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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-05/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  9. 7. 2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 22. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

22. sjednica Vijeća MO Orehovica održana je 9. 7. 2012. godine s početkom u 17:30 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 

 

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

 
 
Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VMO Orehovica: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 

 1. Odabir najljepše okućnice, balkona i prozora u 2012. godini 
2. Razmatranje prijedloga povjerenika civilne zaštite za područje Orehovice 
3. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1  
Nazočne su razmotrile slike 19 prijavljenih okućnica s područja Orehovice te su odlučile da će se 
nagrada od Odjela gradske uprave za poduzetništvo u iznosu od 800,00 kn koje će nagrañeni 
preuzeti u poduzeću Parkovi Plus podijeliti na 5 poklon bonova za nabavu sadnica.   
Sukladno navedenom  
Zaključeno je 
●  1. Nagradu osvojili su: Frane i Vera Dražić, Kalina 26 te poklon bon u iznosu od 200,00 kn 
    2. Nagrada: Igor Silić, D. Tomića 5, poklon bon u iznosu od 150,00 kn 
    3. Nagrada: Biserka Šuperina, M. Broznić 7, poklon bon u iznosu od 150,00 kn 
    4. Nagrada: Štefica Lerga, B. Vlah 3, poklon bon u iznosu od 150,00 kn, 
    5. Nagrada: Valentina Vlah, Grobnička cesta 26, poklon bon u iznosu od 150,00 kn. 
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AD 2 
Nakon rasprave i razmatranje prijedloga za imenovanje povjerenika civilne zaštite za područje MO 
Orehovica,  
Zaključeno je 
●  kako članice Vijeća nakon ponovnog razmatranja ne mogu predložiti niti jednu osobu koja 
bi obavljala poslove povjerenika civilne zaštite za područje MO Orehovica.  
Sa zaključkom će se upoznati nadležni u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
 
AD 3 
Nazočne su ponovo razmatrale komunalnu problematiku na području Orehovice a vezano za 
uklanjanje nepoželjne vegetacije, čišćenje stepeništa pored Područne škole Orehovica te 
problematikom devastirane „učiteljske kuće“ pored škole, problemima asfaltiranja ulice Kalina 
nakon izvoñenja radova na kanalizacijskom sustavu, premještanjem stupa od struje na parkiralištu 
u ulici D. Tomića i sl.  
Zaključeno je 
●  kako će se sa svom razmotrenom i navedenom problematikom pismeno obratiti 
nadležnima kako bi se navedeno što hitnije riješilo.  
Tajnica je nazočne upoznala s mogućnošću izrade rebalansa financijskom plana za tekuću godinu, 
te je  
Zaključeno  
●  kako nema potrebe za izradom rebalansa financijskog plana za 2012. godinu.  
 
Sjednica je završila u 19,30 sati.  
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu: 
                     Sonja Ban 

           Predsjednik VMO Orehovica: 
        Dajna Jogan 

 


