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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-2 
Rijeka,  29. 01. 2019. 

 
 

ZAPISNIK 
S 1. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
1. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je u četvrtak, 24.01.2019. godine s početkom u 18:00 sati 
u prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Ružica Balaban, predsjednica VMO 
- Valentina Vlah, zamjenica predsjednice VMO 
- Božo Pavlović, član VMO 
- Dajna Jogan, članica VMO 
- Goran Miličić, referent za mjesnu samoupravu 

 
 
Ostali nazočni: 

-  
 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Saša Novalić, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Orehovica od 18.12.2018.g. 

 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
 

DNEVNI RED 
 

 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Orehovica 

2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Orehovica 

3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog 

odbora Orehovica 

4. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu za 2018. godinu 

5. Usvajanje Programa rada za 2019. godinu 

6. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu 

7. Izvještaj realizirane programske aktivnosti Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiće 

8. Pripreme za realizaciju programske aktivnosti Dječja maškarana zabava 

9. Komunalna i prometna problematika 

10. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
Predsjednica Vijeća, gđa. Balaban upoznala je vijećnike s prijedlogom Poslovnika Vijeća Mjesnog 
odbora Orehovica kojim je definirano konstituiranje Vijeća, izbor predsjednika i zamjenika 
predsjednika Vijeća, prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća, 
prestanak mandata članova Vijeća, razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika, poslovni red 
na sjednicama Vijeća i donošenje akata, osnivanje i način rada radnih tijela Vijeća, javnost rada 
Vijeća te obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Vijeće. 
 
Zaključak: Nakon kraće rasprave vijećnika Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Orehovica nije 
usvojen već će se prijedlog Poslovnika uzeti na razmatranje i usvojiti na narednoj sjednici. 
 
AD 2 
 
Gđa. Balaban upoznala je vijećnike s prijedlogom Pravila Mjesnog odbora Orehovica kojim su 
definirani djelokrug i ovlasti Vijeća, način raspolaganja financijskim sredstvima, sazivanje i vođenje 
mjesnih zborova građana te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Vijeća. 
 
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno usvojili Pravila MO Orehovica 
 
AD 3  
 
Gđa. Balaban upoznala je vijećnike s prijedlogom Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba 
za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Orehovica kojim se utvrđuju uvjeti, postupak i način dodjele 
priznanja fizičkim i pravnim osobama za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Orehovica. 
Doprinosima u razvoju mjesnog odbora smatraju se naročito aktivnosti na poboljšanju komunalnog 
standarda građana, u zaštiti okoliša i estetskom uređenju mjesta stanovanja i područja mjesnog 
odbora, u zadovoljavanju kulturnih potreba, u socijalnoj skrbi i humanitarnom radu, u zadovoljavanju 
javno zdravstvenih potreba, na poboljšanju uvjeta života djece, mladeži i starijih osoba, na 
unaprjeđenju sporta, poglavito za djecu i mladež, na razvoju dobrosusjedskih odnosa i jačanju 
snaga i aktivnosti lokalne zajednice te druge aktivnosti kojima se razvija ugled i značaj mjesnog 
odbora, mjesne samouprave u cjelini i promiče partnerski i suodgovorni odnos mjesnog odbora i 
Grada Rijeke. 
 
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno usvojili Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba 
za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Orehovica.  
 
AD 4 
 
Gđa. Balaban upoznala je vijećnike s potrebom usvajanja Izvješća o radu VMO Orehovica za 2018. 
godinu. Vijeće je u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca održalo ukupno 8 sjednica s 41 točkom 
dnevnog reda. Realizirane su programske aktivnosti Dječja maškarana zabava, Bilten MO, Dan 
Mjesnog odbora, Birajmo najljepšu okućnicu i Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiće, te 
Redovna aktivnost VMO. Ukupni prihodi za 2018. godinu iznosili su 35.910,00 kn, a ukupni rashodi 
26.074,14 kn. 
 
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno usvojili Izvješće o radu VMO Orehovica za 2018. godinu. 
 
