REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR NESLANOVAC
VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
Split, 09.03. 2017. god.

ZAPISNIK
sa osamnaeste sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, koja je održana dana 08.03.2017.
god. s početkom u 18:00 sati u prostorijama Gradskog kotara Neslanovac – Sarajevska 30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Ivan Podrug, Željko Đapić, Ivan Barišić, Darko Vučković i
Branko Bulić, Miroslav Nikolić
OSTALI: Snježana Dražić, tajnica GK-a Neslanovac
Andro Hrenić, dopresjednik HSP-a Grada Splita
Mirko Prančević, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac otvorio je sjednicu, pozdravio
goste, nazočne vijećnike i utvrdio da je sjednici nazočno svih 7 (sedam izabranih) članova Vijeća
Gradskog kotara Neslanovac potrebnih za donošenje odluka te predložio slijedeći
DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa sedamnaeste sjednice Vijeća GK-a Neslanovac.
2. Program rada vijeća za 2017.g – donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva
za prikupljanje prijedloga građana za realizaciju manjih komunalnih zahvata
3. Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih sredstava za 2017. god.
4. Obilježavanje Dana kotara i blagdana Sv. Marka
5. Razno
Na prijedlog predsjednika vijeća kotara dnevni red dopunjen je 5. točkom , - uređenje
prometovanja Mostarskom ulicom i kao takav jednoglasno usvojen.
Ad.1
Zapisnik sa sedamnaeste sjednice Vijeća GK-a Neslanovac jednoglasno je verificiran .
Ad2
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne s Odlukom o privremenom financiranju Grada Splita za
prvo tromjesečje 2017. godine. Za gradski kotar Neslanovac odobren je ukupni iznos od
15.968,00 kn, od toga 12.966,00 kn za manje komunalne zahvate i 3.002,00 kn za obilježavanje
blagdana i ostale aktivnosti.
Bez obzira što nije usvojen Proračun Grada Splita za proračunsku 2017. godinu potrebno je
donijeti plan potrošnje financijskih proračunskih sredstava u skladu s prijedlogom proračuna za
2017. godinu i objaviti javni poziv za prikupljanje prijedloga građana za realizaciju manjih
komunalnih zahvata na području GK –a Javni poziv bit će otvoren najmanje 30 (trideset) dana
od datuma objave.

