REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR „NESLANOVAC“
VIJEĆE GRADSKOG KOTARA „ NESLANOVAC“
UR:BROJ: 2181/01-14-01/20-14 -14
Split, 26.09.2014 godine

ZAPISNIK
sa IV sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, koja je održana dana 25.09.2014 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,
Branko Bulić i Darko Vučković.
OSTALI NAZOČNI: Nedjeljka Jurić administrativna tajnica GK-a Neslanovac.

Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, Mirko Prančević, otvorio je sjednicu,
pozdravio nazočne, utvrdio da su sjednici nazočni svi izabrani članovi 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 u korist gradskih kotara i
mjesnih odbora za manje komunalne zahvate:
- izgradnja nogostupa u Sarajevskoj ulici ( od raskrižja Sarajevska - Hercegovačka
do raskrižja Sarajevska - Mostarska,
- sanacija šahta za odvodnju oborinskih voda u Mostarskoj ulici , odvodnja vode sa površine
do ulaza u dječji vrtić Veseli patuljci i sanacija zemljanog dijela oko rekvizita za igru.
3. Donošenje Odluke o izdvajanju decentraliziranih sredstava za kupnju vijenaca za grobove
sedam poginulih branitelja s područja Gradskog kotara Neslanovac, povodom blagdana
Svih svetih.
4. Donošenje Odluka o izdvajanju decentraliziranih sredstava za donacije:
- Zamolba za donaciju - Udruga branitelja veterana Vojne policije,

- Zamolba za donaciju - Pomorsko športska ribolovna udruga Stinice Brda.
5. Informacija o iznosu troška za radove izgradnje i spajanja na sustav javne rasvjete
dijela ulice Magistrala Solin od spoja ulice Put Mostina do obiteljske kuće
Magistrala Solin 77.
6. Informacija o izgradnji spomenika za poginule branitelje.
7. Slobodna riječ.
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, Mirko Prančević predložio je dopunu
dnevnog reda zamolbom vlasnika obiteljskih kuća Put Mostina 18 i Put Mostina 20 za
priključak na kanalizacijski sustav dostavljenom dana 25.09.2014 godine i zamolio nazočne
da se za prijedlog glasuje.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen
Ivan Barišić je svoj prijedlog o informiranja građana o javnosti rada Vijeća Gradskog kotara
Neslanovac na portalu kojeg uređuje pismeno dostavio svim članovima Vijeća.
Predsjednik Vijeća je zamolio nazočne da se za prijedlog glasuje .
Za navedeni prijedlog glasovalo se sa tri glasa ZA i četiri glasa PROTIV.
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz dopunu, pa je točka 7 dnevnog reda
Zamolba vlasnika obiteljskih kuća Put Mostina 18 i Put Mostina 20 za priključak na
kanalizacijski sustav , a točka 8 dnevnog reda slobodna riječ.
Ad 1.
Predsjednik Vijeća izvijestio je nazočne članove o neutrošenim decentraliziranim sredstvima.
- za manje komunalne zahvate ostalo je cca 54.000,00 kuna
- za potpore kulturnim i športskim aktivnostima, donacije Udrugama građana , vjerskim
zajednicama , proslavi Dana kotara , aktivnosti dobrovoljnih davatelja krvi i ostale
aktivnosti ostalo je cca 5.400,00 kuna.

Ad 2.
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara izvijestio je nazočne članove o usmenim zahtjevima
građana za izgradnju nogostupa u Sarajevskoj ulici (od raskrižja Sarajevska - Hercegovačka
do raskrižja Sarajevska - Mostarska, zbog sigurnosti pješaka osobito školske djece i
zahtjevima građana i roditelja čija djeca borave u dječjem vrtiću Veseli patuljci za sanaciju
površine do ulaza u dječji vrtić Veseli patuljci Kupreška 90 i uređenje oko rekvizita za dječju
igru na igralištu ispred stambene zgrade Kupreška 90.
Na izlazu iz kružnog toka raskrižja Sarajevska - Hercegovačka postavljen je prometni znak
zabrane zaustavljanja i parkiranja. Unatoč postavljenom znaku automobili su parkirani od
navedenog raskrižja do raskrižja Sarajevska - Mostarska .

