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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-05/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30. 10. 2015. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 12. SJEDNICE VMO OREHOVICA 

 
12. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 12.10.2015. godine s početkom u 20:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Ines Kalić, članica VMO  
 

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Orehovica od 24.09.2015. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj sa sastanka s MO Svilno i MO Gornja Vežica 

2. Usvajanje programa rada za 2016.g. 

3. Razno 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Gđa. Jogan zahvalila je prisutnim vijećnicima koji su bili na netom završenom sastanku u prostoru MO 
Svilno s predstavnicima MO Svilno i MO Gornja Vežica. Sastanak je održan vezano za zahtjev građana 
MO Svilno i MO Orehovica da se uvede nova autobusna linija koja bi povezivala Svilno, Orehovicu i 
Gornju Vežicu. Na spomenutom sastanku dogovoreno je da se zajedničkim pisanim zahtjevom obrate 
Gradu Rijeci i Autotroleju sva 3 mjesna odbora te zatraži nova autobusna linija koja bi zadovoljavala 
potrebe stanovnika koji gravitiraju istočnom dijelu grada (bolnica, škola, Sveučilišni kampus). Naime, 
dugogodišnja težnja građana potkrepljena je i novim pismenim zahtjevima te potpisima građana Svilna i 
Orehovice. 
 
ZAKLJUČAK: Vijećnici su još jednom podržali ovu inicijativu i nadaju se da će Grad imati sluha 
za potrebe naših građana. 

 
AD 2 

Gđa. Jogan je izvijestila vijećnike da je u suradnji s predstavnikom stolnoteniskog kluba "Orehovica" g. 
Magašem napravljen prijedlog programa sportskih aktivnosti u 2016.g. Osim sportskih takmičenja 
povodom Dana mjesnog odbora u svibnju, organiziralo bi se još jedno sportsko druženje u rujnu (stolni 
tenis i pikado). 
 
Također je izvijestila da je u suradnji s tajnicom pripremila dostavljene prijedloge programa rada za 
2016.g. po uzoru na 2015.g. uz manje dopune predložene na prošloj sjednici. Prisutni vijećnici nisu 
imali novih prijedloga niti primjedbi na predložene programe. 
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ZAKLJUČAK: Vijećnici su jednoglasno usvojili predložene programe rada za 2016. g. 
 

AD 3 
Gđa. Bistrović je  zamolila tajnicu da se obrati nadležnim službama vezano za čišćenje novouređenog 
nogostupa na Grobničkoj cesti. 
 
ZAKLJUČAK: Tajnica će traženo proslijediti OGU za komunalni sustav. 
 

Sjednica je završila u 21:00 sat.  Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Vesna Širola 

            
Predsjednica VMO Orehovica: 

        Dajna Jogan 
 


