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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-05/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  21. 3. 2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 18. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

Osamnaesta sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 21. 3. 2012. godine s početkom u 17:00 
sati u prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Gordana Pozder, članica VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Slavica Peloza, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Orehovica: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
 1. Upoznavanje sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti 

2. Razmatranje prijedloga za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području 
mjesnog odbora Orehovica 

3. Razmatranje Zahtjeva za korištenjem prostora 
4. Priprema za obilježavanje Dana MO Orehovica 
5. Izvješće sa terena i sa održanih sastanaka sa djelatnicima TD Rijeka promet 
6. Ostavka gñe. Božene Devčić-Cerovina na mjesto člana VMO Orehovica 
7. Razno 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1  
Predsjednica VMO upoznala je nazočne s informacija sa održanog sastanka vezano za Zakon o 
fiskalnoj odgovornosti.  
Istaknula je kako je to još jedna velika odgovornost za volontere te istaknula kako nikakvih novosti 
nema jer su se i do sada sve programske aktivnosti odvijale prema planu i odgovorno. 
Programska sredstva trošila su se zakonito, namjenski i svrhovito a tako će se i ubuduće.    
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AD 2 
Nazočne članice su na prošloj sjednici primile dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
vezano za davanje prijedloga za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području MO Orehovica. 
Nakon kraće rasprave  

Zaključeno je: 
● kako VMO ne može sa sigurnošću odrediti pogodnost osoba koje bi odgovorno i 
sposobno obavljale posao te bili imenovani povjerenicima civilne zaštite za područje MO 
Orehovica.  
Obzirom da je rok za imenovanje kraj ožujka o. g., ukoliko se VMO odluči da predloži neku 
osobu, isti će se u navedenom roku dostaviti prema Odjelu.  
 
AD 3 
Gosp. Magaš, Stolnoteniski klub Orehovica nije dostavio Zahtjev za korištenje prostora kako bi mu 
se i dalje odobrilo korištenje prostora Doma - dvorane u odreñene termine te će ga tajnica 
obavijestiti da Zahtjev dostavi do iduće sjednice kako bi se isti razmotrio.  
 
AD 4 
Budući da se u mjesecu svibnju obilježavaju Dani MO Orehovica, nazočne su raspravljale o 
terminima održavanja Dana MO te o kompletnom kulturno-zabavnom programu.  
Dogovoreno je da će se početkom svibnja održati ekološka akcija (5. 5.) dok bi se 12. 5. održao 
kulturno-zabavni program. 
Sportski program se neće održati jer OGU za sport i tehničku kulturu ove godine ne sufinancira 
programe MO-a. 
Nakon kraće rasprave  
       Zaključeno je: 
●  kako će se obaviti razgovor sa ravnateljem škole  jer će se i školska  djeca uključiti u 
program Dana MO-a te će sve članice na iduću sjednicu doći sa informacijom o organizaciji 
glazbenog programa  (mogućnost da ove godine mještane zabavlja klapa Bonaca ili neka 
druga klapa). 
 
AD 5  
Predsjednica VMO nazočne je upoznala s utvrñenim stanjem na terenu koji je obiñen sa gosp. 
Klobučarom, TD Rijeka promet vezano za postavu prometnog ogledala, popravak i premještaj 
stupića te ostale prometne i komunalne problematike na području MO Orehovica.   
Istaknula je kako je teren obiñen i sa djelatnikom KD Čistoća radi čišćenja dijela područja Gornje 
Orehovice dok će se za uklanjanje nepoželjne vegetacije obratiti nadležnima.  
 
AD 6 
Predsjednica VMO nazočnima je prenijela informaciju kako je gña. Božena Devčić-Cerovina 
promijenila mjesto prebivališta te joj je stoga prestao mandat članice VMO Orehovica.  
Obzirom na navedeno, Gradska organizacija SDP dostavila je pismenu odluku o imenovanju nove 
članice VMO Orehovica Gordana Pozder koja je pročitala i potpisala svečanu prisegu te ostalu 
potrebnu dokumentaciju i tako postala nova članica VMO Orehovica.  
 
AD 7 
Nakon kraće rasprave o komunalnoj problematici, članice su istaknule potrebnim češće pranje 
kontejnera za smeće pogotovo za vrijeme ljetnih mjeseci.  
Takoñer je istaknuta potreba za fiksiranjem odnosno betoniranjem terena na kojem se nalaze 
kontejneri za smeće u ulici Kalina ispod Područne škole Orehovica jer bi se na taj način lakše 
održavala i čistila sporna površina. 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
    Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                            Sonja Ban 

     Predsjednik VMO Orehovica: 
  Dajna Jogan 

 


