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ZAPISNIK 

S 30. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

30. sjednica VMO Svilno održana je 26.04.2017. (srijeda) 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 29. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2018. godinu – obavijest 
2. Razlika sredstava po prioritetima za 2016. godinu - obavijest 
3. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



 
AD 1 
 
Tajnica je upoznala prisutne sa informacijom da je potrebno do 15. 05. 2017. godine 
odrediti komunalne prioritete za 2018. godinu. Vijećnici su nakon rasprave odlučili da će 
obići teren te utvrditi lokacije koje je potrebno urediti. na sjednicu u svibnju odlučiti će se o 
konačnoj listi komunalnih prioriteta za 2018. godinu. 
 
Zaključak: 
Vijeće će obići područje MO Svilno te utvrditi lokacije za uređenje.  
 
 

 
AD2 
 
Rijeka promet je dostavio dopis u kojem se navodi da se po prioritetima za MO Svilno za 
2016. godinu nakon provedenih postupaka te shodno planiranim i ugovorenim radovima 
pojavila razlika od 7.245,00 kn s PDV-om te da je potrebno odrediti novu lokaciju za uređenje 
u okviru preostalih sredstava. nakon rasprave Vijeće je doneslo slijedeći: 
 
  
  Zaključak:  
  Vijeće je odredilo da se sredstva utroše  na radove kojima će se urediti prostor za 
kontejner za kućni otpad u ulici Svilno kod kbr 90 
 
 
 

AD 3 

Predsjednik vijeća obavijestio je prisutne da su radovi na postavljanju i uređenju špine ispred 

Doma Svilno pri kraju. U tijeku su pripreme za spajanje cijevi sa pitkom vodom. 

 

 

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 
 


