
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPISNIK 

 
s konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Orehovica od 18. prosinca 2018. godine, 

održane u prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 
 
Sjednicu je u 17:00 sati otvorila Dragica Fadljević, ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu 
kao osoba ovlaštena od strane Gradonačelnika za vođenje sjednice do utvrđivanja privremenog 
predsjedatelja sjednice.  
Nakon pozdravne riječi Dragica Fadljević pozvala je prisutnog referenta za mjesnu samoupravu 
Gorana Miličića da izvrši prozivku članova Vijeća mjesnog odbora. 
 
Referent je izvršio prozivku, te je utvrđeno da sjednici prisustvuje 5 članova Vijeća od ukupno 5  
koliko je propisano Statutom Grada Rijeke. 
 
Dragica Fadljević potom je predložila sljedeći: 
 

 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora Orehovica  
2. Utvrđivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
3. Svečana Prisega članova Vijeća Mjesnog odbora Orehovica  
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
5. Razno 
 
i pozvala članove Vijeća da glasanjem prihvate predloženi dnevni red. 
 
Dnevni red prihvaćen je  jednoglasno.  
 

Točka 1. 
 

Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora Orehovica  
 

Dragica Fadljević pročitala je Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnog 
odbora Orehovica prema slijedećem:   

 
I. Utvrđuje se da je u popis birača upisano 472 birača, od čega je glasovalo 83 birača, 

te je prebrojavanjem utvrđeno 83 važećih glasačkih listića i 0 nevažećih glasačkih listića. 
II. Od  važećih glasačkih  listića, liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora 

Orehovica, dobile su glasova i broj mjesta u Vijeću prema slijedećem: 
 

 
 

 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD RIJEKA 

  
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/18-05/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  18. 12. 2018. 

 



Redni 
broj 

 
KANDIDACIJSKA LISTA 

 

broj 
glasova 

broj 
mjesta 

1.  

     
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
    DAJNA JOGAN - nositeljica  liste 
 

27 2 

2.  

     
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU  
    PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS  
    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
    HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 
    HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI 
    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS 
    BOŽO PAVLOVIĆ - nositelj liste 
 

37 2 

3.  

     
    ŽIVI ZID 
    SAŠA NOVALIĆ – nositelj liste 
 

19 1 

 
III.     U Vijeće Mjesnog odbora OREHOVICA, izabrani su: 
 

1. s kandidacijske liste 
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
    DAJNA JOGAN - nositeljica  liste 
 

1. DAJNA JOGAN 
2. VALENTINA VLAH 

 
 

 
  2. s kandidacijske liste 
        HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU  
        PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS  
        SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
         HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 
         HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI 
         ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS 
         BOŽO PAVLOVIĆ - nositelj liste 

 
1. BOŽO PAVLOVIĆ 
2. RUŽICA BALABAN 

 
 
 
  3. s kandidacijske liste 
      ŽIVI ZID 
      SAŠA NOVALIĆ - nositelj  liste 
 

1. SAŠA NOVALIĆ 

 
        

       
Dragica Fadljević utvrđuje se da je svih 5 članova Vijeća izabrano sukladno odredbama 

Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" 14/13), te poziva članove Vijeća da prihvate Izvješće. Vijeće donosi 

 
Zaključak 

 
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima za  članove Vijeća Mjesnog odbora Orehovica. 
 

 



Točka 2. 
 

Utvrđivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
 

Na traženje Dragice Fadljević, referent za mjesnu samoupravu utvrdio je da je Božo 
Pavlović prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, te da temeljem 
članka 57. Stavak 4 Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke 
preuzima vođenje sjednice kao privremeni Predsjedatelj. 
 

Vijeće je nastavilo s radom prema utvrđenom dnevnom redu. 
 

Točka 3. 
 

Svečana prisega članova Vijeća Mjesnog odbora Orehovica 
 

Referent za mjesnu samoupravu uručio je prisutnim članovima Vijeća tekst Prisege. 
Božo Pavlović pozvao je vijećnike da ustanu i pročitao tekst svečane Prisege.  

 
Nakon što su vijećnici rekli “PRISEŽEM”, potpisali su tekst prisege i uručili ga 

Predsjedatelju. 
 

Točka 4. 
 

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
 

Na zahtjev Predsjedatelja, referent za mjesnu samoupravu izvijestio je članove Vijeća da 
su prema Statutu Grada Rijeke tijela mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća 
mjesnog odbora te je objasnio tijek provođenja izbora prema sljedećem:  

Predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine i to 
većinom glasova svih članova Vijeća.  

Referent za mjesnu samoupravu objasnio je da se sukladno Poslovniku VMO Orehovica  
članak 8. biranje predsjednika provodi javnim glasovanjem.  

