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ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

12. sjednica VMO Svilno održana je 10.05.2011. (utorak) 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 11. sjednice VMO Svilno: 

 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2012. - usvajanje 
2. Poslovni prostor na adresi Svilno 82 - problematika  
3. Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
 
Predsjednik Vijeća, g. Nenad Antolović  dao je vijećnicima na raspravu prijedloge ureñenja i 
održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu.  
 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je donijelo odluku da se na listu prioriteta za 2012. godinu uvrsti:  
 

1. Nastavak ureñenja dječjeg igrališta "Leptirić" 
na lokaciji Grbaste 

2. Dodatno opremanje dječjeg igrališta "Leptirić" 
na lokaciji Grbaste 

3. Proširenje javne rasvjete od Ulice Grbaste kod 
kućnog broja 45 do dječjeg igrališta ''Leptirić'' 

4. Proširenje javne rasvjete na stubištu od Ulice 
Svilno kod kućnog broja 83 do Ulice Tutnovo 
kod kućnog broja 8 

5. Proširenje javne rasvjete u Ulici Tutnovo od 
kućnog broja 82 do kućnog broja 87 

6. Asfaltiranje prilaznog puta u naselju Grbaste 
prema kućnom broju 38A 

7. Ureñenje dijela nogostupa u Ulici Svilno od 
kućnog broja 109 do skretanja za 
naseljeTutnovo 

8. Ureñenje okretišta u  naselju Grbaste 
 
 

 

 

 

 

AD 2 
 
Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike da do sada nije bilo zainteresiranih grañana za  
poslovni prostor na adresi Svilno 82 gdje je bila trgovina prehrambenih namirnica zbog 
prevelikog najma. S obzirom da su mještani izrazili nezadovoljstvo zbog toga što u Svilnom 
nema niti jedne trgovine prehrambenih namirnica i zatražili pomoć Vijeća, Vijeće će uputiti 
dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav da se smanji najamnina.. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
 
RAZNO: 
 

1. Član Vijeća, g. Renato Klovar zatražio je na uvid troškovnik za dječje igralište na 
Tutnovu 



 
Zaključak: 
Uputiti dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav sa zahtjevom za uvid u 
troškovnik.  
 
 

 
 

 
 

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 

 


