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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-05/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  14.07.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 02. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

02. sjednica VMO Orehovica održana je 14.07.2010. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Slavica Peloza, članica VMO 
- Božena Devčić Cerovina, članica VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika s 01. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Prijedlog za utrošak 59.600,00 kn preostalih od investicije ureñenja parkirališta u ulici 

Kalina 
• Programske aktivnosti koje Vijeće treba donijeti za 2011. godinu i to: Dječja reduta; Dani 

MO Orehovica; Ekološka akcija; Kulturni program; Sportske aktivnosti; Birajmo najljepšu 
okućnicu i balkon; Informativno glasilo "Nad Rečinom"; Doček Djeda Božičnjaka; Čempresi 
za ñake prvake" 

• Informacija o osvojenom III mjestu za Najbolji Dan mjesnog odbora, te odluka o 
namjenskom utrošku nagrade od tri tisuće kn. 

• Problem koza vlasnika Jovana Matijaša iz ulice Balde Fućka 48. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 

1. Rijeka promet d.o.o. je izvjestilo Vijeće da nakon ugovaranja planom predviñenih prioriteta 
za 2010. godinu evidentiran ukupan ostatak sredstava u iznosu 59.600,00 kn sa PDV-om, 
te mole hitan prijedlog pozicije za utrošak preostalih sredstava. 

 
Zaključak: Vijeće je odlućilo da se preostala sredstva utroše na ureñenje pokosa ispod 
parkirališta nasuprot ambulante koje je sada neureñeno i postalo je deponij na kojem 
neodgovorni grañani deponiraju otpad. Predlažu da se zasije trava  s nekoliko ukrasnih 
grmova. 
Nadalje predlažu da se uredi zelena površina iza sunčanog sata na autobusnoj stanici na 
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Donjoj Orehovici sa zimzelenim ležećim grmovima, te otočići na raskrižju Donja Orehovica. 
Ukoliko preostane sredstava da se postavi jedno rasvjetno tijelo u ulici Braće Vlah kod 
kućnog broja 6. 
 
 
AD 2 
Vijeće je informirano da su za obavljanje programskih aktivnosti osigurana sredstva u iznosu do 
najviše 20.000,00 kn. Mjesni odbor će dobiti utvrñena sredstva na osnovu ocjene programskih 
aktivnosti. Stoga ako Vijeće ima dosta kvalitetnih programa može očekivati maksimalno gore 
navedena sredstva. Sredstva osigurava Odjel za gradsku samoupravu i upravu, dok ostale 
programe kao: kultura, ekološka akcija, naj okućnica i balkon, sport, osiguravaju ostali odjeli: Odjel 
za kulturu, Odjel za sport, Odjel za urbanizam i ekologiju, Odjel za poduzetništvo. Iz sredstava 
samouprave financira se: bilten, Djed Božičnjak, dječja reduta, Dani MO Orehovica. Vijeće treba 
do jeseni dati prijedloge programa. 
 
  
Zaključak:  Vijeće će tijekom ljetnih praznika razmisliti o svim programima koje je Mjesni 
odbor do sada imao te iznaći najbolje moguće rješenje da se isti i dalje realiziraju. Razmislit 
će o opisu programa i troškovima provedbe istog, (naprimjer program iz kulture) te dati 
prijedloge. 
 
 
AD 3 
Vijeće je informirano da je prethodno Vijeće sudjelovalo na natječaju za "Najbolji dan mjesnog 
odbora" na području grada Rijeke, te za "Naj on line mjesni odbor". Komisija koja je ocjenivala  
Najbolje dane MO odlučila je da Orehovici dodijeli III mjesto što je to drugi put za redom da je 
Orehovica nagrañena. Za Naj on line mjesni odbor, Orehovica je posebno pohvaljena jer je 
kvalitetom bila vrlo blizu pobjednicima. Nagradu od tri tisuće kn Vijeće treba namjenski utrošiti do 
kraja 2010.g, a za to treba donijeti odluku čim prije. 
 
 
Zaključak: Vijeće je prihvatilo informaciju, te odlučilo da će o utrošku nagrade od tri tisuće 
kuna odlučiti do jeseni gdje će i za koji program utrošiti. 
 
 
AD 5 
Navodno, od svih mještana ulice Balde Fućka Vijeće je dobilo ultimatum da riješi koze koje se 
slobodno kreću i uništavaju vrtove nekih mještana. Koze su vlasništvo Jovana Matijaša, ulica 
Balde Fućka 48 koji unatoč upozorenja vlasnika vrtova i dalje pušta slobodno koze na ispšu. 
 
Zaključak: U dogovoru sa predsjednicom Vijeća Dajnom Jogan upućen je zahtjev sa 
fotokopijom pisma mještana Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Direkciji za 
komunalno redarstvo da u skladu sa Odlukom o komunalnom redu riješi ovaj problem. 
Rješenje se očekuje. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,10 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Dajna Jogan 
 

         
                                                  


