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ZAPISNIK 

S 17. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

17. sjednica VMO Svilno održana je 30.03.2016. (srijeda) s početkom u 17:00 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: 
-    Nedjeljko Colić, predstavnik Hrvatske pošte 
-    Zdravko Magdić, Policijska uprava Rijeka, III. PP 
-    Alen Razum, ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo   
-    Josip Vukman, komunalni redar 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Dean Barić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 16. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Problematika na području MO Svilno iz djelokruga Hrvatske pošte, Komunalnog 
redarstva i Policijske uprave 

2. Razno 
 
 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 



AD 1 
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne te je redom iznesao problematiku zbog koje 
su pozvani predstavnici Policijske uprave, Komunalnog redarstva i Hrvatske pošte.  
 
Policijska uprava – Predsjednik Vijeća je iznesao problematiku koja se odnosi na 
selektiranje metalnog otpada od strane tvrtke Rikardo j.d.o.o. na privatnoj k.č. 601 K.O. 
Pašac  koja se nalazi u zelenom pojasu. Vijeće je tražilo intervenciju policije kako bi se 
utvrdile nepravilnosti iz djelokruga policijske nadležnosti. G. Magdić je rekao da je policija 
izvršila očevid na terenu te da je o tome obavijestila Vijeće. Policija će i dalje obavljati 
kontrole u smislu obilaska osoba zatečenih na navedenoj lokaciji. 
 
Komunalno redarstvo – Predsjednik je o problematici selektiranja metalnog otpada tražio 
pojašnjenje komunalnog redara koji je također obavio obilazak terena. G. Vukman je rekao 
da je obilaskom terena utvrđeno da se vrši selekcija metalnog od strane tvrtke Rikardo 
j.d.o.o. te da je o svemu obaviještena Inspekcija za zaštitu okoliša od koje je zatraženo 
mišljenje temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 
 
Zaključak: 
U dogovoru sa komunalnim redarstvom poslati će se požurnice Građevinskoj 
inspekciji i Ministarstvu zaštite okoliša, a djelatnici III. policijske postaje će i dalje 
provoditi nadzor o boravku osoba na navedenoj lokaciji.  
 
     
 
Hrvatska pošta – Vijeće traži da se pošiljke adresiraju na poštu Rijeka te da se iste i 
dostavljaju mještanima iz sortirnice u Rijeci, a ne iz općine Čavle. Predstavnik pošte g. 
Nedjeljko Colić rekao je da takav zahtjev Vijeće, nakon što o tome donese zaključak,  
pošalje direktoru g. Robertu Pamiću na razmatranje. Slijedom navedenog Predsjednik je 
pozvao prisutne na glasanje. Sa 3 (tri) glasa ZA i 1 (jedan) suzdržan Vijeće je doneslo  

 
Zaključak:  
Da se traži izmjena, odnosno da se sva pošta koja je adresirana na stanovnike Ulica 
Svilno, Grbaste i Tutnovo adresira sa poštanskim brojem Rijeke (51000), a ne sa 
poštanskim brojem Općine Čavle (51219). 
 
 
 

 

 

 

 

  

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 
 


