REPUBLIKA HRVATSKA
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GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR „NESLANOVAC“
VIJEĆE GRADSKOG KOTARA „ NESLANOVAC“
UR:BROJ: 2181/01-14-20/15 -2
Split, 19.03.2015. godine

ZAPISNIK
sa VIII sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, koja je održana dana 19.03.2015.
god. s početkom u 18,00 sati u prostorijama Gradskog kotara „Neslanovac“ – Sarajevska
30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Željko Đapić , Miroslav Nikolić, Ivan Barišić,
Branko Bulić , Ivan Podrug i Darko Vučković.
OSTALI NAZOČNI: Snježana Dražić administrativna tajnica GK- Neslanovac
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, Mirko Prančević, otvorio je sjednicu,
pozdravio nazočne, utvrdio da su sjednici nazočni svi članova Vijeća te predložio
slijedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje odluke o izdvajanju decentr. novčanih sredstava u korist GK/MO:
- sadnja stabala u Mostarskoj i Hercegovačkoj ulici
- postavljanje zaštitne ograde u Mostarskoj ulici
- odvodnja vode sa površine do ulaza u dječji vrtić Veseli patuljci
2. Prijedlog mjera za poboljšanje stanja sigurnosti prometa na području kotara
- predstavljanje projekta za uređenje Sarajevske ulice
3. Informacije po zahtjevima građana
- uvođenje autobusne linije na prometnici Zagorski put
- spajanje na kanalizacijski sustav dijela ulice Magistrala Solin i dijela
Sarajevske ulice
4. Proslava dana kotara
5. Asfaltiranje spoja Kupreške ul. i Put Smokovika
6. Molbe za donacijom
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1.
Predsjednik Vijeća je pročitao prijedlog vijećnika Darka Vučkovića o sadnji stabala na
lokacijama :
Mostarska ulica – križanje s Kupreškom od stepenica koje idu prema vrtiću do prvog
stabla u Kupreškoj ulici, te

Hercegovačka ulica – od prostorija Kotara do prvih kuća s lijeve strane ulice.
Nakon rasprave jednoglasno je donesena slijedeća
ODLUKA
Da se iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK/MO izdvoji cca 8.000,00
kuna za sadnju stabala u Mostarskoj i Hercegovačkoj ulici.
Za navedeno zatražiti ponudu od Parkova i nasada, a po izdavanju narudžbenice i
obavljenih radova izvršiti plaćanje po računu.
Također na prijedlog vijećnika Vučkovića o postavljanju zaštitne ograde na lokaciji
Mostarska ulica (zid nasuprot caffe bar Stop) zbog sigurnosti građana jednoglasno je
donesena
ODLUKA
Da se iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK/MO izdvoji iznos za
postavljanje zaštitne ograde na lokaciji Mostarska ulica , zid nasuprot caffe bar Stop.
Za navedeno zatražiti tri ponude, a po izdavanju narudžbenice i postavljanja ograde
izvršiti plaćanje po računu.
Predsjednik vijeća je izvijestio da je za potpunu odvodnju i skupljanje oborinskih voda sa
platoa ispred dječjeg vrtića Veseli patuljci potrebno ugraditi „Alpro-att“ revizioni bunarić
promjera 600 mm cca 3.500,00 kn.
Nakon iznijetih mišljenja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Da se iz decentraliziranih sredstava u korist GK/MO izdvoji iznos za ugradnju „Alproatt“ revizionog bunarića kod platoa ispred dječjeg vrtića.
Vezano za odluku zatražiti ponude i izvršiti plaćanje po dostavljenom računu.
Ad.2.
Predsjednik Vijeća izvijestio je vijećnike o Prijedlogu mjera za poboljšanje stanja
sigurnosti prometa u kotaru koje je dostavila Postaja prometne policije Split .
Nakon pročitanog prijedloga i provedene rasprave donesen je jednoglasno
ZAKLJUČAK
Da se Prijedlog mjera za poboljšanje sigurnosti prometa u kotaru prihvati na način:
- da se postavi vertikalna i horizontalna signalizacija u potpunosti
- izmjeni režim dvosmjernog odvijanja prometa prenamjenom u jednosmjerni
promet samo za ulicu Neslanovac od raskrižja sa Sarajevskom ulicom, u smjeru
istoka do Kupreške ulice, te sukladno predloženom postavi prometni znakovi
„cesta s jednosmjernim prometom“ te s istočne strane „zabrana prometa u jednom
smjeru“.
Zaključak dostaviti Gradu, Odsjeku za komunalne poslove, Pododsjek za promet, te
Postaji prometne policije Split.

