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ZAPISNIK 

S 11. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

11. sjednica VMO Svilno održana je 13.04.2011. (srijeda) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Svilno, Svilno 82. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nenad Antolović, predsjednik VMO 
- Veljko Baćić, zamjenik predsjednika VMO 
- Eduard Mijalić, član VMO 
- Helena Čirjak, članica VMO 
- Renato Klovar, član VMO 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-     
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
Usvajanje zapisnika s 10. sjednice VMO Svilno: 

 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Dani Svetog Vida - obavijest 
2. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2012. godinu  
3. Program sporta – nogometna utakmica  
4. Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



AD 1 
 
Predsjednik Vijeća, g. Nenad Antolović upoznao je prisutne Vijećnike da će se povodom 
Dana Svetog Vida na terenima ŠD "Zamet organizirati sportski susreti mjesnih odbora, 4. 
lipnja 2011. i to u boćanju, kartanju i potezanju konopa.  
 
Zaključak: 
 
Vijeće je zaključilo da neće sudjelovati u sportskim susretima zbog slabog odaziva 
mještana. 
 

 

 

AD 2 
 
Tajnica je obavijestila Vijeće da je temeljem objavljenog Poziva Odjela za gradsku 
samoupravu na podnošenje prijedloga za ureñenje i održavanje objekata komunalne 
infrastrukture (mali komunalni zahvati) za 2012. godinu kojim se pozivaju grañani, ovlašteni 
predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udruge grañana pristiglo nekoliko 
zahtjeva mještana i to: 1. Zdenka Prizmić – asfaltiranje prilaznog puta prema Grbaste 29, 2. 
Josip Čargonja – proširenje javne rasvjete na nekoliko lokacija, uklanjanje nepoželjnog 
raslinja, ucrtavanje pješačkih prijelaza i ostalo. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
 
Predsjenik Vijeća obavijestio je prisutne Vijećnike da će se sportski program koji se provodi u 
suradnji sa Boćarskim klubom Svilno održati 9. svibnja 2011. godine na prostorima 
Boćarskog kluba Svilno i nogometnog igrališta u Svilnom. Članovi Boćarskog kluba prikupili 
su prijave mještana i formirali su 2 nogometne ekipe i tri boćarske ekipe. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje te će sudjelovati u pripremi i realizaciji programa.  
 
 

 
 

 
 

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 Nenad Antolović 

 


