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ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

1. sjednica VMO Svilno održana je 28.11.2014. (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 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Odreñivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog 
odbora, 

2. Usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Svilno, 
3. Usvajanje pravila Mjesnog odbora Svilno, 
4. Usvajanje pravilnika o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 

mjesnoga odbora 
5. Plan prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu - suglasnost 
6. Prijedlog programa rada za 2015. godinu 
7. Razno 

 
 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 



AD 1 
 
Predsjednik Vijeća, g. Renato Klovar upoznao je prisutne sa dopisom Odjela za gradsku 
samoupravu u kojem se traži da se odrede osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na 
žiro računu mjesnog odbora. Nakon kraće rasprave Vijeće je donijelo slijedeću  
 
Odluku: 
Za raspolaganje sredstvima na žiro računu odreñuju se osobe: Renato Klovar, 
predsjednik VMO i Zoran Krndija, zamjenik VMO. 
 
 
 
AD 2 
 
Na konstituirajućoj sjednici tajnica MO je u materijalima za 1. sjednicu VMO priložila prijedlog 
Poslovnika Vijeća MO Svilno. Predsjednik Vijeća pozvao je prisutne Vijećnike da iznesu 
svoje primjedbe na Poslovnik. Budući nije bilo primjedbi donesen je slijedeći: 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća MO Svilno.  
 
AD 3 
 
Na konstituirajućoj sjednici tajnica MO je u materijalima za 1. sjednicu VMO priložila prijedlog 
Pravila Vijeća MO Svilno. Predsjednik Vijeća pozvao je prisutne Vijećnike da iznesu svoje 
primjedbe na Pravila. Budući nije bilo primjedbi donesen je slijedeći: 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravila Vijeća MO Svilno.  
 
AD 4 
 
Na konstituirajućoj sjednici tajnica MO je u materijalima za 1. sjednicu VMO priložila prijedlog 
Pravilnika o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga odbora. 
Predsjednik Vijeća pozvao je prisutne Vijećnike da iznesu svoje primjedbe na Pravilnik o 
nagrañivanju. Budući nije bilo primjedbi donesen je slijedeći: 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za 
doprinos u razvoju mjesnoga odbora. 
 
 
AD 5 
 
Vijeće je nakon kraće rasprave utvrdilo redoslijed prioriteta u održavanju objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture na području MO Svilno za 2015. godinu i to kakao slijedi: 
 

1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste do kućnog broja 38/A            -  14.000,00 kn 
2. Proširenje javne rasvjete u Ulici Tutnovo kod kućnog broja 17              -    3.000,00 kn 
3. Sanacija potpornog zida u Ulici Tutnovo južno od kućnog broja 7         -   30.000,00 kn 
4. Ureñenje dijela kolnika u Ulici Tutnovo zapadno od kućnog broja 82     –  50.000,00 kn 
5. Sanacija kolnika u Ulici Grbaste od kućnog broja 2 do kućnog broja 5    – 53.000,00 kn 

                                                                                        UKUPNO:           150.000,00 kn 
  
 



AD 6 
 
Predsjednik je pozvao prisutne da se izjasne o programskim aktivnostima koje će Vijeće 
planirati i realizirati u 2015. godini. U materijalima za sjednicu priložen je dopis Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu u kojem je navedeno koje se aktivnosti mogu financirati i u 
kojem financijskom opsegu. Vijeće je nakon rasprave odlučilo da će u 2015. godini provoditi 
slijedeće programske aktivnosti:  
1.  Birajmo naj okućnicu,  
2.  Doček Svetog Nikole,  
3. Proslava Dana MO (svibanj),  
4. Ekološka akcija (svibanj),  
5. Prigodna obilježavanja (Majčin dan u svibnju, zavjetno hodočašće u Župu Grada Grobnika     
    13.09.2015. i Božićno-novogodišnji koncert u prosincu) 
6. Zdravstveni program – mjerenje tlaka i šećera u krvi i predavanja Udruge za Zdrav život 
 
Svi programi biti će razrañeni u za to predviñenim obrascima koji se trebaju dostaviti 
resornim odjelima do 12.12.2014. godine. Nakon ocjene komisije i konačnog usvajanja 
programa i financijskog plana za 2015. godinu isti će biti objavljeni na web stranicama 
mjesnog odbora.  

 

 

 
 
 

  

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Svilno: 

Kristina Dumić Červar Renato Klovar 
 


