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ZAPISNIK 

SA 9. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

9. sjednica VMO Orehovica održana je 28. listopada 2019. (ponedjeljak), 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 
- Marina Stamenković, tajnica  MO 

 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
     - Dajna Jogan, članica VMO  
     - Saša Novalić, član VMO 
 

 
Ostali nazočni: 

   
 
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Orehovica od 24.09.2019. 
 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
   
 

  

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

DNEVNI RED 
 
   

1. Dogovor oko peticije 
2. Tekuća problematika 
3. Razno 

 
 
 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



  

AD 1    
Predsjednica VMO Orehovica gđa. Ružica Balaban obavijestila je Vijeće MO o prikupljenim 
potpisima građana  Orehovice, Pašca i Svilna u svezi peticije protiv zatvaranja ambulante 
obiteljskog liječnika na Orehovici, te je predložila Vijeću MO da se dopis zajedno sa potpisima 
građana uputi ravnatelju Doma zdravlja Primorskog-goranske županije, doc.dr.sc.Vladimiru 
Mozetiću, dr.med.   
Predsjednica VMO navodi da je stanovništvo Orehovice jako nezadovoljno na rad ambulante koja 
ordinira samo tri dana u tjednu na Orehovici. Osjećaju se jako zakinuti jer je ambulanta izgrađena 
iz njihovih samodoprinosa i smatraju je svojim vlasništvom. Stanovništvo je starije dobi, ne postoji 
dobra autobusna linija i nisu u mogućnosti odlaziti na Kampus. Osim navedenog, situacija je 
pogoršana radovima na Kačjaku, što je dodatno pogoršalo stanje.  
Vijeće MO Orehovica suglasno je sa navedenim prijedlogom predsjednice VMO  gđe. Balaban te 
donosi jednoglasno: 
  
Zaključak: Vijeće MO Orehovica  donijelo je  jednoglasno odluku da se dopis sa potpisima 
građana pošalje doc.dr.sc. Vladimiru Mozetiću, dr.med., sa zamolbom da se razmotri 
navedeni problem te da ordinacija radi svih pet dana u tjednu.  
 
AD 2   
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće o  primljenom e-mail-u gđe. Miljenke 
Stanković u svezi predmeta: Otok na raskrižju Ul.Kalina i Petorice streljanih. 
Gđa. Stanković navodi izrazito nezadovoljstvo stanovnika zbog rugla i potencijalnog izvora zaraze 
na eko otoku koji se nalazi na raskrižju Ul.Kalina i Petorice streljanih. Isto tako navodi da prema 
preporuci djelatnika Čistoće d.d. ovaj problem se neće riješiti postavljanjem kamera jer se 
počinitelji odlaganja glomaznog otpada i opasnog otpada pokraj kontejnera ne sankcioniraju, nego 
novom lokacijom koja će biti manje pristupačna za neodgovorne. 
Vijeće MO Orehovica suglasno je sa navedenim prijedlogom gđe. Miljenke Stanković te predlažu 
da odgovorne službe Grada Rijeke izađu na teren i  da se nađe nova lokacija, te preseli eko otok. 
Ako se pronađe nova lokacija Vijeće MO moli nadležnu službu  da kontejneri ne budu ispred vrata 
građana, te da im isti ne smetaju. 

 
Zaključak:Vijeće MO Orehovica donijelo je jednoglasno odluku da se dopis pošalje 
nadležnim službama Grada Rijeke. 
 
AD 2-1 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće o primljenom e-mail-u gospodina 
Siniše Pavlovića  u svezi predmeta: Parkiralište u Ul. Balde Fućka. 
Gospodin Pavlović u e-mail-u navodi da se pismenim putem obraća Vijeću MO Orehovica sa 
upitom što se konkretno poduzima po pitanju parkirališta ispred kućnog broja 40 u Ul. Balde 
Fućka. Isto tako navodi da je Vijeće MO Orehovica sa stručnim službama imalo sastanak na 
terenu i da se nadao da će se problem riješiti, jer ima problema sa parkiranjem kao i drugi građani.  
Predsjednica Vijeća MO obavijestila je Vijeće MO da će kontaktirati nadređene Rijeka prometa d.d. 
koji su izašli na teren u mjesecu srpnju 2019. godine, te se više nisu oglasili iako su obećali.  
Isto tako predlaže da je potrebno poslati dopis nadređenima Rijeka prometa d.d., koji su bili na 
terenu, da se očituju u svezi navedenog problema.   
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje obavijest i suglasno je sa navedenim prijedlogom 
predsjednice VMO gđe. Balaban.     

