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ZAPISNIK 

S 46. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

46. sjednica VMO Svilno održana je 27.03.2014. (četvrtak) 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 45. sjednice VMO Svilno: 

 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti za 2015. godinu – obavijest, prijedlozi 
2. Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava – informacije 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



 
AD 1 
  
Predsjednik Vijeća g. Nenad Antolović obavijestio je prisutne Vijećnike da su mještani putem 
web-a MO i putem Novog lista obavješteni o raspisanom natječaju za predlaganje 
komunalnih prioriteta odnosno malih komunalnih zahvata koje mogu predložiti za 2015. 
godinu za područje svog mjesnog odbora. Natječaj je bio otvoren od 10. do 24. ožujka 2014. 
Predsjednik poziva vijećnike da do iduće sjednice u travnju razmisle o zahvatima koje je 
poptrebno odraditi. Na sjednici u travnju utvrditi će se konačni raspored prioriteta.   
 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 
AD 2 
 
Tajnica je obavijestila prisutne Vijećnike da je ViK- u dostavljen popis potrebitih osoba sa 
područja MO Svilno gdje će se izvoditi radovi na kanalizacijskoj merži. Jednom tjedno, 
izvoñač, investitor, nadzor i predstavnici MO  održavati će sastanke (koordinacije) na kojima 
će se raspravljati o radovima. Za sada koordinacije se održavaju petkom u prostoru MO 
Orehovica. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD3 
 
Tajnica je obavijestila prisutne Vijećnike da su obitelj Katalinić, Grbaste 73 i obitelj Daničić, 
Grbaste 74 dostavile upit glede problematike prilikom izvoñenja radova na kanalizacijskoj 
mreži. Dopis odnosno upit je proslijeñen na daljnje postupanje Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za gospodarenje 
zemljištem. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
 
 
 
 
 

  

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 
 


