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ZAPISNIK 

SA 8. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

8. sjednica VMO Orehovica održana je 24. rujna 2019. (utorak), s početkom u 17 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 
     - Marina Stamenković, tajnica  MO 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
     - Saša Novalić, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

   
 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Orehovica od 16.07.2019. 
 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
   
 

  

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

DNEVNI RED 
 
   

1. Problem ambulante 
2. Tekuća problematika 
3. Ekološka akcija 

 
 
 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 



  

 
AD 1    
Predsjednica Vijeća MO gđa. Ružica Balaban obavijestila  je Vijeće o svim  prikupljenim  potpisima  
u svezi  peticije protiv zatvaranja ambulante obiteljskog liječnika na Orehovici.   
 
Zaključak:  Obzirom da Vijeće MO još prikuplja potpise i  kad svi budu dostavljeni, Vijeće 
MO uputit će dopis Domu zdravlja i Ministarstvu zdravlja.  
 
AD 2  
Predsjednica Vijeća MO gđa.Balaban obavijestila je Vijeće o dopisu - očitovanje OGU za 
komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje, Predmet: Radovi na cesti Orehovica – Kačjak 
Vežica.  
 
Zaključak: Vijeće MO  primilo je na znanje navedeno. 
 
AD 2.1. 
Predsjednica Vijeća MO gđa.Balaban obavijestila je Vijeće o dopisu – očitovanje  KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o., Predmet: Problem neugodnih mirisa u sanitarnim čvorovima i vanjskoj 
sredini.  
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno. 
 
AD 2.2 
Predsjednica Vijeća MO gđa.Balaban obavijestila je Vijeće o dopisu gđe. Ide Kovačević, Ul. Kalina 
16 u svezi problema bacanja raznog otpada sa parkirališta Kalina, prema njezinoj kući i zelenoj 
površini. 
Gđa. Kovačević je zamolila Vijeće MO Orehovica da se postavi mreža prema kući kako bi se 
spriječilo daljnje odlaganje otpada. 
Tajnica MO  obavijestila je Vijeće da je poslala e-mail OGU za komunalni sustav, Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti. 
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno i suglasno je sa prijedlogom gđe. Ide 
Kovačević. 
 
AD 2.3.  
Predsjednica Vijeća MO gđa.Balaban upoznala je Vijeće o dopisu gospodina  Ratomira Cerovine, 
Ul. Kalina 7 u svezi problema oborinskih  voda koje se slijevaju sa gornjeg dijela Orehovice te 
boćarije u dvorište kuće i garažu. Gospodin Cerovina moli Vijeće da se hitno riješi navedeni 
problem. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće da je poslala e-mail OGU za komunalni sustav, Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti.  
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno i suglasno je sa navedenim. 
 
AD 2.4. 
Predsjednica Vijeća MO gđa.Balaban upoznala je Vijeće o e-mail-u s. Veronike Mile Popić, da će 
se u svezi prigodnog blagdana svetog Vinka Paulskog (27. rujna) u Kući dnevnom centru za 
beskućnike (Ul. Obitelj Duiz br.8) održat Dan otvorenih vrata.   
Tom prilikom pozivaju se predstavnici Vijeća Mjesnog odbora Orehovica da posjete navedeni 
centar i da se upoznaju sa djelovanjem, te se susretnu sa djelatnicima, volonterima i korisnicima. 
Tijekom tog tjedna  (23.-27. rujna) u prostorijama Kuće utočišta prikupljat će se hrana i higijenske 
potrepštine za korisnike. 
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno i zahvaljuje na pozivu. 
 
AD 2.5.    
Predsjednica Vijeća MO gđa.Balaban obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u gospođe Biserke Slosar,  
prema slijedećim točkama: 
 



  

1. Pothodnik prema kanjonu Rječine 
Pothodnik je potpuno zarastao u vegetaciju i kada se stoji na pješačkom prijelazu zelenilo 
zaklanja pogled na cestu. Oznake znamenitosti u kanjonu Rječine su također zarasle u 
vegetaciju i potpuno su iskrivljene pa bi na tome trebalo poraditi. Gđa.Slosar navodi da 
problem pothodnika treba riješiti na dugoročni period te je zanima kada će se održati 
ekološka akcja, te sadanja prikladnog niskog raslinja u „Vrt“ pored ceste. 
 
