutne vijećnike o potrebi davanja prijedloga malih 
komunalnih prioriteta za 2019. godinu. Prijedlozi komunalnih prioriteta šalju se na obradu nadležnim 
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službama, a konačno usvajaju po njihovoj obradi sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Na 
osnovu svih prihvatljivih prijedloga i u okviru raspoloživih financijskih sredstava, VMO Orehovica 
sastavit će listu komunalnih prioriteta za 2019. godinu koja će po konačnom usuglašavanju s Gradom 
činiti sastavni dio prijedloga Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih 
odbora u 2019. godini. Plan usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke, u pravilu na sjednici koja se održava u 
prosincu. Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike da je Mjesni odbor Orehovica zaprimio sedam zahtjeva 
građana za uvrštavanjem predloženih zahvata u prijedloge komunalnih prioriteta MO Orehovica za 
2019. godinu. Prvi zahtjev je g. Nimčevića, a odnosi se na sanaciju kolnika u Ulici Kačjak kod kućnih 
brojeva 5, 7 i 9. Kako je o ovom zahtjevu bilo riječi i na 39. sjednici VMO Orehovica koja je održana 20. 
ožujka 2018. godine gđa. Jogan predložila je da se kako je odlučeno ovaj zahtjev proslijedi kao 
prijedlog komunalnih prioriteta MO Orehovica za 2019. godinu. G. Nimčević također je imao zahtjev za 
ispitivanjem mogućnosti iscrtavanja pješačkog prijelaza u Ulici Kačjak. TD Rijeka promet napravio je 
izvid sukladno zahtjevu te poslao službeno očitovanje kako u sadašnjim uvjetima nije moguće označiti 
pješački prijelaz u Ulici Kačjak (u blizini kućnog broja 5). Naime, osnovni uvjet pješačkih prijelaza je 
odgovarajuća zaustavna preglednost i obostrani nogostup. Na predmetnoj lokaciji zaustavna 
preglednost je dobra, ali nema izgrađenog nogostupa na sjevernoj strani ulice. Gđa. Jogan predložila je 
da se kao prijedlog prioriteta sukladno zahtjevu za iscrtavanjem pješačkog prijelaza pošalje i stavka 
uređenja nogostupa u Ulici Kačjak u blizni kućnog broja 5. Ukoliko bi VMO Orehovica po obradi ovog 
prijedloga usvojilo stavku uređenja nogostupa bilo bi moguće planirati i projekt iscrtavanja pješačkog 
prijelaza. Gđa. Jogan informirala je vijećnike o zahtjevu g. Vucića za proširenjem javne rasvjete u Ulici 
Balde Fućka kod kućnih brojeva 54 i 62. Gđa Jogan obavijestila je vijećnike i o dva zaprimljena 
prijedloga gđe. Sveško za farbanjem ograda u Ulici Kalina u blizini kućnog broja 7, te za sadnju 
mediteranskog bilja u Ulici Kalina također u blizini kućnog broja 7. Gđa Jogan zahvalila se građanima 
na konstruktivnim prijedlozima i predložila da se ovi prijedlozi prihvate i pošalju na obradu stručnim 
službama. Gđa Jogan obavijestila je vijećnike i o zaprimljenom prijedlogu g. Sveška za premještanjem 
autobusne stanice sa čekaonicom na Donjoj Orehovici sjevernije na prirodno ugibalište kako bi se 
jednog dana spomenik iz dvorišta ambulante mogao vratiti na svoje izvorno mjesto. Drugi prijedlog 
odnosi se na Gornju Orehovicu i autobusnu čekaonicu. Gđa Jogan napomenula je kako je u 
prijedlozima komunalnih prioriteta za 2018. godinu poslana stavka postave autobusne čekaonice na 
raskrižju Ulice Balde Fućka i Grobničke ceste (smjer prema Rijeci) ali dobiven je odgovor od UGU za 
komunalni sustav kako je unatrag nekoliko godina izrađen prijedlog rješenja i tražena dozvola, ali nije 
dobivena zbog toga što se ne zadovoljavaju prometni uvjeti. Gđa. Jogan napomenula je kako se po 
uputstvima OGU za komunalni sustav u prijedloge komunalnih prioriteta ne uvrštavaju zahvati koji se 
odnose na nova autobusna stajališta. Gđa. Jogan predložila je izgradnju upojnog bunara za oborinske 
vode u Ulici Kalina ispod parkirališta kućnog broja 12 (ambulanta). G. Pavlović nadovezao se na 
prijedloge, te predložio sanaciju kolnika (postojećeg parkinga) u Ulici Balde Fućka preko puta kućnog 
broja 40. 
 
