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Isplaćena sredstva 
dioničarima TUP-a

OD KOMOLCA DO MOKOŠICE

Izvode se radovi na novim pješačkim prijelazima

U visoko vrijednim prostorima u Gružu i Komolcu u sko-
roj budućnosti razvit će se niz dodatnih javnih sadržaja.

Ukupna vrijednost radova na označavanju predmet-
nih pješačkih prijelaza i uređenja nogostupa je oko 
175.000,00 kuna.

U TijekU sU radovi na uređenju 
pješačkog prijelaza u Komolcu kod 
benzinske postaje, prvog od ukupno 
četiri nova na dijelu nerazvrstane 

na iznos do milijun kuna, kao jam-
stva za izvršenje Ugovora o postup-
cima i načinu otkupa dionica TUP 
d.d. i poslovnih udjela Elektrocarbon-
esoP d.o.o. Sukladno ovom Ugovoru, 
nakon što UTd Ragusa otkupi dio-
nice/udjele, TUP se obvezuje vratiti 
zadužnice. S obzirom na to da je do 
ugovorenog roka UTd Ragusa svoju 
obvezu ispunila ostvareni su uvjeti za 
povrat zadužnica. Otkupom dionica 
TUP d.d. ova gradska uprava još je jed-
nom potvrdila stratešku orijentiranost 
stjecanju vlasništva i očuvanju javnog 
prostora. Nakon većinom glasova 
donesene povijesne odluke Gradskog 
vijeća, a kojom je data suglasnost druš-
tvu UTd Ragusa za sklapanje ugovora 
o kreditu, poslovna banka izvršila je 
uplatu za 97,5 % dioničkih udjela. 

ceste Sustjepan – Mokošica. Najprije 
se izvode radovi prilagodbe nogostupa 
i izgradnje nedostajućeg nogostupa na 
samoj lokaciji, nakon čega će se posta-
viti prometni znakovi, a potom slijedi 
iscrtavanje samog pješačkog prijelaza. 
Nakon Komolca radit će se i novi pje-
šački prijelazi u Rožatu kod autobu-
snog stajališta, u Novom naselju Moko-
šica kod autobusnog stajališta ispod 
naselja Naš dom i u Mokošici na dijelu 
ceste od Novog naselja prema Moko-
šici. Završetak radova na sve četiri 
lokacije očekuje se do početka svibnja. 
Grad Dubrovnik označavanjem novih 
pješačkih prijelaza i izgradnjom pri-
padajućih nogostupa želi doprinijeti 
većoj razini sigurnosti pješaka, osobito 
djece, u prometu. Prethodno je Grad 
Dubrovnik naručio izradu Promet-
nog elaborata za označavanje pješač-
kih prijelaza na ovoj dionici, a koji je 
sukladno odredbama Zakona o sigur-
nosti prometa na cestama upućen Poli-
cijskoj upravi na ishođenje prethodne 
suglasnosti, što je bio preduvjet za rea-
lizaciju projekta.

NakoN šTo je 31. ožujka Grad 
Dubrovnik posredstvom društva UTd 
Ragusa ispunio svoju obvezu kupnje 
dionica, a sukladno Ugovoru o postup-
cima i načinu otkupa dionica TUP-
a, UTd Ragusa preuzela je zadužnice 
koje su izdane kao jamstvo za nave-
denu uplatu. Direktorici društva UTd 
Ragusa d.d. Mariji Šimunović zaduž-
nice je predao direktor TUP d.d. Luka 
Majić, u nazočnosti gradonačelnika 
Grada Dubrovnika Mata Frankovića i 
predsjednice Nadzornog odbora UTd 
Raguse Olge Muratti. Naime, na sjed-
nici Nadzornog odbora UTd Ragusa 
d.d., koja je održana u siječnju ove 
godine, donesena je Odluka o dava-
nju suglasnosti Upravi Društva UTd 
Ragusa d.d. za izdavanje tri bjanko 
zadužnice društvu TUP d.d., svaka 


