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ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

7. sjednica VMO Orehovica održana je 16. srpnja 2019. (utorak), s početkom u 18 sati, u 
prostorijama mjesne samouprave, Kalina 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

-  Ružica Balaban, predsjednica VMO 
-  Valentina Vlah, zamjenica predsjednice VMO 
-  Božo Pavlović, član VMO 

     - Marina Stamenković, tajnica  MO 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
- Dajna Jogan, članica VMO 
- Saša Novalić, član VMO 
 

Ostali nazočni: 
  -Alen Kregar, predsjednik VMO Pašac 

 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Orehovica od 11.06.2019. 
 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
   
 

  

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Orehovica, Ružica Balaban i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 
   
1. Osvrt na okućnicu 
2. Donošenje prijedloga programa Vijeća MO Orehovica za 2020. godinu 
3. Problem ambulante  
4. Tekuća problematika  

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 



  

AD 1    
Vijeće se kratko osvrnulo na održani program Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor, kao 
tradicionalni program VMO Orehovica. Uz druženje, održana je svečanost dodjele nagrada i 
priznanja svim sudionicima, te prezentacija zdrave hrane koju je vodila gđa. Ana Smokrović. 
Predsjednica VMO Orehovica, gđa. Ružica Balaban obavijestila je  Vijeće da su građani zadovoljni 
programom. 
 
Zaključak: Vijeće je zadovoljno provedenim programom. 
 
AD 2 
Predsjednica Vijeća gđa.Balaban upoznala je Vijeće s pristiglim uputama za prijavu programskih 
aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2020. 
godinu, te je  pozvala  Vijeće ukoliko imaju neke nove prijedloge za programe neka ih iznesu na 
razmatranje kako bi ih se uklopilo u cjelovit prijedlog.  
Gđa Balaban predložila  je Vijeću da se uvede novi program „Dan žena“   i da se dio financijskih 
sredstava u iznosu od 1.500,00 kn iz programa Dječje maškarane zabave (gdje se očekuju 
donacije) preraspodjele na novi program. Program bi sadržavao nastup klape Grobnik, podjela 
cvijeća ženama Orehovice, te skromni domjenak. Vijeće je suglasno sa navedenim prijedlogom. 
Vijećnik g.Pavlović predložio je da se kao  prijedlog lokacije za  programsku aktivnost Ekološka 
akcija navede čišćenje zelenih površina  oko područja  Jadran galenskog laboratorija. Vijeće je 
suglasno sa navedenim prijedlogom 
Zamjenica predsjednice  gđa. Vlah predložila je da se program Birajmo najljepšu okućnicu, balkon 
i prozor ako je moguće realizira u mjesecu srpnju. Vijeće je suglasno sa navedenim prijedlogom. 
Gđa. Balaban predložila je da u programu Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor umjesto 
glazbenog programa uvede radionica zdrave hrane gđe. Ane Smokrović. 
Vijeće je suglasno sa navedenim prijedlogom. 
 
Zaključak: Vijeće je primilo na znanje navedene informacije i složilo se s Predsjednicom 
Vijeća za novi program Dan žena. U prijedlozima će se poslati programske aktivnosti Dječje 
maškarane zabave, Dan žena , Dana Mjesnog odbora, Birajmo najljepšu okućnicu, Ekološka 
akcija i Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiće. 
 
AD 3 
Gđa. Balaban upoznala je Vijeće sa Predsjednikom Vijeća MO Pašca, g. Alenom  Kregar  koji se 
odazvao pozivu da bude prisutan na sjednici Vijeća, u svezi dnevnog reda pod točkom 3. Problem 
ambulante. Gđa. Balaban obavijestila je g.Kregara o prijedlogu Vijeća MO Orehovica za  
prikupljanja potpisa - peticija protiv zatvaranja ambulante obiteljskog liječnika na Orehovici.   
G.Kregar podržao je akciju Vijeća MO Orehovica, te je obavijestio Vijeće da će uz pomoć svojih 
mještana  sakupljati potpise za peticiju u svezi navedenog problema.  Gđa. Balban zahvalila  se 
Predsjedniku g. Kregaru što se odazvao pozivu u svezi navedene problematike,  te je navedenom 
uručila primjer peticije.   
Nakon kraće rasprave Vijeće MO se dogovorilo oko sprovođena  peticije, te je donijelo plan  
prikupljanje potpisa na slijedećim lokacijama: 
 
- za Ul. Balde Fućka javila se gđa. Milica Škoda – volonterka   
- za Ul. Grobnička cesta – preuzima Zamjenica predsjednice gđa. Valentina Vlah 
- za donju Orehovicu – preuzima Predsjednica VMO gđa. Balaban i Vijećnik g. Božo Pavlović. 
- jedan primjer peticije dostavit će se u trgovini Nal.  
 
Svi prikupljeni potpisi bit će dostavljeni u tajništvo MO Orehovica do 15. rujna 2019. godine. 

 
 
Zaključak: Vijeće je suglasno da će prikupljene potpise dostaviti u tajništvu MO Orehovica 
do 15. rujna 2019. godine. 
 
