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

VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
Split, 19.12. 2018. godine

ZAPISNIK
sa 5. sjednice Vijeća Gradskog kotara «Neslanovac», koja je održana dana 19.12.2018. god. s
početkom u 18,oo sati u prostorijama Gradskog kotara «Neslanovac», Sarajevska 30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Željko Đapić, Branko Bulić, Marijan Bašić, Darko Vučković ,
Paško Prnjak, Marijan Birčić
OSTALI: Snježana Dražić-tajnik
Mirko Prančević, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac , pozdravio je nazočne i utvrdio da je
sjednici nazočno 7 (sedam) izabranih članova Vijeća Gradskog kotara Neslanovac te predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika s četvrte sjednice Vijeća GK-a Neslanovac.
2. Izvješće o utrošenim decentraliziranim sredstvima u korist GK_a za 2018. godinu
3. Stavljanje mandata vijećnika Ante Popovića u mirovanje kandidacijska lista grupe birača Ivana Barišića
4. Donošenje Odluka o izdvajanju decentraliziranih proračunskih sredstava za:
- obilježavanje Božićnih blagdana,
- turnir u balotama u spomen Ivice Runjića
5. Razno
Ad 1.
Zapisnik sa četvrte sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac verificiran je sa četiri glasa za, dva
suzdržana / Paško Prnjak i Marijan Birčić/ te jedan protiv /Ivan Vučković/.
Ad 2.
Predsjednik Vijeća GK-a Neslanovac podnio je izviješće o radu Vijeća u 2018. godini, s naglaskom
da su decentralizirana sredstva u korist gradskih kotareva potrošena i prekoračena / 3.368,04 kn /.
Izvješće o radu Vijeća GK-a Neslanovac u 2018. godini jednoglasno je prihvaćeno .
Izvještaj o utrošenim decentraliziranim sredstvima u korist GK-a za 2018. god. prilog je Zapisniku.

Ad 3.
Predsjednik Vijeća GK-a, pročitao je pismenu izjavu vijećnika Ante Popovića kojom svoj mandat vijećnika
stavlja u mirovanje .
Prema Poslovniku o radu vijeća članak 20. stavak 4. člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe
birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat - Marijan Birčić, Kupreška 52.
Mandat novog člana Vijeća započinje potpisom prisege o prihvaćanju dužnosti člana Vijeća , a traje do isteka
mandata Vijeća. Potpisana Prisega u prilogu je Zapisnika.
Ad.4.
Predsjednik Vijeća GK-a, predložio je da se izdvoje sredstva za obilježavanje božićnih blagdana.
U dogovoru sa susjednim kotarima /GK Brda i GK Ravne Njive/ organizirat će se zajednički Božićni domjenak
u osnovnoj školi.
Vijećnik Branko Bulić izvijestio je da se svake godine u siječnju tradicionalno organizira memorijalni turnir u
balotama u spomen Ivice Runjića te da se izdvoje sredstva za sudjelovanje u organizaciji.
Nakon vijećanja donesene su jednoglasno:
ODLUKE
1. Iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK-a za 2019. godinu izdvojiti 2.000,00 kn bez
PDV-a za zajednički Božićni domjenak- u organizaciji tri kotara.
2. Iz decentraliziranih proračunskih sredstava u korist GK-a za 2019. godinu izdvojiti do 2.000,00 kn za
organizaciju memorijalnog turnira u balotama u spomen Ivice Runjića
Plaćanje po izvršenoj usluzi i ispostavljenim računima .
Ad. 5.
Predsjednik Vijeća GK-a je pročitao dopis –suglasnost Osnovne škole Ravne njive za promjenu naziva škole u
„Osnovna škola Ravne njive-Neslanovac“.
Navedeni zahtjev razmatran je na sjednici Školskog odbora te su jednoglasno donijeli prijedlog da se zatraži
suglasnost Grada Splita za navedeno.
Vijećnici su raspravljali o tekućim problemima vezano za prometnice i opterećenost prometovanja vozila istim.
Donijet je jednoglasno
Zaključak :
Napisati dopis kojim se traži uklanjanje ormarića HP koji se nalazi na prometnici - Mostarska 123.

Sjednica Vijeća završila je u 18,55 sati.

Predsjednik Vijeća GK Neslanovac
Mirko Prančević