AD 5 
 
Gđa. Balaban upoznala je vijećnike s prijedlozima programskih aktivnosti Vijeća MO Orehovica za 
2019. godinu. Vijeće MO Orehovica za 2019. godinu predlaže pet programskih aktivnosti i to: Dječju 
maškaranu zabavu, Dane Mjesnog odbora, Birajmo najljepšu okućnicu, Ekološku akciju i Doček 
Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiće čija ukupna vrijednost iznosi 31.410,00 kn 
 
Zaključak: Nakon kraće rasprave i sukladno poslanim prijedlozima Vijeće je jednoglasno 
usvojilo Program rada za 2019. godinu. Kao programske aktivnosti realizirat će se sljedeće 
aktivnosti: Dječja maškarana zabava, Dani Mjesnog odbora, Birajmo najljepšu okućnicu, 
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Ekološka akcija i Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiće. 
 
AD 6 
 
Gđa. Balaban obavijestila je vijećnike o potrebi usvajanja prijedloga Financijskog plana za 2019. 
godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Prijedlog prihoda iznosi 35.910,00 kn od čega je 
31.410,00 kn prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih 
korisnika dok 4.500,00 kn iznose donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. U 
2019. godini sukladno prijedlogu Financijskog plana planirano je pet programskih aktivnosti Vijeća 
(Dječja maškarana zabava, Dani Mjesnog odbora, Birajmo najljepšu okućnicu, Ekološka akcija i 
Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiće) te Redovna aktivnost Vijeća MO. 
 
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno usvojili Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora 
Orehovica i projekcije za 2020. i 2021. godinu. 
 
AD 7 
 
Gđa. Balaban obavijestila je vijećnike da je veoma zadovoljna realizacijom programske aktivnosti 
Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiće. Priredba je održana u petak, 14. prosinca 2018. 
godine u velikoj dvorani Doma na Orehovici. Na priredbi su nastupili učenici Područne škole 
Orehovica i Ri Teatar zabavnom i poučnom predstavom za djecu pod nazivom „Šumska bajka“. 
Nakon prigodnog programa podijeljeni su poklon paketi svoj prijavljenoj djeci. Gđa. Balaban još 
jednom se zahvalila dugogodišnjim donatorima koji su sudjelovali u programu, a to su: Krainc auto 
d.o.o., obrt Dino, trgovina Nal d.o.o. i trgovina Kalina d.o.o. Također, zahvalila se i vlasniku caffe 
bara „Moretto“ koji je izrazio veliku želju za sudjelovanjem u programima lokalne zajednice, a kojeg 
se u jako kratko vrijeme prikupljanja donacija na žalost nije kontaktiralo. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s gđom. Balaban  
 
AD 8 
 
Gđa. Balaban informirala je vijećnike o potrebi početka priprema prve ovogodišnje programske 
aktivnosti Dječja maškarana zabava. Predložila je da se kao i prošle godine angažiraju dvije 
klaunice iz Udruge Karmelino koje su poučnim i zabavnim igrama animirale djecu. Sukladno 
prijedlogu dogovoren je i termin aktivnosti, petak, 8. veljače. Kao i ranijih godina bit će potrebno 
kupiti fritule, slatkiše i sokove, izraditi plakate te najaviti program putem web stanice MO Orehovica. 
Poziv će se dakako uputiti i Područnoj školi Orehovica. Volonteri će se kao i prošle godine pobrinuti 
za rasvjetu, a ove godine gđa. Balaban predlaže da se sukladno Financijskom planu pokušaju 
prikupiti i donacije (te tako ostvariti poticaje na donacije) od lokalnih firmi koje nisu sudjelovale u 
programu Djeda Božićnjaka. Od prikupljenih novčanih donacija i u jednakom iznosu ostvarenih 
poticaja od Grada Rijeke bi se kupili ukrasi, baloni i rekviziti za maškaranu zabavu.  
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s gđom. Balaban. 
 
AD 9 
 
9.1. Gđa. Balaban informirala je vijećnike o primjedbama građana na neugodne mirise i ponovnom 
problemu u zimskim mjesecima ugašenog biofiltera u Ulici Balde Fućka. Primjedbe su proslijeđene 
nadležnima, Vodovodu i kanalizaciji. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
9.2. Gđa. Balaban informirala je vijećnike o upitu građana za uklanjanjem tri bora u Ulici Balde 
Fućka u blizini kućnog broja 62. 
 
Zaključak: Vijećnici su suglasni da se borovi uklone ukoliko se radi o javnoj površini 
sukladno mišljenju nadležnih službi. Upit će se proslijediti OGU za komunalni sustav. 
 