Zaključak: Primivši na znanje sve navedene informacije vijećnici su nakon kraće rasprave 
jednoglasno odlučili da se kao prijedlozi malih komunalnih prioriteta MO Orehovica za 2019. 
godinu pošalju sljedeći prijedlozi: 
 

Red. 
Br. Prijedlog prioriteta sa lokacijom 

Površina 
ili količina 

Napomene / prilozi 

1 
Sanacija kolnika u Ulici Kačjak kod kućnih 
brojeva 5,7 i 9 

  prijedlog građana 

2 
Uređenje nogostupa u Ulici Kačjak u blizini 
kućnog broja 5   

  

3 
Proširenje javne rasvjete u Ulici Balde 
Fućka kod kućnih brojeva 54 i 62 

  prijedlog građana 

4 
Farbanje ograda u Ulici Kalina u blizini 
kućnog broja 7 

  prijedlog građana 

5 
Sadnja mediteranskog bilja u Ulici Kalina u 
blizini kućnog broja 7   

prijedlog građana 

6 
Sanacija potpornog zida u Ulici Put pod 
Rebar iznad kućnog broja 1 (Mlikaričin put)   

prijedlog građana od ranijih 
godina 
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7 
Izgradnja upojnog bunara za oborinske 
vode u Ulici Kalina ispod parkirališta 
kućnog broja 12 (Ambulanta) 

    

8 
Sanacija kolnika (postojećeg parkinga) u 
Ulici Balde Fućka preko puta kućnog broja 
40 

    

 
 
AD 2 
 
Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike kako je Bilten MO Orehovica „Nad Rečinom“ u završnoj fazi 
priprema. Nakon kontrole i eventualnih primjedbi te malih preinaka Bilten ide u tisak i bit će spreman za 
podjelu građanima u sklopu završne priredbe povodom obilježavanja Dana MO Orehovica u subotu, 26. 
svibnja 2018. godine. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
AD 3 
 
Gđa. Jogan izvijestila je vijećnike o završnim pripremama za realizaciju programa Dan MO Orehovica. 
Kako je dogovoreno na prošloj sjednici završna priredba će se održati u subotu, 26. svibnja 2018. 
godine u velikoj dvorani Doma na Orehovici. Na priredbi će nastupiti učenici Područne škole Orehovica, 
a organiziran je i prigodni kulturno-zabavni program i domjenak. Također, najboljim sportašima u 
organiziranim turnirima u stolnom tenisu, briškuli i trešeti te malom nogometu podijeliti će se kapice s 
tiskom „Volim Orehovicu“ i pehari. Građanima će se prezentirati i podijeliti Bilten MO. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
AD 4 
 
Gđa. Jogan predložila je vijećnicima da se zbog potreba programa Dan Mjesnog odbora izvrši 
preraspodjela sredstava iz Financijskog plana VMO Orehovica za 2018. godinu. Za kulturno-zabavni 
program planirano je 2.300,00 kn sukladno FP na poziciji ostalih usluga – PRO 2501. Zbog potreba 
programa Dan Mjesnog odbora gđa. Jogan predložila je preraspodjelu s pozicije komunalnih usluga iz 
Ekološke akcije – PRO 2498 u iznosu od 900,00 kn. Na taj način pozicija ostalih usluga u programu 
Dan Mjesnog odbora – PRO 2501 uvećala bi se za 900,00 kn, dok bi se pozicija komunalnih usluga u 
programu Ekološka akcija – PRO 2498 umanjila za 900,00 kn. Ukupni iznos FP ne bi se mijenjao. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i jednoglasno se složili s 
predsjednicom. Pozicija ostalih usluga u programskoj aktivnosti Dan Mjesnog odbora – PRO 
2501 uvećava se za 900,00 kn. Pozicija komunalnih usluga u programskoj aktivnosti Ekološka 
akcija – PRO 2498 umanjuje se za 900,00 kn. 
 
