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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima
KLASA: 023-01/18-01118
URBROJ: 2181/01-06-03/1-18-49
Split, 19. rujna 2018. godine

VIJEĆNIĆKO

PITANJE

RENATO ĆUPIĆ, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita na 13. sjednici Gradskoga
vijeća Grada Splita, održanoj 29. kolovoza 2018. godine, postavio je

PITANJE

" Kako djeca u Petravićevoj ulici nemaju igralište, osobno su organizirali čišćenje dvije
zapuštene čestice (1132/16 i 1132/23) koje su u vlasništvu Grada Splita. Hvale vrijedna
inicijativa djece, ali na Gradu Splitu je da čisti i uređuje površine koje su u njegovom
vlasništvu.
Potrebno je da Parkovi i nasadi urede površinu, a nakon toga da Služba za društvene
djelatnosti nabavi sprave za igru.
Hoće li i kada Grad ovo provesti?"

ODGOVOR
Djeca u Petravićevoj ulici imaju dječje igralište izgrađeno kroz 2013 godinu. U
upotrebi je od 30.srpnja 2013. godine i u njega je tada uloženo 550.000,00 kn. Iz fotografija
u prilogu može se vidjeti kako je izgledalo. Nije namijenjeno da se u njemu igra nogomet, a
pogotovo što ograda nije namijenjena za nabijanje lopte nego je to ograda za zaštitu od pada
sa visine i ograđivanja prostora kako bi se spriječilo ulaženje životinja. Vrlo često dolazi do
devastacije na ogradi koja se redovito popravlja i to rade Parkovi i nasadi d.o.o. koji su
zaduženi za održavanje javnih zelenih površina i dječjih igrališta.
Gradnja novih igrališta se planira kroz Program građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture koji donosi predstavničko tijelo JLS za svaku godinu na području
predviđenom za takvu vrstu gradnje u skladu sa planskom dokumentacijom ..

Gradski kotar Brda je jedan od rijetkih kotareva gdje djeca imaju uređeni prostor
namijenjen za veliki broj sportskih sadržaja unutar Sportskog centra i dostupan svima. Grad
Split nastoji da svi kotareve i mjesni odbori dosegnu istu razinu opremljenosti komunalnom
infrastrukturom kao i javnim i društvenim sadržajima. Na česticama koje spominjete u pitanju
prema važečem GUP-u Grada Splita planirana je izgradnja javne garaže. Sjeverno od
planirane garaže Grad Split je u postupku izdavanja lokacijske dozvole za prometnicu sa
infrastrukturom koja bi bila prilazna cesta budućoj garaži.
Sto se tiče vlasništva ovih čestica koje jesu upisana u zemljišnim knjigama na Grad Split,
na istima se vodi upravni postupak povrata imovine po zahtjevu bivših vlasnika.
Slijedom gore navedenog na navedenim česticama Grad Split za sada nema namjeru
realizirati dječje igralište.

DOSTAVITI:
1. URED GRADA
2. Renatu Ćupiću, elektroničkom dostavom
3. Arhivi, ovdje

.

•

--

=

Fotografije izgrađeng igrališta

Položaj postojećeg igrališta u odnosu na lokaciju iz pitanja
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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLlTSKO-OALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek za sport
KLASA: 023-01118-01/18
URBROJ: 2181/01-05-03/2-18-44
Split. 18. rujna 2018. godine
VIJEĆNiČKO

PITANJE

RENATO ĆUPIĆ, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita na 13. sjednici Gradskoga
vijeća Grada Splita, održanoj 29. kolovoza 2018. godine, postavio je

PITANJE

• HNK Mosor je odustao od natjecanja u 1. ŽNL što znači da je situacija alarmantna.
Egzistira samo jedna mlađa kategorija igrača. Kakve odnose Grad Split ima uz klub vezano
uz korištenje terena i prostora? Molim vas da mi dostavite postojeći ugovor s obzirom da je
klub sufinanciran sa 100.000 kuna godišnje za održavanje prostora u vlasništvu Grada
Splita."

Odgovor na vijećničko pitanje
Grad Split je, dana 16. ožujka 2007. godine, donio Zaključak o davanju na
upravljanje, korištenje i održavanje športskih objekata u vlasništvu Grada Splita, Klasa: 62001/06 -0110217, kojim je određeno da se HNK- u Mosor daje na upravljanje, korištenje i
održavanje športski objekt "Nogometno igralište NK Mosor".
Točkom 2. navedenog Zaključka utvrđeno je da će se između Grada Splita i športskih
klubova, u konkretnom slučaju HNK Mosor, zaključiti Ugovor kojim će se regulirati
međusobna prava i obveze.
HNK Mosor je odbio zaključiti predmetni Ugovor te je, 13. travnja 2007. godine, protiv
Grada Splita podnio tužbu radi utvrđenja prava vlasništva u odnosu na dio sportskog objekta
"Nogometno igralište NK Mosor".
Presudom Općinskog suda u Splitu od 8. svibnja 2015. godine odbijen je tužbeni
zahtjev HNK Mosor, što je potvrđeno Presudom Lupanijskog suda u Splitu od 9. ožujka
2017. godine.
HNK Mosor je, dana 21. travnja 2017. godine, pokrenuo postupak izvanredne revizije
pred Vrhovnim sudom RH te je postupak još u tijeku.

Grad Split je upisani vlasnik sportskog objekta "Nogometno igralište NK Mosor", a
pravo vlasništva stekao je temeljem odredbi Zakona o športu - ex lege.
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Splita za
2018. godinu i Prijedloga povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata i programa, Grad
Split je, u okviru raspoloživih sredstava u Proračuna, predvidio financijska sredstva za
potpore funkcioniranje sportskih objekata u vlasništvu Grada. Za funkcioniranje sportskog
objekta "Nogometno igralište NK Mosor" predviđena su sredstva u iznosu od 112.000,00
kuna.
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Mate Omazić, prof.

Dostaviti:
Gradonačelniku, ovdje. radi odgovora
Renato Čupić, elektroničkom dostavom
Arhiv, ovdje
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