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Split, 28.07.2014 godine

ZAPISNIK
sa III sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, koja je održana dana 24.07.2014 god. s
početkom u 19,oo sati u prostorijama Gradskog kotara „Neslanovac“ – Sarajevska 30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Željko Đapić , Ivan Podrug, Miroslav Nikolić, Ivan Barišić
i Branko Bulić..
NISU NAZOČNI: Darko Vučković (opravdano).

Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, Mirko Prančević, otvorio je sjednicu,
pozdravio nazočne, utvrdio da je sjednici nazočno 6 (šest) od 7 (sedam) članova Vijeća te
predložio slijedeći:
DNEVNI RED
1. Izviješće o decentraliziranim sredstvima u korist gradskih kotareva i mjesnih odbora.
2. Donošenje Odluka o izdvajanju decentraliziranih sredstava
- Izdvajanje sredstava za obilježavanje Dana pobjede , domovinske zahvalnosti i hrvatskih
branitelja(izvješće)
- Izdvajanje sredstva za provođenje akcija dobrovoljnog darivanja krvi,
3. Izvješće Vodovoda i kanalizacije Split po zahtjevu građana iz dijela Sarajevske ulice i
dijela ulice Magistrala Solin uz potok Smokovik za spajanje na kanalizacijski sustav.
4 . Informacija o Odluci sa XX sjednice Vijeća GK-a o uređenju platoa uz ozelenjenu
površinu u Kupreškoj ulici.
5. Informacija i rasprava o izgradni javne rasvjete u dijelu ulice Magistrala Solin
od spoja ulice Put Mostina do obiteljske kuće Magistrala Solin 77.
6. Slobodna riječ.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad1.
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne članove sa Zaključkom o decentraliziranim
proračunskim sredstvima u korist gradskih kotareva i mjesnih odbora i utvrđenim izračunom
istih za Gradski kotar Neslanovac.
Fiksni iznos osigurava se prema broju stanovnika, a varijabilni iznos određuje se postotkom
naplate u odnosu na ukupno zaduženje komunalne naknade građana u prethodnoj godini.
Za 2014 godinu Gradskom kotaru Neslanovac osigurana su sredstva u iznosu od
100.800,00kuna., a ista se troše prema Zaključku o decentraliziranim proračunskim
sredstvima i Pravilniku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti:
80% za manje komunalne zahvate,
20% za jednokratne pomoći i darove socijalno ugroženima, potpore kulturnim i i športskim
aktivnostima, donacije udrugama građana koje se ne financiraju iz proračuna Grada Splita , za
vjerskim zajednicama, za proslave dana kotara, aktivnosti dobrovoljnih davatelja krvi i ostalih
aktivnosti.
Ostalo je 54.571,00 kn za manje komunalne zahvate, a za sve ostale aktivnosti 6.951,10 kn.
Ad 2.
a)
Predsjednik Vijeća GK-a Neslanovac, Mirko Prančević naveo je još jednom razloge
sazivanja telefonske sjednice Vijeća GK-a, dana 21.07.2014 godine s točkom dnevnog reda
donošenje Odluke o donaciji u iznosu od 6.000,00 kn - Društvu za športsku rekreaciju Brda
za obilježavanje Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja u
zajedničkoj organizaciji tri kotara Brda - Ravne njive - Neslanovac .
Tri gradska kotara uplatit će iznos po 6.000,00 kuna za donaciju Društvu za športsku
rekreaciju Brda .
Dan pobjede , domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja obilježit će se dana
02.08.2014 godine (vikend prije Oluje), kada će biti provedena i akcija dobrovoljnog
darivanja krvi u zajedničkoj organizaciji Torcide Brda i gradskih kotareva Brda - Ravne
njive - Neslanovac.
Program počinje 3 (tri) dana ranije u poslijepodnevnim satima na terenu dvorane ŠC Brda.
O navedenom građani će biti upoznati putem medija, dnevnog tiska i plakatima.
b)
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne s Odlukom Vijeća Gradskog kotara o financijskoj
potpori akcijama dragovoljnog darivanja krvi u zajedničkoj organizaciji Udruge navijača
Hajduka Torcide Brda i Gradskih kotareva Brda - Ravne njive - Neslanovac.
u iznosu do 1.000,00 kuna za svaku akciju darivanja 4 (četiri) puta godišnje.
Budući da je novi saziv Vijeća Gradskog kotara na početku mandata predsjednik je zamolio
nazočne članove da iznesu svoja mišljenja i donesu Odluku o daljnjoj financijskoj potpori
akcija dobrovoljnog darivanja krvi, nakon čega je jednoglasno donesena slijedeća:
ODLUKA
Temeljem Zaključka o decentraliziranim proračunskim sredstvima u korist gradskih kotareva
i mjesnih odbora izdojiti iznos do 4.000,00 kuna godišnje za provođenje akcija