AD 5 
 
Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike o početku priprema za realizaciju programa Birajmo najljepšu 
okućnicu. Predložila je da se završna svečanost na kojoj bi se podijelile zahvalnice i poklon bonovi, te 
na kojoj bi bila izložena izložba fotografija svih okućnica održi u petak, 29. lipnja sukladno dogovoru s 
Kazališnom grupom Viktora Cara Emina koja je zadužena za kulturno-zabavni dio programa. Gđa. 
Jogan istaknula je kako se nada velikom odazivu i interesu oko ove akcije. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
AD 6 
 
6.1. Gđa. Jogan informirala je vijećnike o zaprimljenim prijavama nekoliko građana o problemu žohara 
u Ulici Kljun. Prijava problema odmah je proslijeđena OGU za komunalni sustav i KD Vodovod i 
kanalizacija. Temeljem prijave o pojavi žohara u Ulici Kljun izvršen je izvid i utvrđivanje stanja sustava 
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javne odvodnje. U sklopu proljetne akcije izvršeno je tretiranje (deratizacija i kontaktna dezinsekcija) u 
Ulici Kljun. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
6.2. Gđa. Jogan prenijela je vijećnicima informacije dobivene od TD Rijeka promet vezane za jačinu 
svjetla pojačanja cestovne rasvjete u sklopu led katadioptera na Grobničkoj cesti. Sukladno projektu to 
je svjetlo napravljeno da dodatno naglasi pješački prijelaz. Gđa. Jogan napomenula je da ukoliko bude 
daljnjih upita i primjedbi na jačinu svjetla pojačanja cestove rasvjete da bi bilo dobro ispitati mogućnosti 
zamjene svjetla kako se jačina ovog, postavljenog svjetla ne može regulirati, niti smanjiti. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
6.3. Gđa Jogan obavijestila je vijećnike o potrebi davanja prijedloga za sanacijom oštećenih kolnika na 
području MO Orehovica sukladno usvojenoj stavci komunalnih prioriteta MO Orehovica za 2018. 
godinu. Gđa. Jogan predložila je da se pod tom stavkom započne sa sanacijom oštećenja nogostupa 
duž Ulice Kalina. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
6.4. Gđa. Jogan predložila je da se temeljem upita građana pošalje zahtjev prema OGU za komunalni 
sustav za čišćenjem i orezivanjem zelenila na nekoliko lokacija na Orehovici, orezivanje zelenila duž 
Grobničke ceste kao i čišćenje nogostupa, sanacija novouređene zelene površine iz komunalnih 
prioriteta za 2017. godinu pod nazivom hortikulturno uređenje površine u Ulici Kalina sjeverozapadno 
od kućnog broja 12. Naime, kako je trava jako narasla novoposađene sadnice se više ne vide, te je 
potrebna sanacija i čišćenje površine. Potrebno je i čišćenje igrališta u Ulici Kalina, kao i orezivanje 
zelenila koje je naraslo uz rubove igrališta. Gđa. Jogan napomenula je kako je potrebno i orezivanje 
zelenila u Ulici Put pod Rebar koja je jako zarasla, kao i orezivanje nekoliko stabala uzduž Ulice Kalina. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
AD 7  
 
Gđa. Jogan obavijestila je vijećnike o ovogodišnjem sudjelovanju MO Orehovica na sportskim 
susretima mjesnih odbora Grada Rijeke povodom obilježavanja Dana Svetog Vida koji će se održati u 
subotu, 2. lipnja 2018. godine na Zametu. MO Orehovica imat će svoje predstavnike u kartama, briškuli 
i trešeti.  
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                                  Goran Miličić 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

 Dajna Jogan 
 


