REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GRADSKI KOTAR «NESLANOVAC»
VIJEĆE GRADSKOG KOTARA
Split, 12. srpnja 2018. god.

ZAPISNIK
S druge sjednice Vijeća Gradskog kotara «NESLANOVAC», koja je održana 12. srpnja 2018.
god. s početkom u 19,00 sati u prostorijama Gradskog kotara «NESLANOVAC», Sarajevska
30 D.
NAZOČNI: Mirko Prančević, , Marijan Bašić, Željko Đapić, Branko Bulić, Paško Prnjak ,
Ante Popović, Darko Vučković
OSTALI: Snježana Dražić, tajnica GK-a Neslanovac
Mirko Prančević, predsjednik Vijeća Gradskog kotara «Neslanovac» otvorio je sjednicu,
pozdravio nazočne i utvrdio da je sjednici nazočno 7 izabranih članova Vijeća Gradskog kotara
«Neslanovac“.
Nakon što je predsjednik Vijeća GK-a utvrdio da je sjednici nazočna potrebna većina izabranih
članova Vijeća GK-a predložio je slijedeći
DNEVNI

RED:

1. Donošenje odluke o obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana
hrvatskih branitelja
2. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1
Nakon rasprave o obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih
branitelja jednoglasno je donijeta slijedeća

ODLUKA:
Iz decentraliziranih proračunskih novčanih sredstava u korist GK/MO izdvajaju se novčana
sredstva u iznosu do 8.000,00 kuna za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i
Dana hrvatskih branitelja „Oluja u mom srcu“. Navedeni praznik GK-a Neslanovac obilježit će
zajedno s gradskim kotarevima Ravne njive i Brda.
Plaćanje izvršiti temeljem dostavljene narudžbenice i računa.
Ad.2.
Gospodin, Ante Popović izvijestio je vijeće o opasnosti kojoj se djeca izlažu dolaskom u školu
te zamolio da se zatraži od Grada mini bus za prijevoz djece do škole .
Djeca iz Magistrale Solin koja idu u OŠ Ravne njive-Neslanovac svakodnevno hodaju
Mostarskom ili Hercegovačkom ulicom koje su opasne za pješake jer nemaju pripadajući
nogostup a promet je velik i opasan ( veliki broj kamiona prometuje).
Nakon kratke rasprave donesen je jednoglasno slijedeći
ZAKLJUČAK:
Uputiti Gradu , Službi za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu dopis
kojim se traži mini -bus za organizirani prijevoz djece u školu.
Sjednica je završila u 19,45 sati.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
GRADSKOG KOTARA NESLANOVAC
Mirko Prančević

.

