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ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

3. sjednica VMO Svilno održana je 18.03.2019. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Svilno, Svilno 82. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Marin Linić, predsjednik VMO 
- Dragan Grgić, zamjenik predsjednika VMO 
- Nikola Lalić, član VMO 
- Renato Klovar, član VMO 
- Nikola Jovanović, član VMO 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-    -- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- -- 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Program Dan Mjesnog odbora – priprema  
2. Tekuća komunalna problematika – prijedlog i usvajanje 
3. Razno 

 
 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
Predsjednik Vijeća je upoznao prisutne s planom  programa Dan Mjesnog odbora. 
Program se planira održati tijekom svibnja. Program će obuhvatiti sportski i kulturni dio. U 
organizaciju sportskog dijela uključiti će se volonteri i članovi Boćarskog kluba Svilno. Do 
iduće sjednice u travnju potrebno je prikupiti ponude i odrediti točan hodogram. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD2 
 
Nakon rasprave pod točkom tekuća komunalna problematika utvrđeno je slijedeće: 
 

1. Poslati OGU za komunalni sustav zahtjev za orezivanjem nepoželjnog raslinja 
sjeverno od okretaljke u Ulici Grbaste i ispre 

2. Zatražiti od komunalnog redarstva da se uklone reklame nepostojećih poslovnih 
subjekata s zida istočno od Doma Svilno 

3. Zatražiti sastanak na terenu s OGU za urbanizam i OGU za komunalni sustav – 
definiranje projekta izgradnje dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno 
 
 
 

 
AD 3 
 
Pod točkom razno Vijeće je nakon rasprave odlučilo: 
 

1. Zatražiti informaciju od Odjela za gospodarenje imovinom kada će započeti 
radovi na sanaciji prostorije u prizemlju Doma Svilno   
 

2. Preraspodjela sredstava - prilikom izrade Financijskog plana MO Svilno za 2019. 
godinu u programu Prigodna obilježavanja na poziciji 2500 Osobne i intelektualne usluge 
planirano je 4.900,00 kn. Za provođenje programa Dan žena (u sklopu Prigodnih 
obilježavanja) angažirana je  klapa Intriga. Za uslugu je izdan račun na iznos 2.500,00 kn 
koji je potrebno platiti s pozicije 2501 Ostale usluge. Slijedom navedenog  pozicija 2500 
treba se umanjiti za iznos 2.500,00 kn, a pozicija 2501 uvećati za iznos 2.500,00 kn.  

 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje i složilo se s prijedlogom 

 

 
 
 
 
 
 

  

Sjednica je završila u 20:30 sati. 

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

Kristina Dumić Červar 
Predsjednik VMO Svilno: 

Marin Linić 
 


