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Split, 02.09.2015. godine

ZAPISNIK
sa X sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, koja je održana dana 02.09.2015. god.
s početkom u 18,00 sati u prostorijama Gradskog kotara „Neslanovac“ –Sarajevska 30D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Željko Đapić , Miroslav Nikolić, Ivan Barišić,
Ivan Podrug , Darko Vučković.
NISU NAZOČNI: Branko Bulić-opravdano
OSTALI NAZOČNI: Snježana Dražić administrativna tajnica GK- Neslanovac
Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, Mirko Prančević, otvorio je sjednicu,
pozdravio nazočne, te predložio slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
2. Informacije o tijeku izvršavanja donesenih odluka:
3. izvješće o utrošenim novčanim sredstvima te prijedlog utroška
preostalih sredstava
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen uz dodatak četvrte točke dnevnog reda na
prijedlog gosp.Ivana Barišića
4. Uređenje ulice Put Smokovika na spoj Kupreške ulice
Ad 1.
Zapisnik sa prethodne sjednice jednoglasno je verificiran.
Ad. 2.
Predsjednik Vijeća izvijestio je članove vijeća o tijeku izvršavanja donesenih odluka.
- Uređenje nogostupa u Sarajevskoj ulici po izjavama gospodina Damira Babića za sada
čeka da se vidi po godišnjem rebalansu da li će Grad imati sredstava i koji su prioriteti. U
svakom slučaju treba još pričekati.
- Isto tako prometna regulacija tj.realizacija predloženih mjera za poboljšanje sigurnosti
prometa u kotaru po izjavi gospodina Ivana Ravlića iz Cestara nije još krenulo zbog
njihovog obima posla , godišnjih odmora i manjka ljudi. Nalog je dobiven od strane
Grada i bit će uskoro realiziran.

- Narudžbenice za izgradnju zelenog otoka i sadnju stabala u Mostarskoj i Hercegovačkoj
su izdate od strane Grada što znači da radovi mogu krenuti svaki dan.
Ad.3.
Predsjednik Vijeća izvijestio je vijećnike da su decentralizirana novčana sredstva u korist
gradskih kotareva uglavnom potrošena za ovu godinu , čak ako se sve odluke realiziraju
biti ćemo u minusu. Rebalansom gradskog proračuna smanjena su nam sredstva cca
5.000,00 taman toliko nam i fali prema našem planu rashoda.
Od gosp. Mate Krole smo dobili točan iznos troška ugradnje kaveza za mali nogomet koji
se kreće u okvirima naših planova. Iznos je 28.267,75 kuna.
Mišljenja sam ako se slažete da bi i ove godine trebali posjetiti groblje za blagdan Svih
svetih i položiti vijenac i svijeće poginulim braniteljima našeg kotara.
Također, sudjelovati donacijom za organiziranje turnira u ime poginulog branitelja iz
našeg kotara, Ante Bužančića, kojeg je Udruga veterana vojne policije već najavila.
Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli slijedeće odluke.
ODLUKA:
Iz decentraliziranih sredstava u korist gradskih kotara i mjesnih odbora izdvaja se iznos
do 3.500,00 kuna za vijenac i svijeće koji će se položiti na grobove poginulih branitelja s
područja Gradskog kotara Neslanovac povodom blagdana Svih svetih.
ODLUKA:
Iz decentraliziranih sredstava u korist gradskih kotara i mjesnih odbora izdvaja se iznos
od 1.500,00 kuna za donaciju Udruzi branitelja veterana vojne policije za održavanje
Drugog memorijalnog malonogometnog turnira ANTE BUŽANČIĆ.
Ad.4.
Vijećnik Ivan Barišić je izvijestio da je po pitanju uređenja ulice Put Smokovika –spoj sa
Kupreškom obavio niz razgovora sa strukom ali bez geodetske podloge i idejnog projekta
ne može se kvalitetno ni razgovarati ni poduzimati određene radnje. Trebalo bi ga
svakako napraviti.
ZAKLJUČAK:
Vijećnici su se jednoglasno složili da se naruči izrada geodetske podloge-izvedbeni
projekt za ulicu Put Smokovika-spoj sa Kupreškom za slijedeću godinu budući su
novčana sredstva za ovu godinu potrošena.
Sjednica završila u 18,50 sati

Zapisnik sastavila:
Tajnik GK- Neslanovac – Snježana Dražić
PREDSJEDNIK VIJEĆA
GRADSKOG KOTARA NESLANOVAC
Mirko Prančević

