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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-05/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  18. 06. 2015. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
8. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 13.06.2015. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Marijana Bistrović, članica VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Orehovica od 28.05.2015. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

DNEVNI RED 
 

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

2. Rebalans financijskog plana za 2015.g. 

3. Razno  

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Gđa. Jogan je izvijestila prisutne da je sve spremno za realizaciju programa Dani mjesnog odbora i 
proglašenje nagrađenih u akciji Birajmo naj okućnicu. U programu, koji će se održati večeras u 20 h, 
nastupit će: 

 djeca PŠ "Orehovica"  

 kazališna skupina "Viktora Cara Emina"  

 Mateo Licul s glazbenim sastavom "Relax". 
 
Podijelit će se pehari najuspješnijima u nogometnom,  stolnoteniskom i kartaškom turniru. 
 
U akciju "Birajmo naj okućnicu" prijavljeno je 14 građana, od kojih će se 12 učesnika nagraditi s poklon 
bonom od 150 kn koji mogu iskoristiti u Vrtnom centru MBM na Škurinjama. Dvije učesnice su članice 
Vijeća pa im nagrade neće biti dodijeljene iz moralnih razloga. Učesnice će također biti nagrađene s 
majicama "Volim Orehovicu" i oslikanim vazama. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su primili na znanje informacije dobivene od gđe. Jogan. 
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AD 2 
Gđa. Jogan je izvijestila prisutne vijećnike da je zbog promijene u načinu plaćanja glazbenoj skupini 
"Relax" potrebno izvršiti rebalans Financijskog plana za 2015.g. Naime, na planiranoj poziciji Ostale 
usluge nije moguće izvršiti plaćanje studentskog ugovora s g. Mateom Liculom, već se iznos od 3.000 
kn mora platiti s pozicije Osobne i intelektualne usluge.   
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su jednoglasno izglasali Rebalans Financijskog plana za 2015.g. 
 

AD 3 
Tajnica je izvijestila prisutne vijećnike da je g. Leo Kurilić iz Rijekaprometa zatražio sastanak s 
građanima, vlasnicima stepenica koje izlaze na budući nogostup Grobnička cesta (sjeverni koridor).  
Naime, početak izgradnje nogostupa treba početi 1. srpnja pa je potrebno izvršiti potrebne dogovore s 
građanima. Sastanak bi trebalo održati što prije. 
 
Gđa. Jogan je predložila da tajnica i gđa. Bistrović stupe u kontakt s građanima i da se sastanak održi 
npr. u četvrtak, 18. lipnja u jutarnjim satima u prostoru mjesnog odbora. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su se složili s prijedlogom gđe. Jogan. 
 
Tajnica je izvijestila prisutne vijećnike o zamolbi g. Ristića da se oreže bor na raskrižju Grobničke ceste 
kod kbr. 13 te da se sanira nagnuti telefonski stup sjeverno do kbr. 13. 
 
ZAKLJUČAK: Tajnica će orezivanje bora tražiti od Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti, 
a o sanaciju telefonskog stupa od T-com-a. 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati.  Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

        Dajna Jogan 
 


