REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR «NESLANOVAC»
VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
Split, 20. rujna 2018. god.

ZAPISNIK
S treće sjednice Vijeća Gradskog kotara «NESLANOVAC», koja je održana 20. rujna 2018.
god. s početkom u 19,00 sati u prostorijama Gradskog kotara «NESLANOVAC», Sarajevska
30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, , Marijan Bašić, Željko Đapić, Branko Bulić, Paško Prnjak ,
Ante Popović, Darko Vučković
OSTALI: Snježana Dražić, tajnica GK-a Neslanovac
Mirko Prančević, predsjednik Vijeća Gradskog kotara «Neslanovac» otvorio je sjednicu,
pozdravio nazočne i utvrdio da je sjednici nazočno 7 izabranih članova Vijeća Gradskog kotara
«Neslanovac“.
Nakon što je predsjednik Vijeća GK-a utvrdio da je sjednici nazočna potrebna većina izabranih
članova Vijeća GK-a predložio je slijedeći
DNEVNI

RED:

1.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika sa druge sjednice Vijeća GK-a Neslanovac
Izvješće o utrošenim decentraliziranim sredstvima za tekuću godinu
Prijedlozi za manje komunalne zahvate
Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih sredstava za:
- Memorijalni malonogometni turnir Ante Bužančić
- Kupnja cvijeća i svijeća za grobove poginulih branitelja s područja kotara
5. Zamolba građana s područja Dujmovače za uređenjem boćališta
6. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa druge sjednice vijeća kotara jednoglasno je verificiran.
Ad.2.
Predsjednik vijeća kotara izvijestio je nove vijećnike o svim odlukama provedenim u tekućoj
godini i koliko je utrošeno decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK-a do sada.
Za manje komunalne zahvate utrošeno je 29.046,00 kn , a obilježavanje blagdana i ostale
aktivnosti 20.640,00 kn.

Predviđena sredstva cca 50.000,00 kn za sufinanciranje asfaltiranja ulice Neslanovac i dijela
Puta Smokovika ostaju kotaru na raspolaganju jer su fakture u cijelosti ispostavljeni u Situaciji
Grada Splita za redovno održavanje.
Ad.3.
Vijećnici su predlagali i raspravljali o prijedlozima za manje komunalne zahvate i donijeli
jednoglasno
ZAKLJUČKE:
1. Izrada Glavnog projekta uređenja Dječjeg igrališta u Mostarskoj ulici iznad dječjeg
vrtića Veseli patuljci / zelena površine cca 1200 m2/.
–uređenje postojeće površine u smislu urbanog uređenja te integriranje dječjeg
igrališta u postojeći prostor u prostornom i funkcionalnom smislu
Projektni ured Albus d.o.o. dostavio je ponudu za izradu projekta i potrebne
dokumentacije za 47.500,00 kn
2. Uređenje zapuštene površine u Sarajevskoj ulici iznad tunela željezničke pruge, te
ograđivanje zelene površine za istrčavanje pasa koja je uz istu.
3. Zagorski put - od Pet centra do Zagorskog puta br.35 postaviti tri rasvjetna stupa
4. Zagorski put – od kružnog toka do spomenika Leopolda Mandića postaviti tri klupe i
dva koša za smeće
Ad. 4.
Predsjednik vijeća kotara je upoznao nove vijećnike o ustaljenom načinu sudjelovanja tri
susjedna kotara zajedno u troškovima i organizaciji memorijalnih turnira na spomen poginulih i
zaslužnih građana kao i polaganje vijenaca i paljenje svijeća u spomen na poginule branitelje .
Na tu temu vijećnici su donijeli jednoglasno slijedeće
ODLUKE:
1. Za Memorijalni malonogometni turnir Ante Bužančić izdvojiti 2.000,00 kn
decentraliziranih proračunskih sredstava u korist gradskih kotara
2. Za kupnju cvijeća i svijeća u spomen na sedam poginulih branitelja sa područja
našeg kotara izdvojiti cca 3.000,00 kn decentraliziranih sredstava
Ad.5.
Građani s područja Dujmovače su dostavili zamolbu da im se uredi devastirano boćalište u
Ulici Salonitanskih mučenika koje je djelomično porušeno prilikom izgradnje plinovoda.
Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli
ODLUKU:
Da se uredi boćalište, zatraži ponuda-troškovnik te ovisno o sredstvima realizira iz
proračunskih sredstava kotara .
Ad.6.
Pod ovom točkom vijećnici su predložili da se ponovi dopis kojim se traži de se osnovna škola
zove OŠ Neslanovac, te da se postave uspornici u Mostarskoj ulici od križanja sa Kupreškom
do Puta Smokovika i u Hercegovačkoj ulici od crkve do kružnog toka na Zagorskom putu.

Sjednica je završila u 20,40 sati.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
GRADSKOG KOTARA NESLANOVAC
Mirko Prančević