Zaključak: Vijeće MO suglasno je sa navedenim prijedlogom gđe. Slosar, te će 
navedeni e-mail poslati nadležnoj službi.       
Vijeće MO  donijelo je odluku da će se program ekološke akcije održati dana 
19.listopada 2019. godine, od 08:00 do 12:00 sat. U slučaju kiše ekološka akcija se 
odgađa. 
  

2. Baje u ulici Petorice streljanih 
Gđa. Slosar navodi problem neprimjernog odlaganja krupnog otpada pored baja u Ul. 
Petorice streljanih. Kao rješenje predlaže postavljanje video nadzora, te navodi primjer na 
Svilnom, na glavnoj cesti prema Čavlima gdje su postavljene baje i gdje se prije također 
gomilao krupni otpada i da već neko vrijeme stoji oznaka „Zabranjeno odlaganje krupnog 
otpada- video nadzor“,  te navodi da na toj lokacije više nije vidjela odložen krupni otpad. 
Predlaže da bi tu lokaciju  trebalo dodatno urediti u smislu da se izbetonira cijeli dio od 
početka brda (sada je izbetoniran samo dio gdje stoje baje i zbog toga se baje često i 
prevrnu) i pokušati isposlovati postavljanje video nadzora kako bi se taj problem pokušao 
riješitI. 
 
Zaključak: Vijeće MO suglasno je sa navedenim prijedlogom gđe. Slosar, te će 
navedeni e-mail poslati nadležnoj službi.  

      
3. Pokos od OŠ Orehovica prema ulici Petorice streljanih  

Gđu. Slosar zanima da se i taj dio pokosi u isto vrijeme kada se kose zelene površine ispred 
škole, te navodi da do sada nije bio slučaj.  
 
Zaključak: Vijeće MO suglasno je sa navedenim prijedlogom gđe. Slosar, te će 
navedeni e-mail poslati nadležnoj službi.  
 

AD 2.6. 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO gđa. Valentina Vlah obavijestila je Vijeće da bi se trebala 
urediti zelena površina (pokositi, orezati grane, očistiti smeće) kod vidikovca, prvi veliki zavoj ispod 
caffe bara „Moretto“, zelena površina preko puta caffe bara „Moretto“, oko područja MO Orehovica 
i autobusne stanice. 
 
Zaključak: Vijeće MO suglasno je sa navedenim prijedlogom, dopis uputiti nadležnim 
službama. 
 
AD 2.7. 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće da u Ul. Balda Fućka  kod lučkih 
zgrada,  pothodnik koji je prekrivenim granama,  te moli da se dopis uputi nadležnim službama, da 
se iste uklone i da se pothodnik  hitno uredi, obzirom da pješaci svakodnevno koriste isti. 
 
Zaključak: Vijeće MO suglasno je sa navedenim prijedlogom te je dopis  potrebno uputiti      
nadležnim službama. 
 
 AD 2.8. 
 Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće o pozivu na podjelu nagrada i 
priznanja povodom završetka ovogodišnje akcije „Volim Rijeku“ u petak 27. rujna u 12:00 sati u 
Gradskoj vijećnici. Obzirom da je Vijeće MO spriječeno,  Predsjednica Vijeća MO predložila je da 
se   pozove gđa. Nevenka Ristić (učesnica ovogodišnje akcije)  koja će zajedno sa tajnicom MO 
Orehovica prisustvovati podjeli nagrada.  
Zaključak: Vijeće MO suglasno je sa navedenim.   
 



