REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR «NESLANOVAC»

VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
Split, 07.03. 2018. godine

ZAPISNIK
sa dvadesetdruge sjednice Vijeća Gradskog kotara «Neslanovac», koja je održana dana 07.03.2018. god. s
početkom u 18,oo sati u prostorijama Gradskog kotara «Neslanovac», Sarajevska 30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Željko Đapić, Ivan Podrug, Miroslav Nikolić, Ivan Barišić
Darko Vučković , Branko Bulić
OSTALI: Snježana Dražić, tajnica GK-a

Mirko Prančević, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac , pozdravio je nazočne i utvrdio da je
sjednici nazočno svih 7 (sedam) izabranih članova Vijeća Gradskog kotara Neslanovac te predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa dvadesetprve sjednice Vijeća GK-a Neslanovac.
2. Plan manjih komunalnih zahvata u 2018.god.
3. Donošenje Odluke o izdvajanju decentraliziranih sredstava za manje komunalne zahvate
/nabava sadnica maslina, čišćenje zapuštene površine, postavljanje zaštitne ograde/
4. Donošenje Odluke o izdvajanju decentraliziranih sredstava za obilježavanje Dana kotara
5. Mjere i aktivnosti provedene za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta /snijeg i led/
6. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.
Zapisnik sa dvadesetprve sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac jednoglasno je verificiran.
Ad 2.
Predsjednik Vijeća GK-a, predložio je da se za ovu godinu vezano za plan manjih komunalnih zahvata urede
tj. presvuče sloj asfalta u ulicama Put Smokovika /od križanja sa Kupreškom do križanja sa Mostarskom ul./,
te ulicu Neslanovac koje su u jako lošem stanju..pune rupa.
Razgovarano je sa predstavnicima grada i izvođačima radova. Dogovoreno je da bi iz naših decentraliziranih
proračunskih sredstava sudjelovali cca 50.000,00 kuna.
Jednoglasno je donesena
ODLUKA:
Da se u Plan manjih komunalnih zahvata za tekuću godinu uvrste radovi uređenja –asfaltiranja ulica :
Put Smokovika /od križanja sa Kupreškom do spoja sa Mostarskom ulicom/
Neslanovac ulica / od križanja sa Kupreškom do spoja sa Mostarskom ulicom/

Ad.3.
Predsjednik Vijeća GK-a, pročitao je zahtjev građana iz Put Smokovika 32 za postavljanjem zaštitne ograde
Cesta je uska u tom dijelu prometnice , nema nogostupa a dole provalija .
Vijećnici su se jednoglasno složili i donijeli odluku:
Iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK-a izdvojiti sredstva za postavljanje zaštitne ograde u
dijelu ulice Put Smokovika kod kućnog broja 32-34.
Predsjednik Vijeća GK je prenio usmeni zahtjev župnika don Šime da se kupi 40 maslina i posade oko crkve.
Nakon rasprave vijećnici su donijeli jednoglasno ODLUKU:
Iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist gradskog kotara nabaviti 40 sadnica maslina.
Predsjednik Vijeća je izvijestio vijećnike da se građani žale na zapuštenu parcelu u Ljubuškoj ulici preko koje
se izlazi na Put Smokovika /koristi se kao put/.
Vlasnik te parcele je odsutan, ne održava je. Parcela je zarasla dračom, leglo štetočina i raznog otpada.
Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli ODLUKU:
Iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist gradskog kotara izdvojiti sredstva za čišćenje zapuštene
parcele, te po obavljenim radovima izvršiti plaćanje.
Ad. 5.
Predsjednik Vijeća GK podnio je izvještaj o provedenim aktivnostima za vrijeme vremenskih neprilika
Na nivou Stožera CZ Grada proveden je sastanak sa svim predsjednicima kotara i zatražena su dežurstva u
prostorijama kotara i stavljanje u pripravnost pripadnika CZ Neslanovac
Ja, moj zamjenik i koordinator CZ dežurali smo u prostorijama kotara ,bili u kontaktu sa Stožerom CZ Grada,
kao i sa građanima koji su tražili sol, sipinu ili drugu informaciju.
Ivan Barišić je zatražio riječ i izjasnio se da on nije bio o tome kao vijećnik obaviješten …da su i njega građani
zvali i nije imao prave informacije za priopćiti…traži objašnjenje.?
Nakon glasne rasprave i prepucavanja vijećnik Ivan Barišić je napustio sjednicu.
Ad.4.
Predsjednik Vijeća GK-a, predložio je da se izdvoje sredstva za obilježavanje Dana kotara na blagdan Sv.
Marka, 25.travnja koji spada u radni dan- srijeda.
Vijećnici /6 vijećnika/ su nakon rasprave donijeli jednoglasnu ODLUKU :
Iz decentraliziranih proračunskih sredstava izdvojiti cca 10.000,00 za obilježavanje dana kotara.
Plaćanje po izvršenoj usluzi i ispostavljenom računu.
Ad.6.
Vijećnik Nikolić upozorava na oštećeni zid u Kupreškoj ulici br. 94, te na nemogućnost mimoilaženja
automobila u jutarnjim satima kad roditelji dovode djecu u vrtić.
Traži da se postave znakovi zabrane zaustavljanja, parkiranja u tom dijelu Kupreške ulice.
Predsjednik Vijeća GK je izvijestio vijećnike da je upućen prigovor Gradu, Upravnom odjelu za prostorno
planiranje, uređenje i zaštitu okoliša na predviđenu lokaciju za reciklažno dvorište.
Predložena je nova lokacija istočno od Bauhausa-predio Dujmovača.
Predložena lokacija u Hercegovačkoj ulici gdje je uređeno boćalište za građane nije prihvatljiva te građani
negoduju.

