REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR NESLANOVAC
VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
URBROJ: 2181/01-14-01-20/16-14
Split, 14.04. 2016. god.

ZAPISNIK
sa četrnaeste sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, koja je održana dana 13.04.2016. god. s
početkom u 18:00 sati u prostorijama Gradskog kotara Neslanovac – Sarajevska 30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Ivan Podrug, Željko Đapić, Miroslav Nikolić i Branko Bulić.
NISU NAZOČNI: Ivan Barišić (opravdano) i Darko Vučković (opravdano).
OSTALI: Nedjeljka Jurić, tajnica GK-a Ravne Njive.
Mirko Prančević , predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac otvorio je sjednicu, pozdravio
nazočne i utvrdio da je sjednici nazočno 5 (pet) od 7 (sedam) izabranih članova Vijeća Gradskog kotara
Neslanovac.
Nakon što je predsjednik Vijeća GK-a utvrdio da je sjednici nazočno pet člana Vijeća potrebnih za
donošenje odluka predložio je slijedeći
DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa trinaeste sjednice Vijeća GK-a Neslanovac.
2. Izrada i usvajanje Plana manjih komunalnih zahvata za 2016. godinu.
3. Donošenje odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za
manje komunalne zahvate.
4. Odluka o mjesnoj samoupravi.
5. Pravilnik o davanju na korištenje prostorija u GK/MO Grada Splita
- Imenovanje tri člana Vijeća GK-a u Povjerenstvo o dodjeljivanju prostorija na povremeno
korištenje.
6. Donošenje odluke po zamolbi Udruge navijača Hajduka Torcida Brda.
7. Razno.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1
Zapisnik sa trinaeste sjednice Vijeća GK-a
jednoglasno je verificiran.

Neslanovac, održane dana 02. ožujka2016.godine

Ad 2.
Predsjednik Vijeća pročitao je u cijelosti dopis Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje,
Odsjeka za mjesnu samoupravu kojim se traži izrada i usvajanje Plana manjih komunalnih zahvata za
2016. godinu do 15.04.2016. godine.
Nakon iznijetih prijedloga izrađen je i jednoglasno usvojen Plan manjih komunalnih zahvata za 2016.
godinu i prilog je zapisniku.
Ad 3.
Predsjednik Vijeća GK-a Neslanovac, Mirko Prančević, podsjetio je nazočne članove Vijeća da su
na trinaestoj sjednici Vijeća GK-a održanoj dana 02.03.2016. godine donesene odluke da se zatraže
ponude za strojno čišćenje terena , nasipanje jalovinom te izradu i postavljanje zaštitne ograde na zid
iznad usjeka pruge (sjeverna strana stambenih zgrada Kupreška 88 – 92) i izvođenje radova sadnje
stabala na zelenu površini između Mostarske ulice do ulaza u DV Veseli patuljci u Kupreškoj ulici.
Nakon rasprave o procijenjenoj vrijednosti radova , Vijeće GK-a Neslanovac jednoglasno je donijelo
ODLUKE
da se iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK/MO izdvoje sredstva za strojno čišćenje ,
nasipanje jalovinom te izradu i postavljanje zaštitne ograde na zid iznad usjeka pruge (sjeverna strana
stambenih zgrada Kupreška 88 – 92),te nasipanje jalovinom dijela ulice Bilice 1.
Plaćanje izvršiti temeljem narudžbenice i računa.
da se iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK/MO izdvoje sredstva za izvođenje radova
sadnje stabala na zelenu površini između Mostarske ulice do ulaza u dječji vrtić Veseli patuljci u
Kupreškoj ulici.
Plaćanje izvršiti temeljem ugovora i računa.
Ad 4.
Gradsko vijeće Grada Splita na 32. sjednici, održanoj 22.ožujka 2016. godine donijelo je Odluku o

mjesnoj samoupravi.
Odluka o mjesnoj samoupravi dostavljena je svim članovima Vijeća GK-a Neslanovac.
Ad 5.
Gradonačelnik Grada Splita, donio je Pravilnik o davanju na korištenje prostorija u GK/MO Grada
Splita dana 11.03.2016. godine. Isti je dostavljen svim članovima Vijeća GK-a Neslanovac.
U povjerenstvo o dodjeljivanju prostorija na povremeno korištenje imenovani su članovi Vijeća:
1. MIRKO PRANČEVIĆ
2. ŽELJKO ĐAPIĆ
3. BRANKO BULIĆ
O korištenju prostorije na određeno vremensko razdoblje članovi Vijeća nisu raspravljali jer prostoriju
cca 40 m2 koristi Vijeće GK-a Neslanovac za sve svoje aktivnosti i sve ostale aktivnosti koje se
odvijaju na području Gradskog kotara.

Ad 6.
Predsjednik Vijeća pročitao je zamolbu Udruge navijača Hajduka Torcida Brda za podmirenje računa
povodom desetog rođendana Udruge i organizacije humanitarno-revijalno malonogometnog turnira
MEMORIJAL „LOVRE BULJAN“, koji će se odigrati na igralištu OŠ BRDA dana 07.05.2016. godine.
Vijeće GK-a Neslanovac jednoglasno je donijelo
ODLUKU
da se iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK/MO izdvoji iznos do 500,00 kuna
povodom desetog rođendana Udruge navijača Hajduka Torcida Brda i organizaciju humanitarnorevijalnog malonogometnog turnira MEMORIJAL „LOVRE BULJAN“.
Plaćanje izvršiti temeljem narudžbenice i računa.
Sjednica Vijeća završila je u 19,15 sati.

Predsjednik Vijeća Gradskog kotara
Neslanovac
Mirko Prančević

