
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SVILNO  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-07/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  28.06.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

1. sjednica VMO Svilno održana je 28.06.2010. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Svilno, Svilno 82. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nenad Antolović, predsjednik VMO 
- Veljko Baćić, zamjenik predsjednika VMO 
- Eduard Mijalić, član VMO 
- Helena Čirjak, članica VMO 
- Renato Klovar, član VMO 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-     
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Svilno: 

 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pravila Vijeća MO – prijedlog i usvajanje 
2. Poslovnik Vijeća MO – prijedlog i usvajanje 
3. Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog 

odbora – prijedlog i usvajanje 
4. Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 



 
 
AD 1 

Članovi Vijeća su uz materijal za sjednicu dobili prijedlog Pravila Vijeća mjesnog odbora te je 
predsjednik g. Nenad Antolović pozvao prisutne Vijećnike da daju primjedbe na radni 
prijedlog Pravila VMO ukoliko ih imaju. 
Vijećnici nisu imali primjedbe na prijedlog Pravila VMO.  
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Svilno je jednoglasno usvojilo Pravila Vijeća MO Svilno.  
 
 
 
AD 2 
 
Članovi Vijeća su uz materijal za sjednicu dobili prijedlog Poslovnika Vijeća mjesnog odbora 
te je predsjednik g. Nenad Antolović pozvao prisutne Vijećnike da daju primjedbe na radni 
prijedlog Poslovnika VMO ukoliko ih imaju. 
Vijećnici nisu imali primjedbe na prijedlog Pravila VMO.  
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Svilno  je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća MO Svilno. 

 
AD 3 
 
Članovi Vijeća su uz radni materijal za sjednicu dobili prijedlog Pravilnika o nagrañivanju 
fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora te je predsjednik  g. Nenad 
Antolović pozvao prisutne Vijećnike da daju primjedbe na isti. 
Vijećnici nisu imali primjedbe  na Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos 
u razvoju mjesnog odbora  te je isti usvojen. 
 
 

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Svilno je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i 
pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora. 

 
 
 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Svilno: 

 
Kristina Dumić Červar Nenad Antolović 

 
 
                          


