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ZAPISNIK 

SA 34. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
34. sjednica VMO Podmurvice održana je 20. prosinca 2017. (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 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice VMO Podmurvice održane 14. studenoga 2017. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana Vijeća MO za 2018. godinu 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

 

AD – 1 
Vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu prema 
planiranim programima rada. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. 
i 2020. godinu, a sastavni je dio ovog Zapisnika. 

    
AD – 2  - KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
Na lokacijama: Dubrovačka ulica istočno od kbr. 1, južno od kbr. 2, zapadno od kbr. 4, na 
parkirnom prostoru uzduž cijele ulice, put prema Ulici Antuna Barca te nadalje južno od kbr. 4 
prema Cavtatskoj ulici između kbr. 1 i 3 zapuštena je zelena površina, nekoliko samoniklih stabla 
treba ukloniti.  
 
Zaključak: 

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

 
 
 



AD – 2 – 2  
U Ulici Frane Mladenića kod kbr. 1 nalaze se spremnici za komunalni otpad, a oko njih su 
nesavjesni građani odložili stari namještaj i bijelu tehniku, pa je pristup spremnicima onemogućen.  
 
Zaključak: 

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

AD – 3 – RAZNO – INFORMACIJA 
AD – 3 – 1  
Vijeće MO podnijelo je podnesak u svezi parkiranih vozila kojima je istekla registracija i koja nisu u 
voznom stanju, a parkirana su na označenom parkirališnom mjestu u Dubrovačkoj ulici između 
kbr. 2 i 4. Policijska uprava PGŽ obavijestila je da su po istom postupili, policijski službenici su 
prema vlasnicima navedenih vozila, poduzeli sve mjere u skladu sa Zakonom o sigurnosti 
prometa na cestama, a za daljnje mjere možemo se obratiti Odjelu za komunalni sustav, Direkciji 
komunalnog redarstva. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 

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

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

 






