 
 



  

AD 4 
Gđa. Balaban obavijestila je  Vijeće  o  e-mail-u gđe. Biserke Šlosar u svezi dvije šahte za 
oborinsku vodu u Ul. Kalina ispred k.br. 26 (jedna je od stupa za javnu rasvjetu, a druga na 
samom skretanju sa Ul. Grobnička cesta u Ul. Kalina kod pješačkog prijelaza) koje su 
potpuno zaštopane pa se kod većih oborina napravi doslovno jezero, što u veliko otežava 
prolaz pješacima.  
Tajnica MO  uputila  je navedeni  e-mail  stručnim službama Grada Rijeka, na rješavanje.  

 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje obavijest. 

 
 

AD 4.1. 
Gđa. Balaban obavijestila je Vijeće da je  Vijećnik  g. Saša Novalić poslao  poruku tajnici MO 
Orehovica  da su građani iz Ul. Kljun prijavili navedenom vijećniku  problem sa žoharima iz 
kanalizacije, te moli da se pošalje dezinsekcija, za navedenu ulicu. 
Tajnica MO uputila je navedenu poruku stručnim službama Grada Rijeke, na rješavanje.  

 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje obavijest. 

 
AD 4.2 
Gđa. Balaban obavijestila je  Vijeće o  e-mail-u g. Davora Grgića u kojem navodi da je na 
dječjem igralištu oštećen tobogan što predstavlja veliku opasnost za djecu. 
Također moli da se reagira prema službama za održavanje dječjeg igrališta kao i prema 
službi koja je odgovorna za košenje trave na djelu gdje su sprave za vježbanje i dječje 
sprave za zabavu. Navodi da je trava visoka i da je treba hitno kositi te da nije smjelo doći do 
ovakvog zapuštanja.   
Tajnica MO  uputila  je navedeni  e-mail  stručnim službama Grada Rijeka, na rješavanje.  

 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje obavijest.  
 
AD 4.3. 
Gđa. Balaban obavijestila je  Vijeće o  e-mail-u gđe.Marinke Vlah u svezi slijedećih upita: 
- trenutni radovi na cesti Orehovica-Kačjak-Vežica (za koje prethodno nije bilo nikakve 
obavijesti) i sada je to jednosmjerna cesta. Gđu. Vlah interesira da li postoji mogućnost 
stavljanja semafora tako da cesta bude dvosmjerna (a ne da se vraćamo iz pravca Vežice 
kroz grad). Također navodi da su oznake u gradu za obilazak – Čavle nejasne. 
- s obzirom da smo prije par godina naše kanalizacijske cijevi spojili s glavnim 
kanalizacijskim cijevima mjesta (prethodno smo imali septičke jame koje nam nisu neugodno 
mirisale), za vrijeme kiše ili južnog vremena u našim sanitarnim čvorovima i vanjskoj sredini 
(dvorište i cesta) javljaju se neugodni mirisi, pa postavlja pitanje : Može li se zatražiti naputak 
od Tvrtke Vodovod i kanalizacija o postupanju u takvim uvjetima ili njihovo djelovanje u 
sprečavanju neugodnih mirisa u našim sanitarnim čvorovima. 
Gđa. Balaban obavijestila je Vijeće o e-mail-u Vijećnice gđe. Dajne Jogan (koja nije mogla 
biti prisutna na sjednici), vezano za radove na Kačjaku. Gđa. Jogan u e-mail-u navodi da 
nema tabele sa informacijom, tko je izvođač, što se radi i do kada, te da po zakonu moraju to 
izvjesiti. 
 
Nakon kraće rasprave Vijeće donosi  jednoglasno slijedeći: 
 
Zaključak: e-mail  gđe. Marinke Vlah i gđe. Dajne Jogan poslati nadležnim službama 
na rješavanje uz zamolbu za očitovanjem 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
     AD 4.4. 
G Gđa. Balaban obavijestila je Vijeće da je zaprimljen e-mail gđe. Nade Jurić sa prilogom  

Zahtjeva za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave, na ime Mario Griffitm. 
U Zahtjevu se navodi da bi se prostor (dvorana) koristio dana 21.09.2019. godine u vremenu 
od 17:00 do 22:00 sata, za obiteljsko druženje uz catering na ime Mario Griffitm.     
Obzirom da Vijeće do sada nije imao takav Zahtjev u svezi obiteljskog druženja uz catering a 
prema namjeni korištenja prostora u Odluci o davanju na privremeno ili povremeno korištenje 
poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke, ne navodi se 
takva namjena, Vijeće donosi slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće je donijelo jednoglasno zaključak da se Zahtjev pošalje ravnateljici 
Direkcije za mjesnu samoupravu, Dragici Fadljević na razmatranje, te moli za 
očitovanje. 
 
 
AD 4.5. 
Gđa. Balaban obavijestila je Vijeće o dopisu pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu, Mladena Vukelića, od 16. srpnja 2019. godine,  Predmet: Informacija o e-računima, 
dostavlja se.   
 
Zaključak: Vijeće je navedeni dopis primilo na znanje. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 20:30 sati.      Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranica. 
 

Zapisničar: Referent za mjesnu samoupravu 
      Marina Stamenković 

            
      Predsjednica VMO Orehovica: 

       Ružica Balaban  

 
 

 


