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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-05/06 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  31.03.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

12. sjednica VMO Orehovica održana je 11.07.2011. (ponedjeljak) 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 Vijeća 
- Slavica Peloza, članica Vijeća 

 
Odsutni: Božena Devčić-Cerovina 
 
 
Usvajanje zapisnika s 11. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Razmatranje i priprema programa iz kulture za 2012. kako bi se Mjesni odbor prijavio na 

natječaj koji će biti uskoro raspisan. Razmatranje drugih programa 
• Naj okućnice, odrediti datum podjele nagrada 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
U rujnu ove godine Vijeće MO Orehovica treba donijeti programske aktivnosti iz područja: kulture, 
sporta, ekologije, poduzetništva,  programi iz sredstava samouprave: programi za djecu: Djed 
Božičnjak i dječja reduta, Dani MO Orehovica i bilten. 
Članovi Vijeća trebaju do rujna osmisliti sve programe a poglavito program iz kulture kako bi se 
Mjesni odbor prijavio na natječaj. 
Zaključak: Vijeće će iskoristiti sredstva samouprave u iznosu od 20.000,00 kn te u okviru 
toga izraditi programe kao u 2011. godini, znači: Dani MO, bilten, Djed Božičnjak, Dječja 
reduta i jedna kulturna priredba.  
Iz sredstava drugih odjela (OGU za kulturu, OGU za ekologiju, OGU za poduzetništvo, OGU 
za sport ) biti će: sportske aktivnosti, ekološka akcija, naj okućnica i kulturni program. 
Što se tiče kulture nju treba najprije prijaviti zbog natječaja. 
Gospoña Slavica Peloza ispitati će mogućnost jedne kulturne priredbe koja bi mogla ići na 
natječaj, ukoliko nema mogućnosti treba osmisliti nešto drugo što bi moglo proći na 
natječaj. 
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AD 2 
 
 Podjela nagrada i priznanja za Naj okućnicu i balkon 2011. trebalo se održati u MO Svilno. Kako 
do ove današnje sjednice nije stigla obavijest od strane MO Svilno o terminu podjele nagrada 
Vijeće MO Orehovica je odlučilo da samostalno odredi termin za podjelu nagrada. 
  
Zaključak:  Vijeće je odlučilo da se nagrade i priznanja podjele u utorak 19. srpnja kako bi 
nagrañeni na vrijeme podigli svoje nagrade odnosno iskoristiti poklon bon za kupnju 
sadnica u "Parkovima plus" 
Nadalje Vijeće je zaključilo da će se u 2012 godini i u budućim godinama podjela nagrada i 
priznanja organizirati u okviru Dani MO Orehovica, što znači da će MO Orehovica ići 
samostalno bez MO Svilno i Pašca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Dajna Jogan 
 
 
 
 

         
                                                  


