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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-05/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  09. 06. 2015. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 7. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
7. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 28.05.2015. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Ružica Balaban, zamjenica predsjednice VMO 
- Marijana Bistrović, članica VMO 
- Božo Pavlović, član VMO 
- Ines Kalić, članica VMO  
- Vesna Širola, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

-  
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Orehovica od 29.04.2015. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za realizaciju programa Dana MO i Birajmo naj okućnicu 
2. Razno  

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Gđa. Jogan je izvijestila prisutne da su u toku pripreme za realizaciju programa Dani mjesnog odbora. 
Za ranije dogovoreni datum 13. lipnja u 20 h dogovoren je: 

 nastup kazališne supine "Viktora Cara Emina" koji će nastupiti s komičnom predstavom "Aj se 
ne sekiraj" 

 nastup glazbenog sastava "Relax". 
 
U toku je dogovor s nastavnikom PŠ "Orehovica" o nastupu školske djece. 
 
Nogometni turnir bit će održan u subotu 30. svibnja i  u njemu će učestvovati 3 ekipe. 
U toku su dogovori s g. Marinkom Magašem oko termina održavanja stolnoteniskog turnira koji će se 
pokušati održati zajedno s  kartaškim turnirom. 
 
Pehari za sportaše su naručeni firmi "Interadria", a majice u tiskari "Mediagraf" sa Svilnog. 
 
Stiglo je i desetak prijava za sudjelovanje u akciji "Birajmo naj okućnicu", a nekoliko građana poslalo je i 
fotografije svojih okućnica. Ako se prijavi cca. 10-ak učesnika, gđa. Jogan predlaže da se svi nagrade 
jednakim iznosom. Tajnica će pripremiti izložbu slika, priznanja i poklon bonove. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su se složili s prijedlozima gđe. Jogan. 

 
 
AD 2 
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Po ovoj točki nije bilo rasprave. 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

        Dajna Jogan 
 


