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ZAPISNIK 
SA 13. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
13. sjednica VMO Podmurvice održana je 16. prosinca 2015. (srijeda) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivan Sviderek, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice VMO Podmurvice održane 17. studeni 2015. godine. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO Marija Prtenjača i predložila slijedeći dnevni red 
kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 
2. Osvrt na rad Vijeća u 2015. godini 
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

AD – 1 
Vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu prema 
planiranim programima rada. 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 
godinu. 
 
AD – 2   
Predsjednica VMO Jadranka Žikić osvrnula se na rad Vijeća u protekloj godini i navela svoja 
očekivanja o nastavku suradnje Vijeća, udruga i ostalih ustanova na području Podmurvica u 
zajedničkom interesu svih stanovnika Podmurvica.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 3 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
KD Čistoća uputila je program glomaznog otpada za 2016. godinu i jednim je dijelom prihvatila 



prijedlog Vijeća oko mjesečnih rasporeda kontejnera za glomazni otpad. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
 

AD – 3 – 2  
G. Dubravac, predstavnik stanara B. Markovića kbr. 1, 3, 5 i 7 ponovio je zahtjev za održavanje 
čistoće na sjevernom dijelu ulazu u zgrade, te inzistira da se navedena ulica redovito održava sa 
metlom i čistilicama, te odvozi glomazni otpad ostavljen pored spremnika za komunalni otpad. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev dostaviti KD Čistoća i Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav. 
 

AD – 3 – 3  
U Ulici Plase u mjesecu studenom započeli su radovi na izgradnji parka za pse i teren je očišćen, 
ali su radovi stali i već duže vrijeme ništa nije učinjeno. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti upit OGU za komunalni sustav. 
 
AD – 4 – RAZNO  
AD – 6 – 1 – informacija 
U utorak, 22. prosinca u 18 sati u prostorijama Mjesnog odbora organizirat će se predblagdansko 
druženje sa građanima.  
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
  

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

Sjednica je završila u 19 i 45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 

 


