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Split, 02.03.2016. godine

ZAPISNIK
sa XIII sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, koja je održana dana 02.03.2016.g.
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. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
2. Obilazak GK-a -Gradonačelnik
3. Komunalni problemi:
- Uređenje površine - Kupreška ulica br.92
- Uređenje površine - Bilice 1
4. Proslava dana kotara
5. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1.
Zapisnik sa prethodne sjednice jednoglasno je prihvaćen.
Ad.2.
Predsjednik vijeća izvijestio je vijećnike o posjetu Gradonačelnika našem kotaru :
Gradonačelnika smo proveli našim prometnicama kroz kotar s naglaskom na
Hercegovačku i Mostarsku ulicu koje su preopterećene.
Organizirali smo prigodni domjenak u osnovnoj školi na osnovu prethodnog dogovora,
(Rč- katering iznosi 728,01 kn, bez PDV-a) na kojem ste prisustvovali i razgovarali s
gradonačelnikom o problemima kotara.
Gradonačelnik je na upit za dovršenje najvažnije prometnice za nas, Zagorski put, rekao
da Grad za sada nema financijskih sredstava (potrebno cca 35 milijuna kn).
Obećao je uređenje Sarajevske ulice kao i postavljanje spomenika poginulim braniteljima
unutar kružnog toka.
Ad.3.

Predsjednik Vijeća izvijestio je vijećnike o usmenim zahtjevima građana za čišćenjem i
uređenjem površine u Kupreškoj ulici kod br.92,,,
To je površina nad usjekom željezničke pruge u blizini zgrada zarasla dračom i
prekrivena raznim otpadom koja je leglo pacova i dr.štetočina koju bi trebalo sanirati.
Isto tako građani Bilica 1 se žale na svoju prometnicu, neuređenu i zaraslu dračom i
drugim otpadom te traže da se očisti i uredi.
Nakon rasprave donesena je jednoglasna
ODLUKA:
Da se zatraže ponude od nadležnih firmi za čišćenje i uređenje navedenih površina u
Kupreškoj ulici i Bilice 1 te sa najpovoljnijom sklopi ugovor o radovima.
Ad.4.
Predsjednik Vijeća kotara izvijestio je vijećnike da se približava Dan kotara i blagdan
Sv.Marka i da bi ga trebalo prigodno i obilježiti u okviru raspoloživih financijskih
sredstava.
S obzirom na ograničena financijska sredstva jednoglasno je donesena
ODLUKA
Da se za proslavu Dana kotara i blagdana Sv. Marka izdvoji cca 8.000,00 kuna .
O detaljima na koji način proslaviti, dogovoriti se nakon razgovara sa župnikom Župe
Sv.Marka don Šimunom Doljaninom.
Ad.5.
- Predsjednik Vijeća izvijestio je vijećnike da su izišli stručni radnici Parkova i nasada
radi dogovora i izrade idejnog projekta za uređenjem parka na zelenoj površini iznad
dječjeg vrtića Veseli patuljci u Mostarskoj ulici
Dogovoreno je da se projekt napravi u tri djela tj.faze te bi se tako vršilo i plaćanje.
S obzirom da će radove izvoditi Parkovi i nasadi izradu projekta neće naplatiti.
- Predsjednik vijeća ukazao je na činjenicu da je prilikom posjeta Gradonačelnika i
predstavnika Službe za komunalno gospodarstvo obećan početak izgradnje nogostupa u
Sarajevskoj ul. kao i izlazak na teren stručne osobe koja će predložiti izmjenu regulacije
prometa u Hercegovačkoj i Mostarskoj ulici koje su preopterećene zbog blizine
Bauhausa.
Iz daljnjih kontakata i dopisivanja sa Službom za komunalno gospodarstvo Grada vidljivo
je da nemaju namjeru uskoro provesti obećano te tražim da se izjasnite što da
poduzmemo da ubrzamo postupak.
Nakon rasprave donesen je jednoglasno
ZAKLJUČAK:
Da predsjednik kotara gosp. Prančević i član vijeća gosp. Bulić dogovore sastanak sa
predstavnicima Grada i usmeno pokušaju dogovoriti početak radova.
Sjednica završila u 20,05 sati.
Zapisnik sastavila:
Tajnica GK-Neslanovac- Snježana Dražić
PREDSJEDNIK VIJEĆA
GRADSKOG KOTARA NESLANAC
Mirko Prančević