Problem odvodnje oborinskih voda sa površine do ulaza u dječji vrtić Veseli patuljci nastaje
pri obilnim padalinama kada uske cijevi postavljene u Mostarskoj ulici ne mogu primiti velike
količine vode pa se voda slijeva dužinom cijelih skala i sakuplja u udubinama na površini do
ulaza u dječji vrtić. U Mostarskoj ulici postavljene su tri šahte za odvodnju oborinskih voda.
Pri velikim količinama padalina i neočišćenim šahtama nastaju navedeni problemi.
Na igralištu ispred stambene zgrade Kupreška 90 oko rekvizita za dječju igru je zemlja , a
nakon kiše blato.
Nakon iznijetih mišljenja jednoglasno su donesene slijedeće.
ODLUKA
Da se iz decentraliziranih sredstava u korist gradskih kotara i mjesnih odbora izdvoji iznos za
izgradnju nogostupa u Sarajevskoj ulici od raskrižja Sarajevska-Hercegovačka do raskrižja
Sarajevska-Mostarska zbog sigurnosti pješaka osobito školske djece.
Ponude zatražiti od firmi Point i Žaluzina.
Da se iz decentraliziranih sredstava u korist gradskih kotara i mjesnih odbora izdvoji iznos za
odvodnju oborinskih voda do najbliže šahte (dužina cca 15 metara) sa površine do ulaza u
dječji vrtić Veseli patuljci - južna strana stambene zgrade Kupreška 90.
Da se površina oko rekvizita za dječju igru na igralištu ispred stambene zgrade Kupreška 90
(južna strana) površine cca 10 m2 ozeleni i postave tri antistres kocke, a do iste prenese dio
riječnog pijeska s igrališta ispred OŠ Ravne njive.
Ponude zatražiti od firmi Point i Žaluzina.
Ad 3.
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara upoznao je članove Vijeća da se u prethodna dva
mandata posjećivalo sedam grobova poginulih branitelja s područja Gradskog kotara
Neslanovac te predložio da se to napravi i ove godine povodom blagdana Svih svetih, nakon
čega je jednoglasno donesena slijedeća:
ODLUKA
Iz decentraliziranih sredstava u korist gradskih kotara i mjesnih odbora izdvaja se iznos do
3.500,00 sa PDV-om za vijence i svijeće koji će se položiti na grobove poginulih branitelja s
područja Gradskog kotara Neslanovac povodom blagdana Svih svetih.
Ad 4.
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Mirko Prančević pročitao je zamolbe za donaciju
Udruge branitelja veterana vojne policije za održavanje Prvog memorijalnog
malonogometnog turnira ANTE BUŽANČIĆ u sjećanje na zadnjeg poginulog Hrvatskog
viteza - časničkog namjesnika poginulog dana 17.10.1995 godine s područja Gradskog kotara
Neslanovac i Pomorsko športske ribolovne udruge Stinice - Brda za potrebe organizacijskog
dijela akcije čišćenja podmorja i plaže te za nepodmirene račune na ribarskoj noći, nakon čega
je jednoglasno donesena slijedeća:

ODLUKA
Iz decentraliziranih sredstava u korist gradskih kotara i mjesnih odbora izdvaja se iznos od
2.000,00 kuna za donaciju Udruzi branitelja veterana vojne policije za održavanje Prvog
memorijalnog malonogometnog turnira ANTE BUŽANČIĆ .
Zamolbi za donaciju Pomorsko športskoj ribolovnoj udruzi Stinice - Brda nije moguće
udovoljiti zbog nedostatka financijskih sredstava.

Ad. 5.
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac izvijestio je nazočne o razgovoru s
predstavnikom SEM-a i iznosu troška za radove izgradnje i spajanja na sustav javne rasvjete
dijela ulice Magistrala Solin od spoja ulice Put Mostina do obiteljske kuće Magistrala Solin
77.
Na sjednici Vijeća Gradskog kotara održanoj dana 24.07.2014 godine donesen je Zaključak
da se zatraži ponuda SEM-a za gore navedeno uz mogućnost plaćanja u više rata zbog
procjene troška.
Takav način plaćanja nije moguć pa ponuda i nije pismeno zatražena.
Dogovoreno je da se izgradnja i spajanje na sustav javne rasvjete dijela ulice Magistrala Solin
uvrsti u Prijedlog plana komunalnih potreba Gradskog kotara Neslanovac za 2015 godinu.
Ad 6.
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Mirko Prančević izvijestio je nazočne da je Vijeće
Gradskog kotara Neslanovac na svojoj XVI sjednici održanoj dana 19.06.2013 godine na
prijedlog građana jednoglasno prihvatilo inicijativu za izgradnju spomen obilježja poginulim
braniteljima s područja Gradskog kotara Neslanovac na zapadnoj strani dvorišta OŠ Ravne
njive.
Predsjednik Vijeća predložio je zajedničku izgradnju spomen obilježja za poginule branitelje
sa područja gradskih kotareva Neslanovac i Ravne njive . Zajednička izgradnja je moguća
jer se radi o zajedničkoj školi i jedan od dvojice poginulih bio je stanovnik Gradskog kotara
Neslanovac.
Nakon rasprave prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je donesen slijedeći:
ZAKLJUČAK
Vijeće Gradskog kotara Neslanovac suglasno je sa zajedničkom izgradnjom spomen obilježja
za poginule branitelje s područja gradskih kotareva Neslanovac i Ravne njive.
Ad 7.
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Mirko Prančević pročitao je zamolbu Ivice Bosančića Put Mostina 18 i Ivice Šimića - Put Mostina 20 za priključenje kućanstva na kanalizacijsku
odvodnju, nakon čega je jednoglasno donesen slijedeći:

ZAKLJUČAK
Zamolbe Ivice Bosančića i Ivice Šimića za priključenje kućanstva na kanalizacijsku odvodnju
uputiti Vodovodu i kanalizaciji Split uz zamolbu da obave očevid te o utvrđenom i
mogućnosti udovoljavanja građanima izvijeste Vijeće Gradskog kotara Neslanovac.

Ad 8.
Slobodna riječ odnosila se na prigovore o prometovanju ulicama na području Gradskog
kotara Neslanovac, načinu parkiranja , neizgrađenosti nogostupa itd.
Sjednica je završila u 20,45 sati.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
GRADSKOG KOTARA NESLANOVAC
Mirko Prančević

ZAPISNIK SASTAVILA
TAJNICA GK-a NESLANOVAC
Nedjeljka Jurić

