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ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO SVILNO 
 

4. sjednica VMO Svilno održana je 11.04.2019. (četvrtak) 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 
- Nikola Jovanović, član VMO 
- Renato Klovar, član VMO 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-    -- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- -- 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti za 2020. godinu – obavijest 
2. Natjecanja mjesnih odbora povodom dana Sv. Vida (1.06.2019.) 
3. Program Dan Mjesnog odbora – obavijest  
4. Tekuća komunalna problematika  
5. Razno 

 
 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 



 
AD 1 

Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne da je Grad Rijeka raspisao Javni poziv namijenjen 
svim građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture 
za koje građani smatraju da ih je potrebno provesti na području kvarta, odnosno mjesnog 
odbora u kojem žive. Poziv na predlaganje Malih komunalnih akcija je otvoren od 1. do 19. 
travnja, a svoje prijedloge komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u mjesni odbor, 
osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili na e-mail: 
mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem jednostavnog online obrasca. 

Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD2 
 
U okviru obilježavanja Dana Sv. Vida 1.06.2019. godine održati će se natjecanja mjesnih 
odbora na terenu Sportskog društva Zametu. Mjesni odbor Svilno imati će predstavnike za 
turnir u briškuli i trešeti i boćanju. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
AD 3 
 

Sportski dio programa Dana Mjesnog odbora održati će se 3.05.2019. godine na prostoru 
Boćarskog kluba Svilno. U okviru programa održati će se turnir u boćanju.  
Kulturni dio programa održati će se 9.05.2019. u dvorani Doma Svilno uz nastup Ženske 
klape Luka. 

 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje i složilo se s prijedlogom 
 
 
AD4 
 
Predsjednik Vijeća obavijestio je prisutne da je održan sastanak na terenu s 
predstavnicima urbanizma i komunalnog odjela Grada Rijeke kako bi se definirala zona 
zahvata izgradnje dječjeg igrališta ispod Vijadukta Svilno ( komunalni prioritet za 2019. 
godinu)  
 

 
 
 
 
 
 

  

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 
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