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ZAPISNIK 

S 41. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

41. sjednica VMO Svilno održana je 21.03.2018. (srijeda) 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 40. sjednice VMO Svilno: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Izvještaj o provedenom programu – 8. mart  
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća izrazio je veliko zadovoljstvo s održanim programom povodom 8. marta. 
U prigodnom dijelu programa nastupila je ženska klapa Luka, a nakon koncerta poslužena 
je zakuska za posjetitelje. Programu se odazvao veliki broj građana. Tajnica će izraditi 
pisano Izvješće o provedenom programu. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće je obavijest primilo na znanje. 
 
 
 AD 2 
 
Predsjednik Vijeća je predložio da se uputi dopis Rijeka prometu s zamolbom da se dovrše 
radovi na sanaciji kanala oborinskih voda u Ulici Tutnovo kod kbr 14 na način kako je i bilo 
dogovoreno, odnosno da se postave cijevi većeg profila koje će moći „pokupiti“ oborinsku 
vodu koja se slijeva u okućnice i provesti je dalje u kanal. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje i složilo se s predsjednikom. 
 
 
 
AD3 
 

 Uputiti dopis Odjelu za gradsku samoupravu i upravu s upitom kada će se dovršiti 
radovi na sanaciji ravnog dijela krova na Domu Svilno. 

 Gradonačelniku uputiti dopis i tražiti pojašnjenje zašto Taxi cameo naplaćuje svoje 
usluge za Svilno kao za prigrad iako Svilno pripada gradu Rijeci. 

 Pismeno obavijestiti nadležne službe Grada Rijeke da u Ddomu Svilno ne rade 
panik lampe. 

  
  
 

 
 

 

 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2) stranice. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Kristina Dumić Červar 
Predsjednik VMO Svilno: 

Renato Klovar 
 


