REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR NESLANOVAC
VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
URBROJ: 2181/01-14-01-20/16-17
Split, 08.12. 2016. god.

ZAPISNIK
sa sedamnaeste sjednice Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, koja je održana dana 07.12.2016.
god. s početkom u 18:00 sati u prostorijama Gradskog kotara Neslanovac – Sarajevska 30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, Ivan Podrug, Željko Đapić, Branko Bulić,
NISU NAZOČNI: Ivan Barišić, Darko Vučković, Miroslav Nikolić
OSTALI: Snjezana Dražić, tajnica GK-a Neslanovac
Mirko Prančević , Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac otvorio je sjednicu, pozdravio
nazočne i utvrdio da je sjednici nazočno 4 člana Vijeća Gradskog kotara Neslanovac potrebnih za
donošenje odluka te predložio slijedeći
DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa šesnaeste sjednice Vijeća GK-a Neslanovac.
2. Izvješće o radu Vijeća GK-a u tekućoj godini
3. Slobodna riječ
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad. 1
Zapisnik sa šesnaeste sjednice Vijeća GK-a Neslanovac verificiran je uz primjedbu vijećnika da
ne prihvaćaju prilog zapisnika.
Gospodin Đapić naglašava da prilog zapisniku od strane nezavisnih vijećnika kao „dopuna
zapisniku“ ne stoji, već mora pisati „primjedba na zapisnik“ čime su se svi prisutni vijećnici
složili.
Ad2
Predsjednik Vijeća GK gosp. Prančević:
- Ja bih Vas izvijestio da smo ove godine potrošili sva planirana sredstva kao što vidite iz
dostavljenih materijala. Iznos od 901,00 kn na stavci - obilježavanje blagdana- koja su bila
namjenski predviđena ostao je neutrošen.
Svi računi od strane organizatora proslave Oluje 2016. godine, nisu dostavljeni.
Predlažem da napravimo skromni domjenak povodom obilježavanja božićnih i novogodišnjih
blagdana, ako se slažete.
Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli
ODLUKU
Da se zatraži ponuda za kupnju namirnica u iznosu 900,00 kn za prigodno obilježavanje božićnih
i novogodišnjih blagdana te po dospjelom računu izvrši plaćanje.

- Služba za mjesnu samoupravu nam je dostavila Prijedlog proračuna decentraliziranih sredstava
za 2017. godinu koji smo na prošloj sjednici jednoglasno usvojili.
Za GK Neslanovac je bio iznos od 115.111,36 kn, utvrđen prema koeficijentima i kriterijima
Grada u odnosu na broj stanovnika kotara, površine, zone i naplativosti komunalne naknade.
Međutim, gospodin Ramljak , predsjednik Vijeća GK Ravne njive uložio je primjedbu na
Prijedlog proračuna za 2017. godinu koji se odnosi na izračun decentraliziranih sredstava za
pojedine gradske kotare i mjesne odbore.
Temeljem navedene primjedbe Upravni odjel za financije Grada je izvršio izmjene te po novom
obračunu Prijedloga proračuna 2017.g decentralizirana sredstava za GK Neslanovac iznose
144.620,00 kuna., od toga za manje komunalne zahvate 118,480 kn a za obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti raspolažemo sa 26.140,00 kuna.
Ad.3.
Vijećnik, Branko Bulić izvijestio je nazočne da se početkom slijedeće godine obilježava spomen
na preminulog branitelja i našeg dobrog prijatelja i suradnika, IVICU RUNJIĆA.
Održat će se memorijalni turnir u balotama i smatram da bi i mi trebali sudjelovati u organizaciji.
Vijećnici su nakon rasprave donijeli jednoglasno
ODLUKU:
Iz decentraliziranih sredstava za 2017.g. u korist gradskih kotara i mjesnih odbora izdvaja se
iznos od 2.000,00 kuna za sudjelovanje u organizaciji memorijalnog turnira u balotama na
sjećanje IVICE RUNJIĆA.

Sjednica Vijeća je završena u 19,15 min
Zapisničar: Snježana Dražić-tajnik

Predsjednik Vijeća GK Neslanovac
Mirko Prančević

