REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR „NESLANOVAC“
VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
Split, 13. ožujka 2019. god.

ZAPISNIK
sa šeste sjednice Vijeća Gradskog kotara „Neslanovac“, koja je održana 13. ožujka 2019. god. s
početkom u 18.30 sati u prostorijama Gradskog kotara „Neslanovac“, Sarajevska 30/d.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Željko Đapić, Branko Bulić, Marijan Bašić, Darko Vučković,
Paško Prnjak i Marijan Birčić
GRAĐANI GK: Damir Marijanović, Marlon Macanović, Ante Popović, Ljiljana Varnica
OSTALI: Nedjeljka Jurić i Zdenka Radić, administrativne tajnice
Mirko Prančević, predsjednik Vijeća Gradskog kotara „ Neslanovac“ otvorio je sjednicu,
pozdravio nazočne i utvrdio da je sjednici nazočno svih sedam izabranih članova Vijeća
Gradskog kotara Neslanovac.
Nakon što je predsjednik Vijeća GK-a utvrdio da su sjednici nazočni svi izabrani članovi Vijeća
GK-a predložio je slijedeći
DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika s pete sjednice Vijeća GK-a
2. Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za manje
komunalne zahvate:
- postavljanje rasvjete u Kupreškoj ulici kod DV “Veseli patuljci“;
- čišćenje nasipa u Sarajevskoj ulici;
- nasipanje jalovine i uređenje tog dijela Sarajevske ulice za parkiranje automobila;
- uređenje površine za istrčavanje pasa sjeverozapadna strana stambene zgrade u
Sarajevskoj ulici od broja 40 do 46;
- nasipanje jalovinom Željezničarske ulice.
3. Informacija i donošenje zaključka o uređenju djela Kupreške ulice i Puta Smokovika.
4. Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za
obilježavanje blagdana i ostale aktivnosti:
- za pomoć pri organizaciji malonogometnog memorijalnog turnira „Lovre Buljan“;
- obilježavanje Dana gradskog kotara.
5. Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za manje
komunalne zahvate ( dopuna dnevnog reda ).

-

izgradnja nogostupa u dužini cca 30 metara iza kontejnera u Mostarskoj ulici do
križanja s Kupreškom ulicom (preko puta „Studenca“);
- sadnja stabala i postavljanje koševa za smeće u novoizgrađenom dijelu Sarajevske
ulice;
- postavljanje uspornika u Kupreškoj i Mostarskoj ulici
- početak uređenje parka za djecu kod rotora u „potoku“.
6. Razno
Članovi Vijeća: Darko Vučković, Paško Prnjak i Marijan Birčić predložili su u pismenom
obliku da se točka 3. izmjeni. Prijedlog u privitku zapisnika.
Mirko Prančević, predsjednik Vijeća GK-a prijedlog Darka Vučkovića, Paška Prnjka i
Marijana Birčinja stavio je na glasovanje.
Za navedeni prijedlog glasovala su tri, a protiv četiri člana Vijeća GK-a.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1.
Zapisnik s pete sjednice Vijeća GK-a Neslanovac jednoglasno je verificiran.
Ad 2.
Predsjednik Vijeća izvijestio je nazočne članove Vijeća o postavljanju rasvjetnih stupova u
Kupreškoj ulici u blizini DV „Veseli patuljci“.
Predsjednik je naglasio da bi tri drvena stupa financirao GK -a iz decentraliziranih sredstava, a
dva željezna Grad Split. Za montažu tri drvena rasvjetna stupa pribavljene su dvije ponude.
Nakon navedenog izviješća jednoglasno je donijeta slijedeća
ODLUKA:
Iz decentraliziranih proračunskih novčanih sredstava izdvajaju se sredstva za postavljanje
rasvjete (tri drvena rasvjetna stupa) u Kupreškoj ulici u blizini DV „Veseli patuljci“.
Plaćanje izvršiti temeljem narudžbenice i računa.
Predsjednik Vijeća izvijestio je nazočne članove Vijeća o troškovniku za uređenje-sanaciju
zemljanog platoa u Sarajevskoj ulici
Naglasio je da je za navedeno Željko Đapić obavio razgovor s pročelnikom Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu kako bi navedeni radovi bili plaćeni
iz sredstava Grada Splita.
Nakon navedenog izvješća jednoglasno je donijeta slijedeća
ODLUKA:
Troškovnik za uređenje – sanaciju zemljanog platoa u Sarajevskoj ulici, kojeg je dostavio
POINT – SPLIT d.o.o. na iznos od 51.370,00 kuna bez PDV uz dopis dostaviti pročelniku
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, gospodinu
Damiru Ordulju i zamjeniku gradonačelnika, gospodinu Ninu Veli.

