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ZAPISNIK 

S 28. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

28. sjednica VMO Svilno održana je 24.02.2017. (petak) 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 27. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Izvještaj o radu VMO Svilno za 2016. godinu – prijedlog i usvajanje 
2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 



 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća je dao Vijećnicima na razmatranje prijedlog Izvješća o radu Vijeća MO 
Svilno za 2016. godinu. Nakon rasprave Vijeće je utvrdilo da je Izvješće napravljeno 
ispravno te je donijelo slijedeći: 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Svilno za 2016. godinu.  
 
 

 
AD2 
 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća Renato Klovar potpisnik je 
Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za 
proračunsku godinu 2016. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje 
proračunskih sredstava, kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog 
upravljanja i kontrole u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih 
sredstava.  

 
  Zaključak:  
  Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD3 

 

Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne sa informacijama u svezi urušavanja ceste u Ulici 

Svilno od kbr. 23 do raskrižja kbr. 26 – 22. Uslijed obilnih kiša došlo je do urušavanja 

kolničke strukture. Utvrđeno je da prilikom izvođenja radova na kanalizacijskoj mreži izvođač 

radova GP Mikić nije uklonio drvenu oplatu te je zbog toga došlo do prelijevanja kiše iz 

slivnog kanala. U tijeku su radovi na sanaciji štete.  

 

 

 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2) stranice. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Kristina Dumić Červar 
Predsjednik VMO Svilno: 

Renato Klovar 
 


