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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-05/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  23.02.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 07. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

07. sjednica VMO Orehovica održana je 23.02.2011. (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 
- Slavica Peloza, članica Vijeća 
- Božena Devčić Cerovina, članica Vijeća 

 
Odsutni: Biserka Slosar, članica Vijeća VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 06. sjednice VMO Orehovica 
Prigovor na zapisnik dala je Slavica Peloza i to na točku AD 2 i AD 3 jer kaže da ne odgovaraju 
istini. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Izvješće o radu Vijeća MO Orehovica od 01. siječnja do 31.prosinca 2010. godine 
• Izvješće o odobrenim sredstvima za programske aktivnosti VMO iz gradskih odjela Grada 

Rijeke 
• Izvješće o realiziranom prvom programu VMO u 2011. godini (Dječja reduta) 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
 Izvješće o radu Vijeća MO Orehovica za prvu polovicu 2010. godine ne prihvaća gospoña Slavica 
Peloza jer ne može prihvatiti nešto u čemu nije sudjelovala. Njoj se pridružila i gospoña Božena 
Devčić Cerovina. Ostale članice primile su na znanje Izvješće bez prigovora. 

Zaključak: Buduće Izvješće bi trebalo prepoloviti da se zna što je radilo staro, a što novo 
Vijeće. 
 
 
AD 2 
 
 Vijeće je  u Programu rada za 2011., godinu iskazalo potrebe odnosno financijska sredstva za 
realizaciju 8 programskih aktivnosti, meñutim zbog nedostatka sredstava neki programi su 
prepolovljeni, a neki su ostali na razini prošlogodišnjih. Tako za program iz kulture koji financira 
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OGU za kulturu odobrena su sredstva u iznosu 3.000,00 kn, drugi program iz kulture kojeg 
financira Odjel za gradsku upravu i samoupravu odobrena su sredstva u iznosu 5.300,00 kn, za 
sportski program iznos od 2.600,00 kn, za ekološki program – 600,00 kn, za akciju "Birajmo 
najljepšu okućnicu i balkon 2011. iznos od 800,00kn, za Dječju redutu – 600,00 kn, za Djeda 
Božićnjaka 9.075,00 kn, za Čempresi za prvašiće – 300,00 kn i Bilten iznos od 1.660,50 kn (za 
100 komada)  
 
Zaključak: Vijeće je primilo na znanje izvješće o odobrenim sredstvima od strane gradskih 
odjela koji sufinanciraju programske aktivnosti VMO Orehovica. 
 
 
AD 3. 
 
Izvješće o prvoj programskoj aktivnosti u 2011. godini – Dječjoj reduti dala je predsjednica VMO 
Dajna Jogan. Djeci je prireñen maškarani ples uz prigodnu muziku. Osim muzike maškarice su 
dobile krafne i sokove. Prvi put je organizirana nagradna igrica na način da je u krugu postavljeno 
desetak stolica. Uz muziku maškarice su kružile oko njih, a na prestanak muzike svaka maškarica 
je trebala zauzeti jednu stolicu, a tko nije ispao je iz igre i tako sve do posljednje stolice. Za 
nagradu maškarica koja je pobijedila dobila je čokoladu. 
 
Zaključak: Vijeće je prihvatilo izvješće o održanoj Dječjoj reduti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  18,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Dajna Jogan 
 
 
 
 

         
                                                  