  

AD 2.9. 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće da su prostorije MO Orehovica u 
derutnom stanju, od namještaja, parketa, zidova koji se raspadaju do sanitarija koje propuštaju 
vodu, ispred toaleta gdje se nalazi lavandin nema vrata, te predlaže Vijeću MO da  nadležni izvrše 
uvid u iste. Isto tako navodi da bi se trebalo uvesti više puta čišćenje prostorija te da se napravi 
generalno čišćenje cijelog mjesnog odbora.  
Osim strašne buke u prostorijama mjesnog odbora od ulaza u Mjesni odbor do prostorija  osjeti se 
neugodni miris  kemikalija štetni po zdravlje, pa Vijeće moli da se ispita mikroklimatski uvjeti i 
cjelokupni radni okoliš.  
Isto tako u MO Orehovici potrebno je postaviti parlafon ili video nadzor jer Mjesni odbor nema 
zvono a obzirom da se prostorije na katu ne vidi se niti čuje tko ulazi, te Vijeće MO moli za 
sigurnost.  
Na prvim stepenicama koje su visoke nema rukohvata tako da starije osobe ne mogu pristupiti 
svom Mjesnom odboru, te Vijeće MO moli da se postavi rukohvat. Vijeće MO navodi i problem 
invalida koji ne mogu pristupiti Mjesnom odboru te bi nadležni isto trebali naći rješenje kako 
invalidnim osobama omogućiti pristup. 
Zamjenica predsjednice gđa. Valentina Vlah obavijestila je Vijeće da su parketi oštećeni i izlizani 
pogotovo u dvorani gdje stolnoteniseri koriste dvoranu za trening, te da se isti trebaju zamijeniti 
kako u dvorani tako i u svim prostorijama. 
Vijećnica MO gđa. Dajna Jogan obavijestila je Vijeće da se na zgradi nalazi azbestni krov koji nije 
po europskom normativu i ugrožava zdravlje, te moli da se navedeni krov  zamjeni sa novim. 
 
Zaključak: Vijeće MO je donijelo jednoglasno odluku da se dopis uputi pročelniku Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu, Mladenu Vukeliću sa zamolbom da se svi navedeni problemi 
riješe, te Vijeće moli za očitovanje. 
 
AD 2.10. 
Predsjednica Vijeća gđa. Balaban obavijestila je Vijeće MO da je ravnateljica Direkcije za mjesnu 
samoupravu , Dragica Fadljević poslala e-mail u svezi programa „Ekološka akcija 2020.“, te moli 
Vijeće da se izjasni oko lokacije obzirom da navedena lokacija čišćenje oko Jadran-Galenskog 
labarotorija nije na području MO Orehovica. 
 
Zaključak: Vijeće MO Orehovica donijeli je odluku da se u programu ekološka akcija 2020. 
navede, čišćenje područja od   Područne škole Orehovica do područja Tehničkog pregleda. 
 
AD 3 
Predsjednica Vijeća gđa. Balaban obavijestila je Vijeće da bi se trebao realizirati program 
„Ekološka akcija“ za 2019. godinu,  za područje od kanjona Rječine do Koporova, te da će se 
navedenoj akciji pridružiti učitelji i djeca PŠ Orehovica. Vijećnik g. Božo Pavlović obavijestio je 
Vijeće da će se angažirati oko okupljanja što više učitelja i djece, te građana Orehovice  Zamjenica 
predsjednice gđa. Vlah predložila je da se ekološka akcija održi u subotu 19.listopada 2019. 
godine, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.  
Predsjednica Vijeća gđa. Balaban predložila je da se topla marenda za volontere ekološke akcije 
organizira u restoranu „Orehovica“, Kalina 2, od 12:30 sati.   
 

Zaključak: Vijeće MO suglasno je sa navedenim, te će se oko toplog obroka Vijeće MO  
dogovoriti sa vlasnikom restorana Orehovica. 
 

 
 
 

Sjednica je završila u 19:30 sati.      Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranica. 
 

Zapisničar: Referent za mjesnu samoupravu 
      Marina Stamenković 

            
      Predsjednica VMO Orehovica: 

       Ružica Balaban  

 


