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ZAPISNIK 

S 16. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

16. sjednica VMO Svilno održana je 24.02.2016. (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 15. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu 
2. Program Dan Žena – dogovor o realizaciji 
3. Razno 

 
 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 



AD 1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća Renato Klovar potpisnik je 
Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za 
proračunsku godinu 2015. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje 
proračunskih sredstava, kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog 
upravljanja i kontrole u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih 
sredstava.  

 
Zaključak:  
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 

 
 
AD 2 
 
Vijeće je u svom programu rada planiralo program Majčin dan koji se trebao održati u 
svibnju. Budući je tijekom 2015. godine bilo više upita od strane mještana o mogućnosti 
realizacije programa proslave Međunarodnog dana žena – 8. mart, Vijeće je raspravilo o 
zahtjevu mještana te je donijelo slijedeći: 
 
 
Zaključak: 
Umjesto planiranog programa Majčin dan održati će se program proslave 
Međunarodnog dana žena – 8. mart u financijskim okvirima kako je bio i planiran 
Majčin dan. 
 
 
 
AD 3 
RAZNO 
 
Temeljem zahtjeva mještana Vijeće je pokrenulo postupak utvrđivanja ispravnosti poslovanja 
tvrtke RIKARDO j.d.o.o. koja vrši selekciju sekundarnog otpada na k.č. 601 k.o. Pašac, a 
koja se nalazi van građevinskog područja, u zelenom pojasu. Postupak je pokrenut u 
listopadu 2015. godine, ali do sada se nije moglo od niti jedne službe dobiti informacije koje 
bi konačno utvrdile ispravnost poslovanja i načina poslovanja navedene firme. Vijeće je 
odlučilo ponovo poslati dopise Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Sektor inspekcijskog 
nadzora zaštite prirode, Ured u Rijeci, ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednoj inspekciji, 
Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Inspektoratu rada i Građevinskoj inspekciji u Rijeci  
te zatražiti očitovanje pojedinih službi u dijelu njihove nadležnosti. 
 
 
 
 
 

 

 

  

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 Renato Klovar 
 


