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ZAPISNIK 

S 7. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

7. sjednica VMO Svilno održana je 28.05.2015. (četvrtak) 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 6. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2016. godinu – prijedlozi i usvajanje 
2. 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. Nakon rasprave i razmatranja svih predloženih i realiziranih 
radova unatrag 4 godine Vijeće je odlučilo da će se za 2016. Godinu uvrstiti slijedeći 
prioriteti: 

1 Uređenje stepeništa te izrada platoa za postavu 
kontejnera za komunalni otpad u Ulici Tutnovo 
(zapadno od kućnog broja 17, na k.č. 1384/130 k.o. 
Pašac) 

2 
Nastavak proširenja ceste u Ulici Tutnovo, sjeverno od 
kućnog broja 14B 

3 Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tutnovo 
sjeverno od kućnog broja 14B 

4 Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste prema 
kućnom broju 85  

5 Asfaltiranje javnog puta u Ulici Svilno između kućnog 
broja 53 i kućnog broja 55 

6 
Saniranje potpornog zida ceste i postavljanje zaštitne 
ograde u Ulici Tutnovo sjevero istočno od kućnog 
broja 14A 

7 Postavljanje i izrada sprave za calistenics treniranje u 
Ulici Tutnovo zapadno od kućnog broja 82 

8 Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno prema kućnom 
broju 70B 

 
 
Zaključak:  
Vijeće je usvojilo prijedloge prioriteta za 2016. godinu. 
 
 

AD 2 
 
Predsjednik Vijeća g. Renato Klovar upoznao je prisutne da će se u subotu, 30.05.2015. 
godine održati ekološka akcija čišćenja i uređenja okretaljke na Grbastom te je pozvao 
Vijećnike da prisustvuju akciji. 
 
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 
 