dobrovoljnog darivanja krvi u zajedničkoj organizaciji Udruge navijača Hajduka Torcide
Brda i Gradskih kotareva Brda - Ravne njive - Neslanovac.
Ad 3.
Predsjednik Vijeća pročitao je izvješće Vodovoda i kanalizacije Split na zahtjev građana iz
dijela Sarajevske ulice i dijela ulice Magistrala Solin uz potok Smokovik, za spajanje na
kanalizacijski sustav.
Nakon zajedničkog obilaska predmetnih ulica od strane Gradskog kotara Neslanovac i
Vodovoda i kanalizacije pokušalo se iznaći zajedničko rješenje za spajanje na kanalizacijski
sustav.
Zbog nezgodne konfiguracije terena, preopterećenosti kanalizacijskog sustava oko OŠ Ravne
njive i neriješenih imovinsko - pravnih odnosa na tom području, potrebno je naručiti izradu
projektne dokumentacije i ishoditi potrebne dozvole prije samog izvođenja radova, a
navedeno je stavljeno u plan ulaganja Vodovoda i kanalizacije za iduću godinu.
S izvješćem Vodovoda i kanalizacije građane navedenih ulica upoznati će predsjednik Vijeća
Gradskog kotara Neslanovac , Mirko Prančević.
Ad 4.
Predsjednik Vijeća podsjetio je nazočne članove s Odlukom sa XX sjednice Vijeća o uređenju
platoa uz ozelenjenu površinu u Kupreškoj ulici. Za realizaciju iste izdana je narudžbenica.
Odluka nije realizirana , jer je nakon izlaska na teren s predstavnicima Parkova i nasada i
stručnim suradnikom za javnoprometne površine utvrđeno da samom uređenju prethode
nužni veći pripremni radovi zbog sigurnosti djece, a za koja su potrebna dodatna financijska
sredstva,
Zbog navedenog i sigurnosti djece uklonjene su devastirane naprave za dječju igru zbog
opasnosti pri korištenju.
Plato se može urediti prilikom izgradnje i uređenja cijele zelene površine između stambenih
zgrada u Sarajevskoj i Kupreškoj ulici.
Zbog navedenog narudžbenicu je potrebno vratiti u Odsjek za mjesnu samoupravu kako bi se
stornirala.
Ad 5.
Predsjednik Vijeća podsjetio je na ranije zahtjeve građana za izgradnju i postavljanje javne
rasvjete na dijelu ulice Magistrala Solin, od spoja s ulicom Put Mostina do obiteljske kuće
Magistrala Solin 77.
Pročitao je procjenu troška za navedeno koju je sastavio Stanko Gujinović - savjetik za javnu
rasvjetu. Ista iznosi 89.634,30 kune.
Zbog velikog iznosa dogovoreno je da predsjednik Vijeća Mirko Prančević razgovara s
predstavnikom SEM-a , gospodinom Gujinovićem o mogućnosti plaćanja u više rata , nakon
čega je jednoglasno donesen je slijedeći:
ZAKLJUČAK
Da se zatraži ponuda SEM-1986 d.d. za radove izgradnje i spajanja na sustav javne rasvjete
dijela ulice Magistrala Solin od spoja ulice Put Mostina do obiteljske kuće Magistrala Solin
77 uz mogućnost plaćanja računa u više rata .

Ad 6.
Slobodna riječ odnosila se na iznos naplate komunalne naknade firmi koje se nalaze na
području Gradskog kotara Neslanovac kao što su Bauhaus, Donit, Dalmacija auto, Prima i
ostali te mogućnosti vraćanja dijela iste kroz komunalno uređenje kotara i prigovore na
odnose vlasnika pasa ne samo prema korištenim površinama već i odnosu prema susjedima i
građanima .
Sjednica je završila u 20,30 sati.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
GRADSKOG KOTARA NESLANOVAC
Mirko Prančević
ZAPISNIK SASTAVILA
TAJNICA GK-a NESLANOVAC
Nedjeljka Jurić

