REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR «NESLANOVAC»

VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
Split, 12.12. 2017. godine

ZAPISNIK
sa dvadesetprve sjednice Vijeća Gradskog kotara «Neslanovac», koja je održana dana 12.12.2017. god. s
početkom u 18,oo sati u prostorijama Gradskog kotara «Neslanovac», Sarajevska 30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Željko Đapić, Ivan Podrug, Miroslav Nikolić, Ivan Barišić
NISU NAZOČNI: Darko Vučković (opravdano ) , Branko Bulić (opravdano)

Mirko Prančević, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac , pozdravio je nazočne i utvrdio da je
sjednici nazočno 5 (pet) od 7 (sedam) izabranih članova Vijeća Gradskog kotara Neslanovac te predložio
slijedeći
DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s dvadesete sjednice Vijeća GK-a Neslanovac.
2. Donošenje Odluke o izdvajanju decentraliziranih sredstava za manji komunalni zahvat
3. Donošenje Odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za obilježavanje božićnih
blagdana
4. Izvješće o radu Vijeća GK-a u tekućoj godini
5. Razno .
Ad 1.
Zapisnik sa dvadesete sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac jednoglasno je verificiran.
Ad 2.
Predsjednik Vijeća GK-a, predložio je da se izdvoje sredstva za uređenje ugibališta već postojećih spremnika
za kucni otpad u Hercegovačkoj ulici – kod ulaza na parkiralište osnovne škole .
Ponude smo zatražili i manja ponuda glasi na 7.297,50 kn bez PDV-a.
Jednoglasno je donesena

ODLUKA
Iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK-a izdvojiti sredstva za uređenje ugibališta za postojeće
spremnike u Hercegovačkoj ulici-sjeverna strana ulaza na parkiralište osnovne škole, te po obavljenim
radovima izvršiti plaćanje.
Ad.3.
Predsjednik Vijeća GK-a, predložio je da se izdvoje sredstva za obilježavanje božićnih blagdana.
U dogovoru sa susjednim kotarevima napravili bi zajednički božićni domjenak u osnovnoj školi.
Svaki kotar bi izdvojio određena decentralizirana sredstva – mi raspolažemo sa 2.550,00 kn.
Nakon vijećanja donesena je jednoglasna
ODLUKA
Iz decentraliziranih proračunskih sredstava izdvojiti 2.550,00 za zajednički domjenak-obilježavanje božićnih
blagdana.
Plaćanje po izvršenoj usluzi i ispostavljenom računu.
Ad 4.
Predsjednik Vijeća GK-a Neslanovac podnio je izviješće o radu Vijeća u 2017. godini, s naglaskom
da su sva decentralizirana sredstva u korist gradskih kotareva potrošena.
Izvješće o radu Vijeća GK-a Neslanovac u 2017. godini jednoglasno je prihvaćeno i prilog je Zapisniku.
Ad. 5.
Predsjednik je izvijestio da je iz Ureda grada, Odsjek za rad Gradskog vijeća pristigao dopis o Imenovanju
sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu u kojem se traži predlaganje kandidata.
Sudac porotnik može biti svaki punoljetni građanin do 70 godina al ne smije biti član političke stranke niti se
baviti političkom djelatnošću.

Sjednica Vijeća završila je u 18,40 sati.
Predsjednik Vijeća GK Neslanovac
Mirko Prančević

