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ZAPISNIK 

S 45. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

45. sjednica VMO Svilno održana je 19.02.2014. (srijeda) s početkom u 18:00 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 44. sjednice VMO Svilno: 

 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu VMO Svilno za 2013. godinu – prijedlog i usvajanje 
2. Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava – informacije 
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 radu 
Vijeća MO Svilno za 2013. godinu. Vijeće nije imalo primjedbi na Izvješće te je donijelo 
slijedeći: 
 
 
Zaključak: 
Usvaja se Izvješće o radu VMO Svilno za 2013. godinu 
 
 
 
AD 2 
 
Tajnica je obavijestila prisutne Vijećnike da su započeli pripremni radovi za nastavak 
izgradnje kanalizacijeske mreže. Radovi započinju u gornjem dijelu ulice Tutnovo i u gornjem 
dijelu Ulice Grbaste. Dinamički plan izvoñenja radova biti će na oglasnoj ploči MO, na web 
stranicama MO Svilno, na web stranicama ViK-a.  
Mještani su pozvani da dostave MO-u podatke o osobama koje su bolesne ili nepokretne 
kako bi se mogao organizirati njihov prijevoz u slučaju da je zbog izvoñenja radova pristup 
njihovim kućama onemogućen. Tajnica će prikupiti informacije na terenu a isto tako članovi 
Vijeća će se raspitati o potrebitim osobama. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 
AD3 
 
Tajnica je obavijestila prisutne Vijećnike da je Rijeka promet dostavio dopis u kojem navodi 
da je temeljem planiranih i ugovorenih radova po prioritetima za MO Svilno za 2013. godinu 
ostao višak nerasporeñenih sredstava u iznosu od 20.337,50 kn te predlaže da se sredstva 
utroše za sanaciju dijela potpornog zida u Ulici Tutnovo kod kućnog broja 6. Nakon rasprave 
Vijeće je donijelo slijedeći: 
 
Zaključak: 
Preostala sredstva u iznosu od 20.337,50 kn utrošiti će se za  asfaltiranje prilaznog 
puta u Ulici Grbaste prema kućnom broju 38/A a ne za sanaciju dijela potpornog zida 
kod Tutnovo 6.   
 
 
 
 
 

  

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 
 


