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ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

29. sjednica VMO Svilno održana je 30.03.2017. (četvrtak) 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: 
-   Josip Čargonja 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Dean Barić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 28. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Tekuća komunalna problematika 
2. Obilazak terena s predstavnicima Rijeka prometa i Grada Rijeke - obavijest 
3. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća dao je riječ g. Josipu Čargonji koji je iznio sve nedostatke vezane uz 
komunalnu problematiku: do kada će trajati radovi na saniranju oštećenja kolnika u Ulici 
Svilno, da li je Dom Svilno spojen na kanalizacijsku mrežu, ponovo aktivirati izgradnju 
spoja ceste (sa Lužine), gdje idu fekalne vode iz Doma Svilno, da li je urbanizirano 
područje sjeverno od Ulice Tutnovo zbog izgradnje stambenog objekta, potrebno je 
legalizirati sve društvene objekte, obnoviti zahtjev za pješačke prelaze, utvrditi ispravnost 
horizontalne i vertikalne signalizacije na glavnoj prometnici koja prolazi kroz Svilno.  
 
Zaključak: 
Vijeće će uputiti dopise nadležnim službama.  
 
 

 
AD2 
 
Tajnica je obavijestila prisutne da je 13.03.2017. godine obavljen zajednički obilazak 
područja MO Svilno kako bi se utvrdio komunalni nered i oštećenja. Obilasku su, osim 
tajnice, bili prisutni Leo Kurilić (RP), Vlado Klobučar (RP), Zoran Tadić (Grad Rijeka  - 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti) i Tibor Vukelić (Grad Rijeka – komunalno 
redarstvo). 
 Utvrđeni komunalni nered: na platou uz kontejnere za kućni otpad (uz Dom Svilno, Svilno 
82) 
Utvrđena komunalna oštećenja: oštećen znak i rešetka oborinskih voda na početku Ulice 
Grbaste 
 
Komunalni nered i oštećenja biti će sanirani do kraja svibnja 2017. godine.  

 
  Zaključak:  
  Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 

 

 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 

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

Kristina Dumić Červar 
Predsjednik VMO Svilno: 

Renato Klovar 
 