Predsjednik Vijeća GK-a izvijestio je nazočne članove da je geodet Poduzeća Point-Split d.o.o.
prilikom izvođenja radova na nasipu u Sarajevskoj ulici broj čestice 972/1 utvrdio da je vlasnik
obiteljske kuće koja graniči s navedenom česticom ušao u gradski posjed postavljanjem ograde.
Nakon navedenog izviješća jednoglasno je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK:
Uputiti dopis Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu da
je prilikom izvođenje radova na platou u Sarajevskoj ulici za koje je Gradski kotar izdvojio
decentralizirana sredstva u 2018. godini utvrđeno da je vlasnik obiteljske kuće koja graniči sa
česticom zemlje broj 792/1 ušao u posjed postavljanjem ograde.
Predsjednik Vijeća predložio je nazočnim članovima Vijeća da se za uređenje površine za pse
sjeverozapadna strana stambene zgrade u Sarajevskoj ulici od broja 40 d 46 zatraže ponude.
Nakon navedenog prijedloga jednoglasno je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK:
Zatražiti dvije ponude za uređenje površine za pse sjeverozapadna strana Sarajevske ulice od
broja 40 do 46, a odluku o uređenju donijeti na slijedećoj sjednici Vijeća GK-a.
Predsjednik Vijeća predložio je da se donese odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih
sredstava za nasipanje Željezničarske ulice.
Nakon navedenog prijedloga jednoglasno je donijeta slijedeća
ODLUKA:
Iz decentraliziranih proračunskih sredstava izdvajaju se sredstva za dostavu, nasipanje i
razvlačenje frezanog asfalta ili jalovine u Željezničarskoj ulici.
Plaćanje izvršiti temeljem narudžbenice i računa.
Ad 3.
Predsjednik Vijeća izvijestio je nazočne članove Vijeća o dogovoru s građanima iz dijela
Kupreške ulice i Puta Smokovika vezano za asfaltiranje dijela ulice cca 150 metara po
postojećoj trasi zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Postignut je dogovor ako se
usuglase svi vlasnici zemlje na navedenoj trasi te svojim potpisom potvrde suglasnost za
izvođenje radova iste dostaviti Gradu Splitu na rješavanje.
Nakon navedenog izviješća jednoglasno je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK:
Uputiti dopis Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu da
je Vijeće Gradskog kotara Neslanovac suglasno s građanima iz dijela Kupreške ulice i Puta
Smokovika, koji su potpisali da se asfaltira dio ulice po postojećoj trasi u dužini cca 150
metara.
U privitku dopisa dostaviti potpise o suglasnosti građana.

Ad 4.
Predsjednik Vijeća predložio je da se donesu odluke o izdvajanju decentraliziranih
proračunskih sredstava za obilježavanje blagdana i ostale aktivnosti:
-

za pomoć pri organizaciji malonogometnog memorijalnog turnira „Lovre Buljan“ i
obilježavanje Dana gradskog kotara.

Odluke su jednoglasno donesene.
ODLUKE:
iz decentraliziranih proračunskih sredstava izdvajaju se sredstva za:
-

pomoć pri organizaciji malonogometnog memorijalnog turnira „Lovre Buljan“ u
iznosu do 2.000,00 kuna
za obilježavanje Dana gradskog kotara u iznosu do 8.000,00 kuna

Plaćanje izvršiti temeljem narudžbenice i računa.
Ad 5.
Donošenje odluke o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za izgradnju nogostupa
u dužini cca 30 metara u Mostarskoj ulici nasuprot broja 78 do križanja s Kupreškom ulicom
broj 67. (nasuprot trgovine „Studenac).
Odluka je jednoglasno donesena.
ODLUKA:
Iz decentraliziranih proračunskih sredstava izdvajaju se sredstva za izgradnju nogostupa u
dužini cca 30 metara u Mostarskoj ulici nasuprot broja 78 do križanja s Kupreškom ulicom broj
67 (nasuprot trgovine „Studenac“).
Plaćanje izvršiti temeljem narudžbenice i računa.
Nabavka i postavljanje koševa (zelenih) za smeće u Sarajevskoj ulici.
Zaključak je jednoglasno donijet.
ZAKLJUČAK:
Zatražiti ponudu od Parkova i nasadi za nabavku i postavljanje koša za smeće, a odluku o
izvođenju radova donijeti na slijedećoj sjednici Vijeća.
Postavljanje uspornika u Kupreškoj ulici između kućnog broja 20 i 22 i u Mostarskoj ulici
nasuprot trgovine „Konzum“.
Zaključak je jednoglasno donijet.

ZAKLJUČAK:
Uputiti dopis Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo da se u Kupreškoj ulici
između kućnog broja 20 i 22 i u Mostarskoj ulici nasuprot trgovine „Konzum“ postave
uspornici „ležeći policajci“. Automobili voze neprilagođenom brzinom i ugrožavaju školsku
djecu na putu do OŠ „Ravne Njive-Neslanovac“.
Uputiti dopis Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo da se izvrši rekonstrukcija
Mostarske ulice zbog početka radova u Ulici Zagorski put.
Početak uređenja parka za djecu kod rotora u „potoku“.
Zadužuju se predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća, Mirko Prančević i Željko Đapić da
kod nadležnih službi Grada Splita utvrde vlasništvo čestice broj 822 u Ulici Zagorski put.
Navedeno je potrebno utvrditi radi uređenja parka za djecu.
Sjednica završila u 20,15 sati.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
GRADSKOG KOTARA NESLANOVAC
Mirko Prančević

.