 
AD 2-2 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće o primljenom e-mail-u gospodina 
Siniše Pavlovića  u svezi predmeta: Parkiralište u Ul. Balde Fućka. 
Gospodina Pavlovića zanima da li na sastancima Vijeća MO mogu prisustvovati stanari Orehovice  
jer smatra da bi to bilo uredu, obzirom da ne dobiva nikakve informacije.  
Zamjenica predsjednice VMO gđa. Valentina Vlah obavijestila je Vijeće MO da su Zapisnici VMO 
Orehovica  svi postavljeni na vrijeme na web stranicama MO  Orehovica i da se građani mogu 
informirati o svim dopisima građana i stručnih službi, raspravama, odlukama i itd. sa sjednica 
Vijeća MO Orehovica. 
 



  

 
Predsjednica Vijeća MO predložila je da se e-mail uputi g. Siniši Pavloviću i da se navede da ako 
postoje više građana u svezi navedene problematike neka se građani izjasne pa će Vijeće MO 
zakazati vanrednu sjednicu. Ako gospodin Siniša Pavlović želi prisustvovati sjednici Vijeća MO 
Orehovica, tajnica MO kontaktirat će navedenog putem e-mail-a kada se bude utvrdio datum i 
vrijeme održavanja slijedeće sjednice u mjesecu studenom 2019. godine.  
Vijeće MO suglasno je sa prijedlogom predsjednice VMO gđe. Balaban te donosi jednoglasno: 
  
Zaključak: Vijeće MO  donijelo je jednoglasno odluku da se  prema navedenom prijedlogu 
predsjednice Vijeća MO gđe. Balaban uputi e-mail, gospodinu Siniši Pavloviću.   
 
AD 2-3 
Zamjenica predsjednice VMO gđa. Valentina Vlah obavijestila je Vijeće da na pješačkom prijelazu 
u Ul. Grobnička cesta 20 ne gore trepteća svijetla, te predlaže da se dopis uputi nadležnoj službi. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO da je 04. listopada 2019. godine poslala prijavu u svezi 
navedenog problema na e-mail direktora Rijeka prometa d.d. 
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno te je  donijelo  jednoglasno odluku da 
se ponovo pošalje e-mail Rijeka prometu d.d. sa zamolbom da se problem riješi. 
 
AD 2-4 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Ružica Balaban obavijestila je Vijeće MO da su grane pale na kabel 
od struje ili telefona u Ul.Balde Fućka između k.br. 32. i 34., te predlaže da se dopis uputi 
nadležnoj službi. 
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno te je  donijelo  jednoglasno odluku da 
se dopis pošalje nadležnoj službi. 
 
AD 2-5 
Predsjednica VMO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u gđe. Miljenke Stanković u 
svezi upita da li MO ima saznanja o ponovnim aktivnostima u kamenolomu na Orehovici.  Gđa. 
Stanković navodi da već desetak dana tamo kamioni opet odlažu teret i čuje se buka strojeva. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO da je uputila e-mail  ravnatelju i komunalnom redaru OGU za 
komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo.  O  poslanom e-mail-u obaviještena je i gđa. 
Stanković.  Po primitku odgovora,  tajnica MO isti će proslijediti Vijeću MO i gđi. Stanković. 
 
 Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno.  
 
AD 2-6 
Predsjednica VMO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće MO o poslanim  dopisima: 

 Problematična područja na Gornjoj Orehovici – dopis poslan Odjelu za komunalni sustav 

 Prostorije MO Orehovica – dopis poslan Odjelu za gradsku samoupravu i upravu pročelniku 
Mladenu Vukeliću 

 Uređenje zelenih površina područje kod raskrižja u blizini MO Orehovica, vrt kod autobusne 
stanice, zavoj preko puta caffe  Moretta, zavoj kod vidikovca, uređenje pothodnika,smeće 
na Grobničkoj cesti – e-mail sa fotografijama koje je dostavila zamjenica predsjednice VMO 
gđa. Valentina Vlah,  poslan  je g.Zoranu Tadiću, Direkciji zajedničkih komunalnih 
djelatnosti 

   
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno 
 
AD 3 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban je obavijestila Vijeće MO o novim datumima za ekološku 
akciju obzirom da je najavljena ekološka akcija dana 19.10.2019. godine otkazana, zbog loših 
vremenskih neprilika. Čistoća d.o.o. za slijedeću ekološku akciju ponudila je Vijeću MO Orehovica  
dva datuma 09.11. i 16.11.2019. godine.   
 
Zaključak:  Vijeće MO donijelo je jednoglasno odluku da se ekološka akcija održi dana 
09.11.2019. godine.   



  

AD3-1 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće o e-mail-u ravnateljice Direkcije za 
mjesnu samoupravu Dragice Fadljević,  primjedbama komisije u svezi programa Vijeća MO za 
2020. godinu. 
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno. 
 
