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ZAPISNIK 
SA 9. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
9. sjednica VMO Podmurvice održana je 25. kolovoza 2015. (utorak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Podmurvice održane 16. lipnja 2015. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost: Kreativna radionica 
2. Programska aktivnost: Turnir u boćanju 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

 

AD – 1 
Kreativne radionice održavat će se u prostorijama Mjesnog odbora, a prva slijedeća održat će se 
u mjesecu listopadu. O datumu održavanja građani će biti pravovremeno obaviješteni. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD – 2  
Turnir u boćanju održat će se 26. rujna ili 03. listopada 2015. godine na jogu Boćarskog kluba 
Lučki radnik u Čandekovoj ulici. G. Milivoj Gojković će suditi, te koordinirati sa ekipama, a gđa. 
Jadranka Žikić pomoći će mu u organizaciji. Tajnica MO će pripremiti priznanja i naručiti 
medalje, te organizirati okrjepu za sudionike. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
U Ulici Plase na platou bivše betonare, na javnoj površini, jedan od izvođača radova na gradnji 
kanalizacije investitora KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. odlaže građevinske materijal bez 



pribavljene dozvole i na svoju ruku.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti prigovor-zahtjev Odjelu gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za 
gospodarenje zemljištem. 

 
AD – 3 – 2  
Na području Podmurvica poglavito u Dubrovačkoj i Cavtatskoj ulici, te Hahliću građani se 
suočavaju sa nagomilanim komunalnim otpadom oko baja. Problem je počeo kad su postavljeni 
dodatni spremnici za odvajanje otpada. Komunalni otpad se odvozi samo dva puta, a selektivni 
jednom tjedno. Treba povećati broj baja ili pojačati odvoz otpada. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća. 
 

AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1  
Zbog određenih nejasnoća koje su se pojavile u pojedinim vijećima mjesnih odbora, a tiču se 
tonskog snimanja sjednica vijeća, Odjel za gradsku samoupravu i upravu kao odjel u čijoj je 
nadležnosti rad i donošenje akta u vezi rada vijeća mjesnih odbora uputilo je očitovanje.   
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – 2  
Tajnica MO upoznala je vijećnike sa izvještajem o realizaciji plana raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete prenijetih iz 2013. godine, te za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD 4 – 3  
Odjel gradske uprave za komunalni sustav uputilo je očitovanje, da je nakon ugovorenih i 
realiziranih stavaka na opremanju mediteranskog parka u Ličkoj ulici, a sukladno planu 
komunalnih prioriteta za 2015. godinu u njihovoj nadležnosti, evidentiran ostatak sredstava u 
iznosu od 11.250,00 kn.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje i donijelo odluku da se preostala sredstva 
raspodjele na slijedeći način: 437,50 kn na opremanje zelene površine u Bribirskoj 
ulici južno od kbr. 7 i 9; 10.250,00 kn na opremanje parka za istrčavanje pasa u 
Ulici Plase sjeverno od kbr. 6/2; te za iznos od 562,50 kn da se postave znakovi 
zabrane za pse u dječjim parkovima.  

 
 

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

Sjednica je završila u 18 i 55 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 

 


