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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-05/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  26.01.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 16. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

Šesnaesta sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 26.01.2012. godine s početkom u 17:00 sati 
u prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Slavica Peloza, članica VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Mirjana Felluga, tajnica MO 

 
Ostali nazočni:  

- Dragica Fadljević, ravnatelj Direkcije za mjesnu samoupravu 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Božena Devčić Cerina, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Orehovica: 
Zapisnik će biti usvajan na 17. sjednici VMO orehovica. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Komunalni prioriteti za 2012. godinu 
2. Usvajanje Izvještaja o radu VMO Orehovica  za 2011. godinu 
3. Komunalna problematika 
4. Razno - informacija o novoj tajnici 

 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1, AD 2,  
 

Zaključak: 

• Obzirom da nova tajnica, Marina Stamenković, nije prisustvovala sjednici nije se 
raspravljalo o točkama 1., 2., dnevnog reda. Zaključeno je da će se o istome raspraviti 
na slijedećoj 17. sjednici VMO Orehovica. 
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AD 3 
Članica Vijeća, Slavica Peloza osvrnula se na neriješeni problem šahte na Grobničkoj cesti. 
Problem je prijavljen u rujnu 2011. godine Direkciji za komunalno redarstvo. 

Zaključak: 
• Nova tajnica će hitno ponovo obavijestiti Direkciju za komunalno redarstvo o 

problemu šahte na Grobničkoj cesti. 
 
AD 4 
 
1)  
Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu, Dragica Fadljević prenijela je informaciju Vijeću MO 
Orehovica o novom referentu za mjesnu samoupravu koji bi od 01. veljače trebao početi raditi kao 
tajnik MO Orehovica. Marina Stamenković koja je bila predviñena za mjesto tajnika VMO 
Orehovica, iako joj je upućen poziv na sjednicu VMO Orehovica, nije se istom odazvala. Vijeće je, 
nadalje upoznato sa činjenicom da će informaciju o novom tajniku dobiti u toku slijedećeg tjedna. 
Takoñer, Vijeće je samo informativno upoznato od strane ravnateljice, da su predložene 
programske aktivnosti unutar Programa rada VMO Orehovica za 2012. godinu odobrene za 
financiranje u iznosu od 20.000,00 kn od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu , te da će 
se programska aktivnost "Dječja reduta" odraditi na vrijeme (veljača) bez obzira na trenutnu 
situaciju glede tajnika. Predviñeni termin za redutu bio bi 11. veljače 2012. godine.  

Zaključak: 
• Jednoglasno je donijeta odluka da se oko detalja provedbe programa "Dječja reduta" 

uspostavi kontakt izmeñu predsjednice VMO orehovica, Dajne Jogan i nove tajnice u 
periodu izmeñu 30. 01. i 03.02. 2012. godine. 
 

2) 
Na prijedlog predsjednice Vijeća MO Orehovica, Dajne Jogan i ravnateljice Direkcije, Dragice 
Fadljević utvrñen je termin slijedeće sjednice za 09. veljače 2012. godine na kojoj bi se točke 
dnevnog reda 16. sjednice VMO Orehovica odradile zajedno unutar dnevnog reda  17. sjednice 
VMO Orehovica. U slučaju promjene termina sjednice, članovi Vijeća bit će na vrijeme obaviješteni. 

Zaključak: 
• Jednoglasno je prihvaćeno da se slijedećom sjednicom odrade točke dnevnog reda 

sa 16. sjednice VMO  Orehovica 
 

3) 
Predsjednica i zamjenica predsjednice pohvalile su suradnju sa dosadašnjom tajnicom MO 
Orehovica, Mirjanom Felluga, te izrazile nadu da će i slijedeća tajnica biti barem jednako dobra u 
izvršavanju svojih obaveza. 

Zaključak: 
• Nije bilo zaključaka. 

 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – Ravnateljica Direkcije za mjesnu 
samoupravu: 

Dragica Fadljević 

Predsjednik VMO Orehovica: 
Dajna Jogan 

 


