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ZAPISNIK 

S 6. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

6. sjednica VMO Svilno održana je 21.04.2015. (utorak) 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 5. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2016. godinu – obavijest 
2. Pripreme za programe sporta, kulture i zdravstva (svibanj, lipanj) 
3. Razno 

 
 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća g. Renato Klovar upoznao je prisutne Vijećnike da je od 1. do 20. travnja 
2015. bio raspisan natječaj-poziv građanima za  predlaganje prijedloga plana komunalnih 
prioriteta za 2016. godinu za područje MO Svilno. Prijedlozi su se mogli dostaviti u Mjesni 
odbor pismenim putem (poštom) ili mail-om. Tajnica MO je napomenula da je stiglo nekoliko 
zahtjeva i prijedloga mještana. Konačan prijedlog i usvajanje biti će na dnevnom redu na 
sjednici u svibnju.   
 

 
 
Zaključak:  
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 

AD 2 
 
Predsjednik Vijeća g. Renato Klovar predložio je da se program Dan MO realizira u mjesecu 
rujnu budući je potrebno više vremena za organiziranje konkretnijeg programa. U svibnju će 
se održati sportski program (natjecanje u boćanju) te predavanje na temu Prevencija srčanog 
i moždanog udara sa besplatnim mjerenjem tlaka i šećera u krvi. U svibnju će se planirati I 
ekološka akcija u okviru koje će se posijati trava na okretaljci Grbaste. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD3 
 
Tajnica MO je upoznala prisutne sa odgovorom Komisije za postavljanje predmeta i 
privremenih objekata na području grada Rijeke kojim se daje suglasnost za postavu 
kontejnera za sakupljanje komunalnog i reciklažnog otpada na novoj lokaciji u Ulici Tutnovo 
zapadno od kbr. 17 na dijelu k.č. 1384/130 k.o. Pašac i sa dopisom OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za gospodarenje zemljištem u 
kojem stoji da je Direkcija temeljem dobivene suglasnoti pokrenula postupak otkaza ugovora 
o zakupu navedenog zemljišta.  
 
 
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 Renato Klovar 
 