Predsjedatelj, Božo Pavlović pozvao je članove da podnesu prijedloge kandidata za 
predsjednika Vijeća. Podneseni su slijedeći prijedlozi: 

 
1. Prijedlog za kandidatkinju Ružicu Balaban podnijeli su usmeno članovi Vijeća: 
Božo Pavlović i Saša Novalić.  
 
2. Prijedlog za kandidatkinju Dajnu Jogan usmeno je podnijela članica Vijeća Valentina 

Vlah. 
 

Predsjedatelj, Božo Pavlović pozvao je članove Vijeća da glasuju o predloženim 
kandidatima dizanjem ruku.  

Za kandidatkinju Ružicu Balaban glasovala su 3 člana Vijeća. 
Za kandidatkinju Dajnu Jogan glasovala su 2 člana Vijeća. 
Božo Pavlović utvrđuje da je većinu glasova svih članova Vijeća dobila kandidatkinja 

Ružica Balaban i konstatira da Vijeće Mjesnog odbora Orehovica donosi: 
 

ODLUKU 
o izboru predsjednice Vijeća Mjesnog odbora Orehovica 

 
1. Za predsjednicu Vijeća Mjesnog odbora Orehovica izabrana je Ružica Balaban 

 
Vođenje sjednice preuzela je Ružica Balaban kao predsjednica Vijeća.  
Predsjednica zahvaljuje članovima Vijeća na ukazanom povjerenju i nastavlja predsjedavati. 
 

Nakon izbora predsjednice Vijeća prešlo se na izbor zamjenika predsjednika Vijeća prema 
postupku izbora za predsjednika. 



Predsjednica VMO, Ružica Balaban pozvala je članove Vijeća da podnesu prijedloge 
kandidata za zamjenika predsjednika Vijeća. Podneseni su slijedeći prijedlozi: 

 
1. Prijedlog za kandidatkinju Valentinu Vlah podnijela je usmeno članica Vijeća Dajna 

Jogan 
 
Predsjednica VMO, Ružica Balaban pozvala je članove Vijeća da glasuju o predloženoj 
kandidatkinji dizanjem ruku. 
Za kandidatkinju Valentinu Vlah glasalo je 5 članova Vijeća. 
 
Predsjednica utvrđuje da je većinu glasova svih članova Vijeća dobila kandidatkinja Valentina Vlah 
i konstatira da Vijeće donosi 
 

ODLUKU 
o izboru zamjenice predsjednice Vijeća Mjesnog odbora Orehovica 

 

1. Za zamjenicu predsjednice Vijeća Mjesnog odbora Orehovica izbrana je Valentina Vlah 
 

Predsjednica čestita izabranoj zamjenici predsjednice. 
Zamjenica predsjednice zahvaljuje članovima na ukazanom povjerenju. 
 

Točka 5. 
 

Razno 
 

 Pod točkom „Razno“ predsjednica Vijeća zahvalila se na povjerenju i na uspješnoj 
četverogodišnjoj suradnji, te je predložila da se na današnjoj sjednici donese Odluka o ovlaštenim 
osobama VMO za raspolaganje sredstvima Financijskog plana i potpisivanja financijske 
dokumentacije te predlaže da uz predsjednicu Vijeća kao druga potpisnica bude zamjenica 
predsjednice Valentina Vlah. Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog. 
 

Zaključak 
 
Valentina Vlah, zamjenica predsjednice VMO većinom glasova svih članova izabrana je da uz 
predsjednicu VMO, Ružicu Balaban bude ovlaštena osoba za raspolaganje sredstvima 
Financijskog plana i potpisivanje financijske dokumentacije. 
  
Predsjednica je zamolila referenta za mjesnu samoupravu da informira Vijeće o prvim odlukama, 
zaključcima i normativnim aktima koje bi trebalo usvojiti na narednoj sjednici. 
Referent je obavijestio Vijeće kako bi na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća bilo potrebno usvojiti 
Poslovnik Vijeća MO, Pravila MO te Pravilnik o nagrađivanju. Također je izvijestio Vijeće o potrebi  
donošenja Programa rada za 2019. godinu kao i Financijskog plana za 2019. godinu. Sve 
potrebne materijale vijećnici će dobiti prije prve sjednice Vijeća. 
 Vijećnici su potom donijeli zaključak da se prva radna sjednica VMO održi tokom siječnja 
2019. godine. 
 
Sjednica je završena u 17:20 sati. 
 
U Rijeci, 18.12.2018. godine. 
 
 
 Predsjedatelj:    Predsjednica VMO Orehovica:        Tajnik: 
Božo Pavlović                                                Ružica Balaban                                  Goran Miličić 