Po prikupljenim prijedlozima građana Vijeće GK-a donosi odluku o odabiru manjih komunalnih
zahvata koje namjerava realizirati u 2017 godini i kao Plan manjih komunalnih zahvata dostavit
će Službi za mjesnu samoupravu , a isti će objaviti na mrežnim stranicama Grada.
Predsjednik Vijeće GK-a Neslanovac upoznao je nazočne članove Vijeća s tekstom javnog
poziva za prikupljanje prijedloga građana za realizaciju manjih komunalnih zahvata na području
GK-a Neslanovac, nakon čega je isti jednoglasno usvojen
JAVNI POZIV
za prikupljanje prijedloga građana za realizaciju manjih komunalnih zahvata na području
Gradskog kotara Neslanovac
Na temelju članka 7. stavka3.i stavka 4. i članka 8. stavka 2. Odluke o mjesnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 18/16) Vijeće Gradskog kotara Neslanovac objavljuje javni
poziv za prikupljanje prijedloga građana za realizaciju manjih komunalnih zahvata na području
gradskog kotara Neslanovac.
Pozivamo sve naše sumještane da prijedloge istih dostave u prostorije GK Neslanovac,
Sarajevska 30 D ili na mail snjezana.drazic@split.hr najkasnije do 14.04.2017., kako bi naš i vaš
Neslanovac učinili boljim i ugodnijim mjestom za život.
Ad.3.
Predsjednik Vijeća GK-a pročitao je dopis građana Kupreške ulice koji traže postavljanje
fizičkih zapreka na nogostupu u dijelu ulice od br 9 do 13.
Naime u tom dijelu ulice svakodnevno se parkiraju automobili na nogostup, skraćuju vidno polje
vozilima u prometu jer je okuka i ometaju prohodnost pješaka.
Isto tako traže premještanje električnog stupa pola metra prema zidu zgrade ( Kupreška 14) koji
se nalazi u samom kolniku i opasnost je za promet te smanjuje gabarite Kupreške ulice.
Vijećnik , Branko Bulić je ukazao na problem parkiranja automobila na nogostup u Mostarskoj
ulici u dužini od križanja sa Sarajevskom ul. pa do ulaza u vrtić Veseli patuljci.
Automobili se parkiraju cijelom svojom širinom na nogostup te pješaci ne mogu prolazit.
Nakon vijećanja donesena je jednoglasna
ODLUKA
- Iz decentraliziranih proračunskih sredstava izdvojiti sredstva za postavljanje fizičkih
zapreka na nogostup u Kupreškoj ul od br.9 do 13, te u Mostarskoj ulici od križanja
Sarajevske ul do ulaza u vrtić Veseli patuljci.
- Zatražiti od Elektrodalmacije izmještanje električnog stupa kod br. Kupreška 14,
pola metra izvan kolnika
Ad.4.
Predsjednik vijeća je izvijestio vijećnike da je slijedeći mjesec, 25. travnja Dan kotara i blagdan
Sv. Marka te bi ga trebalo prigodno i obilježiti .
Predlažem da donesemo odluku o izdvajanju proračunskih sredstava za tu prigodu a s obzirom na
Odluku o privremenom financiranju Grada Splita kako ćemo je provesti , detalje ćemo dogovorit
naknadno.
Nakon vijećanja donesena je sa 5 glasova za i 2 glasa protiv (vijećnici Ivan Barišić i Darko
Vučković koji su se izjasnili za zajedničko obilježavanje),

ODLUKA
Za obilježavanje Dana kotara i blagdana Sv.Marka izdvojiti do 10.000,00 kn decentraliziranih
proračunskih sredstava, na način da se jedan dio sredstava izdvoji za domjenak vijećnika i
njihovih gostiju a drugi dio donira župi za proslavu blagdana.
Ad.5.
Predsjednik vijeća je ukazao na problem zagušenosti (velika količina prometa automobila)
prometa u kotaru i nezadovoljstvo građana time. Radove koji se obavljaju zbog postavljanja
plinovoda dodatno opterećuju prometnice, te treba iznaći adekvatno rješenje postojeće prometne
regulacije prometa.
Predlažem da se dio Mostarske ulice od križanja Puta Smokovika prema Bauhausu zabrani
prometovanjem u smjeru istok čime bi se manji dio stanovnika kotara koristio Hercegovačkom
ulicom. Onemogućili bi veliki protok automobila koji dolaze iz centra grada i skraćuju put
Mostarskom ulicom koja nema potrebne gabarite za protok veće količine vozila.
Mostarska bi u tom dijelu bila jednosmjerna, od Zagorskog puta do Puta Smokovika ,
a dalje bi se promet nastavljao dvosmjerno.
U dijelu Mostarske ulice od križanja sa Kupreškom ulicom treba postavit znak zabrane parkiranja
s desne strane ceste koji je već odobren.
Imamo i mogućnost da tražimo proširenje Hercegovačke ulice kod br.136 jer postoje uvjeti za to podizanjem zida, nasipavanjem. Tako bi se cesta proširila i prometovanje bi se odvijalo u dvije
trake.
Nakon vijećanja vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog i donijeli
ZAKLJUČAK:
Sa donesenim prijedlozima prometnog rješenja radi rasterećivanja Mostarske ulice upoznati
nadređene službe Grada , Prometnu policiju i ostale institucije koje je potrebno da bi se gorući
problem našeg kotara počeo rješavati.
Sjednica završila u 19,35 min

Zapisničar: Snježana Dražić-tajnik

Predsjednik Vijeća GK Neslanovac
Mirko Prančević