9.3. Gđa. Balaban obavijestila je vijećnike o primjedbama građana na učestalo kršenje 
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novopostavljenih znakova zabrane prometa vozilima iznad 10 tona u Ulici Balde Fućka. 
 
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno odlučili da se informacije proslijede Postaji prometne 
policije Rijeka.   
 
9.4. Gđa. Balaban upoznala je vijećnike s primjedbama građana na velike i neprilagođene brzine 
vožnje u ulicama Grobnička cesta, Balde Fućka i Svilno. 
 
Zaključak: Kako se radi o dugogodišnjem problemu na koji je Vijeće već upozoravalo 
odlučeno je da se informacije o prekoračenjima ograničenja brzine u ulicama Grobnička 
cesta, Balde Fućka i Svilno proslijede Postaji prometne policije Rijeka i zamoli pojačani 
nadzor te ispita mogućnost mjerenja brzine kretanja vozila radarom. Vijeće je ustanovilo da 
se svakako u dopisu navede zabrinutost za sigurnost u prometu najmlađih pješaka, učenika 
Područne škole Orehovica. 
 
9.5. Gđa. Balaban upoznala je vijećnike s upitom građana za iscrtavanjem jednog parkirnog mjesta 
za osobe s invaliditetom u Ulici Kljun. 
 
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno odlučili da se upit proslijedi Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i Rijeka prometu te ispita mogućnost iscrtavanja traženog parkirnog 
mjesta. Ukoliko bude potrebno mogućnost realizacije zahtjeva građana može se ispitati i 
preko prijedloga komunalnih prioriteta za 2020. godinu. 
 
9.6. Gđa. Balaban informirala je vijećnike o primjedbama građana na tijela javne rasvjete koja nisu u 
funkciji u ulicama Kačjak i Petorice strijeljanih. Neispravnost je dojavljena Energu na službeno 
postupanje. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
9.7. Gđa. Balaban upoznala je vijećnike s upitom građana iz kojeg razloga nije postavljen niti jedan 
hidrant u Ulici Grobnička cesta. Gđa. Balaban predložila je vijećnicima da navedeno uzmu na 
razmatranje i sagledaju teren na području MO Orehovica te da se upiti o potrebnim hidrantima 
proslijede nadležnima sa zahtjevom za službenim očitovanjem. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s gđom. Balaban. 
 
9.8. Gđa Jogan predložila je da se od Hrvatskih cesta zatraži farbanje linija na kolniku na raskrižju 
ulica Grobničke ceste, Kaline i Kačjaka. Također, uslijed radova dio kolnika u blizini zgrade MO 
ostao je nedovršen, nesaniran do visine asfalta pa gđa. Jogan predlaže da se primjedbe proslijede 
Rijeka prometu i zatraži sanacija. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s gđom. Jogan. 
 
AD 10 
 
10.1. Gđa. Balaban upoznala je vijećnike s dva zahtjeva za korištenjem prostora MO Orehovica, 
velike dvorane. Prvi zahtjev je bio vezan za sastanak građana iz Ulice Grobnička cesta, dok se drugi 
zahtjev odnosio na korištenje velike dvorane tokom 2019. godine za potrebe stolno-teniskog kluba 
Orehovica. Gđa. Balaban obavijestila je vijećnike kako je mišljenje VMO Orehovica na korištenje 
prostora sukladno dogovoru bilo pozitivno te naglasila aktivnost članova stolno-teniskog kluba 
Orehovica u programskim aktivnostima Vijeća. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s gđom. Balaban.  
 
10.2. Gđa. Vlah postavila je upit ukoliko je moguće napraviti facebook stranicu MO Orehovica radi 
lakšeg i bržeg informiranja građana o programima, aktivnostima i komunalnim prioritetima VMO 
Orehovica. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s gđom. Vlah. Tajnik 
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MO ispitat će mogućnost izrade facebook stranice, a obaveza ažuriranja i održavanja bila bi 
sukladno dogovoru vijećnika na Vijeću MO Orehovica, gđi. Balaban i gđi. Vlah. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati.      Ovaj se zapisnik sastoji od  pet (5) stranica. 
 

Zapisničar: Referent za mjesnu samoupravu 
                    Goran Miličić  

 

            
      Predsjednica VMO Orehovica: 

       Ružica Balaban  

 
 
 
 
 