AD3-2 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban je obavijestila Vijeće MO o e-mail-u gđe. Zlate Vukelić u 
svezi predmeta:  Ponuda predstave za djecu povodom blagdana u prosincu, predstava „Vrtuljak 
želja“, te o ponuđenom datumu održavanja predstave 13.prosinca 2019. godine. 
Vijeće MO raspravljalo je o narudžbi poklona te su donijeli odluku da se pošalje zamolba 
trgovačkom obrtu  „EB“ Draga, za dostavu kataloga dječjih igračaka.  Isto tako Vijeće MO donijelo 
je odluku da će djeci prvog razreda osnovne škole uručiti tradicionalni poklon „Čempresić za 
prvašiće“. 
Predsjednica VMO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće MO da će i ove godine Vijeće MO zatražiti 
donacije od Autokuće Kranjc,  Servis Magaš, trgovine Nal d.o.o. i Kalina d.o.o. 
 
Zaključak: Obavijest roditeljima o datumu  prijave djece za doček Djeda Božićnjaka, datumu 
održavanja predstave  kao i narudžbi poklon paketa,  Vijeće MO donijet će na slijedećoj 
sjednici koja će se održati u mjesecu studenom. Tajnica MO uputit će putem e-mail-a 
trgovačkom obrtu  „EB“ Draga zamolbu  za dostavu kataloga dječjih igračaka. Isto tako 
uputit će  e-mail gđi. Kasunić učiteljici PD Orehovica, zamolbu o dostavi broja djece do 
četvrtog razreda i broju djece prvog razreda kojima će Vijeće MO uz poklone uručiti i 
tradicionalni poklon „Čempresić za Prvašiće“.   
 
AD3-3 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u g. Zaviša Klobasa o 
predmetu: Obavijest sa radova na izgradnji KB 11kV Turnić-Sušak. 
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno. 
 
AD3-4 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO da je zaprimila e-mail gđe. Lucije Bagić o obrađenim 
komunalnim prioritetima MO Orehovica za 2020. godinu. Isto tako upoznala je Vijeće MO za hitnu 
dostavu dodatnih mogućih zahvata svatko iz svoje nadležnosti  i MO za dodatne zahvate što prije 
kako bi se stigli obraditi. Vijeće MO upoznato je da je od svih osam predloženih komunalnih 
prioriteta usvojen samo jedan, sadnja japanskih trešanja u Ulici Kalina oko kućnog broja 12. 
Vijeće MO je donijelo odluku da se pošalje dopis Rijeka prometu d.d. u svezi prijedloga za kružni 
tok na raskrižju Kalina–Grobnička cesta u svezi objašnjenja da je za izgradnju kružnog raskrižja 
potrebna imovinsko pravna priprema. 
Predsjednica Vijeća MO gđa. Balaban predložila je  Vijeću da je potrebno odgovoriti građanima 
koji su dali prijedloge za komunalne prioritete o obrađenim komunalnim prioritetima. 
Vijeće MO suglasno je sa prijedlogom predsjednice VMO gđe. Balaban.  
Obzirom  da je potrebno donijeti hitno dodane prijedloge prema uputama gđe. Lucije Bagić,  Vijeće 
MO donosi jednoglasno: 
 
Zaključak:  Vijeće MO donijelo je jednoglasno odluku za dodane prijedloge komunalnih 
prioritete za 2020. godinu prema slijedećem redoslijedu.  

 Napraviti parkirališta u Ulici Balda Fućka  

 Ofarbati ogradu na mostu u Ulici Petorice streljanih  

 Urediti igralište na Orehovici :  
postaviti umjetnu travu 
postaviti nadstrešnicu nad tribinama  

 Postaviti uličnu rasvjetu od caffe Moretta prema gradu  
 
Tajnica MO dodane prijedloge Vijeća MO  poslati stručnim službama na obradu.   

 
 



  

 
 
AD3-5 
Zamjenica predsjednice VMO gđa. Vlah Valentina predložila je Vijeću MO da se MO Orehovica 
kao i ostalo područje Orehovice uredi za božićne i novogodišnje blagdane, te da se dopis uputi 
nadležnim službama Grada Rijeke.  
 
Zaključak: Vijeće MO primilo je na znanje navedeno i suglasno je sa prijedlogom zamjenice 
predsjednice VMO gđe. Valentine Vlah. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sjednica je završila u 19:30 sati.      Ovaj se zapisnik sastoji od  pet (5) stranica. 
 

Zapisničar: Referent za mjesnu samoupravu 
      Marina Stamenković 

            
      Predsjednica VMO Orehovica: 

       Ružica Balaban  

 