Sjednica Vijeća završila je u 19,20 sati.
Predsjednik Vijeća GK Neslanovac
Mirko Prančević

U Splitu,
6. travnja 2018.
Ivan Barišić
Nezavisni vijećnik u Vijeću
GK Neslanovac

Ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu
samoupravu
Damir Babić

Predmet: Dopuna zapisnika
Poštovani,
Ovime prilažem dopunu Z A P I S N I K U sa dvadesetdruge sjednice Vijeća Gradskog
kotara «Neslanovac», koja je održana dana 07.03.2018. god. s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Gradskog kotara «Neslanovac», Sarajevska 30 D.
U zapisniku je potpuno izostavljen nemili događaj koji se zbio za vrijeme rada na Ad.
5. te je navedeno „Nakon glasne rasprave i prepucavanja vijećnik Ivan Barišić je
napustio sjednicu.“
Radi istinitog izvješćivanja tražim da se doda kako slijedi:
„Vijećnik Barišić zatražio je objašnjenje zašto nije bio obaviješten o navodnom
dežuranju predsjednika, zamjenika i koordinatora CZ u prostorijama kotara. Na to mu
je predsjednik VK Prančević podrugljivo odgovorio „A tko si ti da se tebe obavještava“.
Barišić je odgovorio da je on u najmanju ruku vijećnik, a osim toga i urednik portala
www.neslanovac.hr i pripadajuće stranice na Facebook-u, zbog čega su ga kontaktirali
mnogi zabrinuti građani tražeći informacije gdje mogu dobiti sol.
Na to je vijećnik Željko Đapić počeo vrijeđati Barišića da je „smeće“. Barišić je od
predsjedavajućeg zatražio da prekine sjednicu zbog neprihvatljivog ponašanja
vijećnika Đapića, na što on nije reagirao. Đapić je nastavljao s vrijeđanjem, Barišić se
ustao s namjerom da napusti prostoriju, ali mu je Đapić zapriječio put, dva puta ga
odgurnuo te mu zaprijetio: „Krvi ću ti se napit, ako opet budeš pisao o meni“.
Tada je predsjedavajući Prančević došao do dvojice vijećnika, a Barišić je napustio
sjednicu.“
Potpuno neprihvatljivim smatram napade na svoj fizički i moralni integritet od strane
vijećnika Đapića, te sam podnio kaznenu prijavu protiv njega za prijetnje.
Također neprihvatljivim i sramotnim smatram ponašanje predsjedavajućeg
Prančevića, a i drugih vijećnika, koji su po mom napuštanju sjednice, nastavili s radom
kao da se ništa nije dogodilo.

S poštovanjem
Ivan Barišić