Vezano za prometni projekt za uređenje Sarajevske ulice Predsjednik Vijeća je
informirao vijećnike da je izvedbeni građevinski projekt napravljen i dostavljen kako je i
dogovoreno od Prometni projekti d.o.o. te ga je potrebno dalje proslijediti Gradu Splitu,
Služba za komunalno gospodarstvo i redarstvo, gospodinu Damiru Babiću s kim je i
dogovoren postupak uređenja Sarajevske ulice odnosno da projekt financira kotar a ostale
radove Grad.
Ad.3.
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne vijećnike sa odgovorom Promet d.o.o. Split
vezano za uvođenje autobusne linije ulicom Zagorski put.
Iz dopisa Prometa vidljivo je da nema uvjeta za uvođenjem te linije te je zamolba
odbijena.
Uvjet da bi se uspostavila autobusna linija ulicom Zagorski put je njeno spajanje u
punom profilu, tj. njen završetak sa svim infrastrukturnim, tehničkim i sigurnosnim
elementima potrebnim za odvijanje Javnog gradskog prijevoza sukladno GUP-om Grada
Splita.
Odgovor na zahtjev stanovnika ulice Magistrala Solin kojim traže da ih se pismeno
izvijesti je li njihov zahtjev za priključenjem na kanalizacijsku mrežu predviđen planom
izgradnje za 2015. god. od strane Vodovoda i kanalizacije, još nije stigao.
Ad. 4.
Predsjednik Vijeća predložio je da se za proslavu dana kotara organizira svečana večera.
Večeri bi prisustvovali vijećnici i njihovi gosti.
Budući je i Dan župe Sv. Marka predložio je i donaciju Crkvi za proslavu .
Prošlih godina smo sudjelovali u proslavi Dana župe kupovanjem hrane ali zbog
poteškoća u nabavi hrane i naplati računa ovako je puno jednostavnije.
Nakon rasprave donesene su jednoglasno dvije
ODLUKE
1. Da se za večeru povodom obilježavanja Dana kotara iz decentraliziranih sredstava u
korist GK/MO izdvoji 6.000,00 kuna.
Zatražiti dvije ponude i plaćanje po dostavljenom računu.
2. Da se za obilježavanje Dana župe Sv. Marka donira Crkvi iznos od 4.000,00 kuna.
Ad.5.
Vijećnik Ivan Barišić je izvijestio da stanovnici ulica Put Smokovika i Kupreške mole da
se nešto poduzme da bi spoj ulica uredio tj. dovršio i asfaltirao.
Dio ulice Put Smokovika na spoju sa Kupreškom ulicom prijašnjih godina se pokušavao
urediti, asfaltirati ali zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa do danas nije.
Nakon rasprave i dogovora vijećnika donesen je jednoglasno
ZAKLJUČAK
Da vijećnik Ivan Barišić preuzme na sebe inicijativu rješavanja problema vezano za ulicu
tj.spoj Kupreške i dijela ulice Put Smokovika.

Ad. 6.
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Mirko Prančević pročitao je zamolbe za donacijama.
Nakon rasprave donesene su jednoglasno
ODLUKE
1. Hrvatskom društvu logoraša odobrena je donacija 1.500,00 kn na ime snimanja
dokumentarnog filma
2.. MNK Neslanovac , malonogometni klub odobrena financijska potpora u iznosu od
2.000,00 kn na ime utroška materijala ili kao donacija.
Sjednica završila u 20,20 sati.

Zapisnik sastavila:
Tajnica GK-Neslanovac- Snježana Dražić
PREDSJEDNIK VIJEĆA
GRADSKOG KOTARA NESLANAC
Mirko Prančević

