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ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

15. sjednica VMO Svilno održana je 31.08.2011. (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 14. sjednice VMO Svilno: 

 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Izvješće o provedenom sportskom programu 
2. Prometna regulacija ispred Doma Svilno 
3. Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
 
Predsjednik Vijeća, g. Nenad Antolović pročitao je prisutnim vijećnicima Izvješće o 
provedenom sportskom programu. Program se održao 9.05.2011. god. na nogometnom 
igralištu u Svilnom i na terenima Boćarskog kluba Svilno. Za rekvizite, zakusku i nagrade 
utrošeno je ukupno 2.748,68 kn od čega je 2.150,60 financirao Odjel gradske uprave za 
sport a 398,08 kn Odjel za gradsku upravu i samoupravu.  
 
Zaključak:  
 
Vijeće je navedeno primilo na znanje i usvojilo izvješće. 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća, g. Nenad Antolović obavijestio je prisutne Vijećnike da je g. Josip 
Čargonja uputio dopis Vijeću u kojem navodi da je regulacija prometa, autobusno stajalište, 
postava kontejnera za reciklirani otpad postavljena nestručno te da je potrebno ukloniti znak 
STOP u pravcu Čavli. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je kontaktirati Hrvatske ceste u svezi 
rješavanja navedene problematike. 
 
 
AD 3 
 
Tajnica je obavijestila Vijeće da je poslovni prostor na adresi Svilno 82 izlicitirao na javnom 
natječaju Dječji vrtić Grobnički tići. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je navedeno primilo na znanje i izrazilo nezadovoljstvo zbog toga što Grad nije 
ispoštovao odluku Vijeća MO Svilno da se navedeni prostor daje u najam isključivo za 
trgovinu prehrambenih namirnica. 
 
 
 

  

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Svilno: 

 
Kristina Dumić Červar Nenad Antolović 

 


