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ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

8. sjednica VMO Svilno održana je 16.06.2015. (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 7. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Tekuća komunalna problematika 
2. Razno 

 
 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
 
Predsjednik Vijeća g. Renato Klovar upoznao je prisutne sa dopisom Rijeka prometa u kojem 
se navodi da se po prioritetima za MO Svilno za 2014. godinu nakon provedenih postupaka 
te shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila razlika od 12.362,50 kn sa PDV-om te 
da je potrebno odrediti nove lokacije na kojima će se utrošiti navedena sredstva. Vijeće je 
nakon rasprave donijelo slijedeći: 
 
Zaključak da se sredstva utroše za postavljanje zaštitnih ograda na slijedećim 
lokacijama:  
 
1. Ulica Svilno južno od kbr. 71  
2. Ulica Grbaste – na početku, iznad autobusne stanice  
3. Ulica Grbaste – skretanje za kbr. 60, 61 62 
 
 

AD 2 
 
Predsjednik Vijeća g. Renato Klovar upoznao je prisutne sa slijedećim stavkama: 
 

1. Program Birajmo najokućnicu održati će se 6.07.2015. godine u Domu Svilno 
 

2. Komunalno redarstvo je obaviješteno o propuštanju septičke jame u Ulici Grbaste kod 
kbr. 4 
 

3. ViK-u poslati mail zbog puknuća zida u Ulici Svilno sjeverno od kbr. 71 kako bi se 
očitovali da li je puknuće nastalo uslijed izvođenja radova na izgradnji kanalizacisjkog 
sustava 
 

4. Predsjednik je upoznao prisutne sa dopisom OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem u kojem stoji da su poduzete sve radnje oko otkaza ugovora 
o najmu k.č. 1384/130 kako bi se mogli započeti radovi na izgradnji eko otoka na 
navedenoj čestici 

 
Zaključak: 
Vijeće je sve 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 
 


