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

 
   

 
ZAPISNIK 

S 08. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

08. sjednica VMO Orehovica održana je 31.03.2011. (četvrtak) s početkom u 17:00 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 
- Božena Devčić Cerovina, članica Vijeća 

 
 
Usvajanje zapisnika s 07. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Prezentacija web portala.hr i mojarijeka hr, te usluge Grada Rijeke 

• Informacija o donošenju kom.prioriteta za 2012. 

• Priprema za organizaciju Dani MO Orehovica 

• Priprema biltena "Nad Rečinom" 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 

1. U organizaciji Službe za Internet podršku Grada Rijeke i MO Orehovica održana je 
prezentacija web portala www.rijeka.hr i www.mojarijeka.hr, eUsluga Grada Rijeke kao i 
web stranice MO Orehovica. Prezentaciji je nazočilo kompletno Vijeće MO Orehovica što 
najbolje pokazuje ozbiljnost kojom MO Orehovica pristupa toj problematici.  

Zaključak: Glavni cilj ove prezentacije je snažnije uključivanje mjesnih odbora u 
prezentiranju svoga rada na web-u kao i unapreñenje komunikacije sa grañanstvom. 
 
 
AD 2 
 
 Vijeće je upoznato s Pozivom na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2012. godinu koji 
je objavljen u Novom listu 28. ožujka, a traje do 22. travnja. U tom razdoblju grañani mogu 
podnositi prijedloge Vijeću koji će nakon isteka roka o njima raspravljati. U svakom slučaju 
komunalni prioriteti koji su započeti u ovoj godini , a nisu dovršeni zbog nedostatka sredstava 
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nastaviti će u u 2012. godini.  Rok u kojem Vijeće mora donijeti prioritete je 13. svibanj. 2011. 
Zaključak:  Vijeće će na slijedećoj sjednici koja će se održati 28. travnja  donijeti prioritete, s 
time da će prioritete koji nisu dovršeni uvrstiti za 2012. godinu, i eventualno raspravljati o 
prioritetima koji su stigli od strane grañana ili samog vijeća. 
 
 
AD 3 
Predsjednica je obavijestila Vijeće kako je stiglo vrijeme da se polako počne razmišljati o 
organizaciji "Dani MO Orehovica" koji se već tradicionalno održavaju u svibnju. Dani MO su uvijek 
počinjali sa ekološkom akcijom. Ove godine će se održati 07. svibnja (subota), a čistiti će se i 
ureñivat Područna škola Orehovica.  
Nakon ekološke akcije slijedi prvi kulturni program koji će se održati 14. svibnja (subota) Za tu 
prigodu je predviñen koncert Karin Kuljanić, a ukoliko ne prihvati organizirati će se nešto drugo. U 
tjednu izmeñu 07 i 14. svibnja održati će se sportske aktivnosti: turnir u stolnom tenisu, 
malonogometni turnir i turnir u briškuli i trešeti. Za završni program Dani MO predviñen 
tamburašku orkestar "Zametski koren", nastup školske djece, podjela medalja i pehara za 
pobjednike u sportskim aktivnostima.  
 
 
Zaključak: Vijeće je prihvatilo ovu informaciju koju je iznijela  Predsjednica VMO, a 
detaljnije o samoj organizaciji zanati će se na slijedećoj sjednici u travnju. 
 
AD 4 
 
Vijeće je takoñer obaviješteno da se i ove godine piše bilten koji će obuhvatiti aktivnosti VIjeća MO 
od travnja 2010. do travnja 2011. godine. Bilten će se štampati u 100 primjeraka, a podijeliti će se 
prije početka Dana MO. Bilten će se distribuirati putem volontera. U uredništvo uzeti će se osoba 
izvan MO Orehovica koja je postruci profesor Hrvatskog jezika. 
 
 
Zaključak: Vijeće je upoznato sa pripremom 4. broja biltena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


