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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,  25. 03. 2019. 

 
 

ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
2. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je u srijedu, 27.02.2019. 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 
- Saša Novalić, član VMO 
- Goran Miličić, referent za mjesnu samoupravu 

 
 
Ostali nazočni: 

- Damir Kamenar 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Dajna Jogan, članica VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Orehovica od 24.01.2019.g. 

 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
 

DNEVNI RED 
 
 
1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Orehovica 

2. Izvještaj realizirane programske aktivnosti Dječja maškarana zabava 

3. Tekuća problematika 

4. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća, gđa. Balaban upoznala je vijećnike s potrebom usvajanja normativnog akta - 
Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Orehovica s obzirom da je prijedlog dokumenta uzet na 
razmatranje na prošloj sjednici. Poslovnikom Vijeća Mjesnog odbora Orehovica definirano je 
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 
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akata, osnivanje i način rada radnih tijela Vijeća, javnost rada Vijeća te obavljanje stručnih, 
administrativnih i drugih poslova za Vijeće. 
 
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno usvojili Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Orehovica. 
 
AD 2 
 
Gđa. Balaban informirala je vijećnike o uspješno realiziranoj prvoj ovogodišnjoj programskoj 
aktivnosti – Dječjoj maškaranoj zabavi. Gđa. Balaban zahvalila se vijećnicima i volonterima na 
angažmanu oko pripreme i realizacije zabave te izrazila veliko zadovoljstvo održanom dječjom 
zabavom, ovog već tradicionalnog programa kojim se njeguje tradicija maškara i karnevala. Djecu 
su zabavljale i animirale poučnim i zabavnim igrama dvije klaunice iz Udruge Karmelino. Gđa. 
Balaban zahvalila se i donatorima koji su sudjelovali u ovom programu, a to su: vlasnik caffe bara 
„Moretto“, vlasnik „Tehnometalike“ d.o.o. i Ordinacija dentalne medicine Miljenka Tomić-Stanković 
dr. med. dent. Gđa. Balaban napomenula je kako su od donacija i od Grada Rijeke ostvarenih 
poticaja na donacije kupljene potrepštine u vidu balona, ukrasa i sl. za maškaranu zabavu, te kako 
je svako dijete koje je sudjelovalo na zabavi nagrađeno s prigodnim malim poklonom kao 
uspomenom na veselu, rasplesanu i maškaranu zabavu. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
AD 3  
 
3.1. G. Novalić predložio je da na sljedećoj sjednici VMO Orehovica sudjeluje g. Mijatović koji je 
zainteresiran za uređenje i grafički dizajn Biltena MO Orehovica – glasila „Nad Rečinom“. G. Novalić 
napomenuo je kako postoje nove ideje i velika želja za uređenjem Biltena MO Orehovica te 
predložio da se ideje prezentiraju na sljedećoj sjednici u ožujku. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s g. Novalićem. Gđa. 
Balaban napomenula je kako Bilten MO nije kao programska aktivnost planiran u 2019. godini 
ali smatra da je svaka nova ideja kao i prezentacija novih informacija Vijeću poželjna. 
 
3.2. G. Kamenar nadovezao se na g. Novalića te izrazio želju da Bilten MO Orehovica izlazi bar dva 
puta godišnje kao i želju za sudjelovanjem u uređenju Biltena. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. Nakon održane prezentacije 
na sljedećoj sjednici Vijeće će razmotriti daljnje korake po pitanju Biltena MO Orehovica. 
 
3.3. Gđa. Balaban predložila je da se na terenski sastanak pozove g. Tadića i gđu. Čobić iz Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav radi utvrđivanja stanja na terenu, planova po pitanju 
hortikulture i građevinskog uređenja na području MO Orehovica te terenskog obilaska. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
3.4. Gđa. Balaban informirala je vijećnike o izmjenama voznih redova prigradskih linija od strane KD 
Autotrolej. Predložila je da se svakako ukoliko građani izraze nezadovoljstvo MO Orehovica poveže 
s MO Svilno i MO Pašac i podrobnije razmotri problematiku promjena voznih redova. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s predsjednicom. 
 
3.5. G. Kamenar osvrnuo se na komunalnu problematiku MO Orehovica. Smatra da bi od strane 
Vijeća bilo dobro donijeti dugoročni, četverogodišni, mandatni plan po pitanju izgradnje, uređenja i 
revitalizacije komunalne infrastrukture na području MO Orehovica. Napomenuo je kako smatra da bi 
svakako bilo dobro ispitati mogućnosti izgradnje dva kružna toka na Orehovici, jedan na raskrižju 
ulica Kalina, Grobnička cesta i Kačjak, te jedan na Gornjoj Orehovici, na raskrižju ulica Grobničke 
ceste i Balde Fućka. Također, g. Kamenar predložio je da se ispita mogućnost ugradnje usporivača 
prometa – ležećih policajaca u ulicama Balde Fućka i Kalina. Napomenuo je i loše riješenu tablu, 
vertikalnu i horizontalnu prometnu oznaku izlaska sa zaobilaznice na Orehovicu. 
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Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. Prijedlozi navedenih rotora i 
usporivača prometa – ležećih policajaca svakako se mogu proslijediti nadležnim službama u 
sklopu prijedloga komunalnih prioriteta za 2020. godinu u mjesecu svibnju o.g. Po pitanju 
horizontalnih i vertikalnih oznaka izlaska sa zaobilaznice na Orehovicu Vijeće će razmotriti 
upit te ga ukoliko ocijeni potrebnim proslijediti Hrvatskim cestama i zatražiti službeno 
očitovanje. 
 
3.6. G. Kamenar osvrnuo se i na društveni život građana Orehovice. Izrazio je želju za druženjem i 
okupljanjem mještana Orehovice, organizacijom više aktivnosti, njihovo povezivanje, organizacijom 
kulturnih i sportskih druženja, primjerice pikado turnira i svih ostalih kojima bi se još više zadovoljilo 
potrebe građana svih dobnih skupina. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. Gđa. Balaban napomenula je 
kako se već tradicionalno u svibnju održavaju Dani Mjesnog odbora Orehovica te kako će se 
kao i do sada organizacijom velikog broja aktivnosti nastojati zadovoljiti sve iskazane 
potrebe građana. Gđa. Balaban nadovezala se na upit g. Kamenara te izrazila želju da se Dani 
Mjesnog odbora Orehovica ove godine uz prigodni program održe na otvorenom o čemu će 
biti riječi na sljedećoj sjednici VMO. 
 
3.7. G. Kamenar predložio je da se svakako ispita mogućnost zamjene azbestnog krova na zgradi 
MO Orehovica iz sredstava EU fondova. Gđa. Balaban napomenula je kako su informacije o 
azbestnom krovu već proslijeđene Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom ali kako Vijeće 
ne raspolaže novim konkretnim informacijama po tom pitanju. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se da se svakako 
ponovi upit prema Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom. 
 
AD 4 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:15 sati.      Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 

Zapisničar: Referent za mjesnu samoupravu 
                    Goran Miličić  

 

            
      Predsjednica VMO Orehovica: 

       Ružica Balaban  

 
 
 
 
 


