REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR NESLANOVAC
VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
URBROJ: 2181/01-14-01-20/16-15
Split, 30.06. 2016. god.

ZAPISNIK
sa petnaeste sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, koja je održana dana 29.06.2016.
god. s početkom u 19:00 sati u prostorijama Gradskog kotara Neslanovac – Sarajevska 30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Ivan Podrug, Željko Đapić, Ivan Barišić, Darko Vučković i
Branko Bulić
NISU NAZOČNI: Miroslav Nikolić (opravdano)
OSTALI: Snjezana Dražić, tajnica GK-a Neslanovac
Mirko Prančević , predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac otvorio je sjednicu, pozdravio
nazočne i utvrdio da je sjednici nazočno 6 (šest) od 7 (sedam) izabranih članova Vijeća Gradskog
kotara Neslanovac.
Nakon što je predsjednik Vijeća GK-a utvrdio da je sjednici nazočno šest članova Vijeća
potrebnih za donošenje odluka predložio je slijedeći
DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa četrnaeste sjednice Vijeća GK-a Neslanovac.
2. Izvješće o utrošenim decentraliziranim proračunskim sredstvima
3. Storniranje odluke o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za
sadnju stabala na zelenu površinu u Mostarskoj ulici i njihova prenamjena
4. Razno.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1
Zapisnik sa četrnaeste sjednice Vijeća GK-a Neslanovac, održane dana 13. travnja 2016.
godine jednoglasno je verificiran.
Ad.2.
Predsjednik Vijeća gosp. Prančević izvijestio je članove vijeća o utrošenim decentraliziranim
sredstvima kotara i ostatku sredstava koji su na raspolaganju:
- manji komunalni zahvati potrošeno cca 30.000,00 kn
- obilježavanje blagdana i ostale aktivnosti potrošeno cca 15.1500,00 kn (naplaćen rč. za
prošlu godinu za obljetnicu oluje /7.195,50 kn/)

Iz ovoga proizlazi da nam je za komunalne zahvate ostalo cca 50.000,00 koje smo planirali za
sadnju stabala na zelenoj površini u Mostarskoj ulici –s ciljem uređenja zelene površine kao
parka.
Iz stavke obilježavanja blagdana i ostalih aktivnosti na raspolaganju je ostalo cca 4.500,00 kn.
Iz ove stavke smo prijašnjih godina sudjelovali u:
-- obilježavanju obljetnice proslave Oluje zajedno sa susjednim kotarevima,
-- za blagdan Svih svetih posjetili grobove naših poginulih branitelja i kupili vijence i svijeće,
-- sudjelovali u organizaciji memorijalnog malonogometnog turnira Ante Bužančića
Molio bi Vas da se izjasnite kako da raspodijelimo sredstva .
Nakon poduže rasprave donesena je jednoglasno
ODLUKA:
Za održavanje memorijalnog malonogometnog turnira Ante Bužančić izdvojiti 2.000,00 kn
decentraliziranih proračunskih sredstava.
Za sudjelovanje u proslavi obljetnice Oluje izdvojiti onoliko sredstava koliko imamo na
raspolaganju.
Za blagdan Svih svetih za posjetu grobova poginulih branitelja kupiti svijeće i vijence prema
raspoloživim sredstvima na računu.
Ad.3.
Predsjednik Vijeća kotara gosp. Mirko Prančević izvijestio je članove vijeća da odluka o
izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za sadnju stabala na zelenoj površini ispred
vrtića Veseli patuljci prema Mostarskoj ulici sa ciljem stvaranja parka neće se moći realizirati.
Naime od nadležnih službi smo dobili dojavu da zelena površina nije vlasništvo Grada, a vlasnik
parcele je još u sporu sa Gradom po pitanju vlasništva.
Bilo bi rizično trošiti naša sredstva.
Molim Vas da iznesete mišljenja kao i prijedloge gdje da se sredstva prenamjene.
BRANKO BULIĆ: Ja sam mišljenja da će to ostati Gradsko zemljište jer i zgrade su na istoj
parceli , ako vlasnik i dobije odštetu stabla nitko neće odnijeti
PRANČEVIĆ: Ja predlažem da prenamijenimo dio sredstava na izgradnju nogostupa u
Hercegovačkoj ulici, sjeverna strana škole, da djeca mogu normalno hodati do škole a ne se
provlačiti između parkiranih auta ili hodati kolnikom.
Ovo napominjem zato jer svaki dan treba krenuti izgradnja nogostupa u Sarajevskoj ulici pa bi
mogli iskoristiti priliku i dogovoriti izgradnju i ovog dijela Hercegovačke.
ZAKLJUČAK:
Nakon rasprave Vijećnici su jednoglasno zaključili da se krene u realizaciju nogostupa u
Hercegovačkoj ulici , sjeverna strana OŠ i da se izdvoji cca 40.000,00 kn decentraliziranih
proračunskih sredstava .
Ad.4.
IVAN BARIŠIĆ: Ja vas izvještavam da je napravljena Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja
s preklopljenim katastarskim planom za Neslanovac, put između Kupreške ulice i Put Smokovika.
Ova projektna dokumentacija iznosi 2.000,00 kn i ovo je podloga za slijedeći korak a to je izrada
idejnog projekta.
Tražim da idemo u izradu idejnog projekta kao daljnji korak za rješavanje i izgradnju puta
između Kupreške ulice i Puta Smokovika.
Nakon rasprave jednoglasno je donesen
ZAKLJUČAK:
za slijedeću sjednicu prikupiti dvije ponude za izradu idejnog projekta da bi se moglo odlučiti o
daljnjem postupanju, tj. da se vidi o kojim se iznosima radi.

DARKO VUČKOVIĆ: Ja bih izvijestio članove vijeća o nezadovoljstvu grupe građana u
rješavanju problema prometovanja Mostarskom ulicom.
Naime, Mostarskom ulicom od Bauhausa prema Kupreškoj ulici dnevno prometuje jako velik
broj automobila (i do 2000) što je veliko opterećenje za ulicu koja u svom djelu od Bauhausa do
Puta Smokovika nije ni definirana, bez nogostupa, prometne signalizacije.
Tom prometnicom svakodnevno prolaze i pješaci , poseban naglasak je na djecu koja idu u školu.,
i koja su stalno u opasnosti.
Imali smo obećanja od Gradonačelnika i nadležnih službi Grada koji su nas i posjetili početkom
ove godine i vidjeli situaciju na terenu da će pokušati riješiti problem slanjem prometnog
stručnjaka, izmjenom prometne regulacije i sl.
Al od gradskih službi nema ni traga, unatoč našim požurnicama slanim email-ovima i odlascima
u Banovinu.
Građani su mišljenja da trebaju sami nešto poduzeti, da će pisati peticiju i prosvjedovati.
Nakon burne rasprave vijećnika i različitih mišljenja donesen je
ZAKLJUČAK:
Da se uputi nadležnim službama Grada pismeni zahtjev za rješenjem problema prometovanja
Mostarskom i Hercegovačkom ulicom od Bauhausa i podsjeti na dana usmena obećanja te
upozori na posljedice ukoliko se opet ogluše na naše zahtjeve.
Na znanje dopis uputiti i Prometnoj policiji.

Sjednica završila u 21,15 sati.
Zapisnik sastavila:
Tajnica GK-Neslanovac- Snježana Dražić
PREDSJEDNIK VIJEĆA
GRADSKOG KOTARA NESLANAC
Mirko Prančević

