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ZAPISNIK 

SA 30. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
30. sjednica VMO Podmurvice održana je 29. kolovoza 2017. (utorak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Aleksandar Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice VMO Podmurvice održane 29. lipnja 2017. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost iz kulture „Đir po gradu, upoznajmo svoj grad“ 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

AD – 1 
U dogovoru sa prof. Theodorom de Canziani Jakšić, povjesničarom umjetnosti, programska 
aktivnost iz kulture „Đir po gradu, upoznajmo svoj grad“ održat će se tijekom listopada, studenog i 
prosinca. Prva šetnja organizirat će se u srijedu, 11. listopada u 17 sati, a planira se posjetiti 
Belveder i groblje Kozala.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
    

AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA  
AD – 2 – 1  
Stanari Dubrovačke ulice uputili su pritužbu na komunalni nered u ulici. Ulica se ne pometa, oko 
spremnika za komunalni otpad odlaže se građevinski materijal, namještaj i ostalo, smeće se baca 
oko spremnika, vlasnici pasa svakodnevno dolaze sa svojim kućnim ljubimcima u dječji park kod 
kbr. 1, nije postavljena zaštitna ograda kod parka iako su to stanari zahtijevali.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Pritužbu dostaviti Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo. Nadalje, vezano za postavljanje 
zaštitne ograde kod dječjeg parka zahtjev je prihvaćen i uvršten u prijedlog 
komunalnih prioriteta za 2018. godinu pa slijedom toga radovi se ne mogu realizirati 
u ovoj godini. 



 
AD – 2 – 2 
U Dubrovačkoj ulici južno od kbr. 2 ne rade dva rasvjetna tijela te na kraju stepeništa u 
Čandekovoj ulici. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Energu, Službi javne 
rasvjete. 
 

AD – 2 – 3  
Mnoge šahte za oborinske vode na području Podmurvica su zatrpane lišćem, smećem i 
kamenjem te nisu očišćene duže vrijeme. Obzirom da je jesen na vratima, a s njom stižu i kišni 
dani potrebno je očistiti šahte.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav.  
 

AD – 3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  
Završava se treća faza radova na Multisenzoričkom vrtu u okolišu Učeničkog doma Podmurvice 
pa je upućen poziv Mjesnom odboru kao suradniku u projektu na otvorenje i druženje u srijedu, 
06. rujna u 16 sati. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 – 2  
Tajnica je upoznala vijećnike da Mjesni odbor Banderovo organizira turnir u briškuli i trešeti u 
subotu, 16. rujna od 9 sati. Predsjednica Vijeća MO preuzela je obvezu dogovora sa ekipama koje 
će predstavljati Mjesni odbor Podmurvice.  

 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
  
 

 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                     Đulijana Desanti                                                                    Jadranka Žikić 

Sjednica je završila u 18,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


