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ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

21. sjednica VMO Svilno održana je 11.07.2016. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Svilno, Svilno 82. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Renato Klovar, predsjednik VMO 
- Zoran Krndija, zamjenik predsjednika VMO 
- Kristina Mican, članica VMO 
- Vladimir Mišković, članica VMO 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-    - 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Dean Barić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 20. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Tekuća komunalna problematika 
2. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
 
Predsjednik Vijeća je obavijestio prisutne Vijećnike da je 29.06.2016. godine prisustvovao 
sastanku sa Gradonačelnikom na kojem su bili i Željko Vitas, ravnatelj Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti, Alen Razum, ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo, Eda 
Rumora, ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju, Dragica Fadljević, 
ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu, a tema sastanka je bila „Selektiranje 
metalnog otpada na zelenoj površini k.č. 601 k.o. Pašac od strane tvrtke RIKARDO 
j.d.o.o.“. Vijeće je poduzelo sve potrebne mjere i obavijestilo sve nadležne institucije da se 
ovakva vrsta zagađenja i onečišćenja okoliša spriječi. Sve obaviještene institucije su se 
očitovale o problemu osim Ministarstva zaštite okoliša koje je i jedino nadležno za 
onemogućavanje djelovanja daljnje selekcije metalnog otpada na zelenoj površini. 
Predsjednik Vijeća je zatražio pomoć Gradonačelnika i njegovih suradnika za daljnje hitno 
postupanje. Budući Gradonačelnik  nije direktno nadležan za rješavanje problema, 
dogovoreno je da će se iz Gradonačelnikova ureda uputiti požurnica za postupanje 
Ministarstvu zaštite okoliša.   
    
 

AD2 
RAZNO 
 

 U periodu od 16. do 27. svibnja 2016. godine bio je raspisan poziv mještanima da 
se prijave za akciju „Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 2016. godini“. Budući 
nije stigla niti jedna prijava, Vijeće je donijelo slijedeći   

 
       Zaključak  

 Budući se za akciju “Birajmo najljepšu okućnicu i balkon” nije prijavila niti 

jedna osoba, akcija se neće održati.  

 

 Temeljem zahtjeva mještana uputiti zahtjev za špricanje protiv komaraca 

 Zahtjev mještanina g. Danko Tomac – izgradnja potpornog zida u Ulici Tutnovo prema 

kbr. 20 koji bi onemogućavao izljev zemlje i kamenja na prometnicu. 

 Obavijestiti Rijeka promet i utvrditi opravdanost zahtjeva kao i mogućnost 

izvedbe zida   

 

 

 

  

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2) stranice. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Svilno: 

Kristina Dumić Červar Renato Klovar 
 


