
ZAPISNIK

s 19. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 10. veljače 2020. godine  u Gradskoj vijećnici
Solin, Stjepana Radića 42, s početkom u 16.00 sati.
Na sjednici su nazočni sljedeći članovi/ice Gradskog vijeća:  Renato Prkić,  Zdravko Perko
Ivana  Sedlar,  Josip  Marković,  Ivan  Spajić,  Vatroslav  Japirko,  Nikola  Perajica,  Ivica  Čerina,
Kristian  Podrug,  Anđelko  Bešker,  Davor  Mikas,  Marin  Matijević,  Josip  Brčić,  Niko  Režić,
Vedran Duvnjak, Goran Milavić, Ivan Andabak, Mario Jaman i Dolores Jaman.
Odsutni: Ana Stojić i Željko Ljubičić – opravdano odsutni i Ivan Andabak.
Ostali  nazočni: gradonačelnik  Dalibor  Ninčević;  zamjenik  gradonačelnika  Ivica  Rakušić
pročelnici upravnih odjela: Ante Ljubičić, Tihana Žižić, Darko Bilandžić i Sanja Samardžija; v.d.
pročelnica  Marijana  Žižić;  Ante  Parčina,  upravitelj  Vlastitog  pogona  za  obavljanje  kom.
djelatnosti u Gradu Solinu; Ivica Jurić, rukovoditeljica Službe za pravne i opće poslove; Radojka
Bućan, službenica za informiranje; novinari: Marijana Batarelo Jelavić i Jakov Teklić – Solinska
kronika i Nevena Pleština - TV Jadran. 
Na sjednici su također nazočni: gđa. Karmen Borković, ravnateljica Gradske knjižnice Solin,
gosp.  Tonći  Ćićerić,  ravnatelj  Javne  ustanove  u  kulturi  Zvonimir  Solin,  gosp.  Goran  Puž-
predstojnik  Ureda  uprave  Hrvatskih  cesta  Zagreb,  gosp.  Pavao  Ištuk,  predstavnik  poslovne
jedinice Hrvatskih cesta Split, gosp. Hrvoje Balić – voditelj Službe građenja Županijske uprave
za ceste Split i gosp. Antonio Jurić, predsjednik MO Priko vode – Solin.
Sjednici  predsjedava gosp.  Renato Prkić,  predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je na
početku sjednice  nazočno 18 od 21 člana Gradskog vijeća te  da postoji  potrebna većina za
pravovaljano raspravljanje i odlučivanje. 
Predsjedatelj  predlaže  odavanje  počasti  minutom šutnje  poginulima  u  Domovinskom ratu  te
nadbiskupu i kardinalu blaženom Alojziju Stepincu u povodu šezdesete godišnjice smrti. 
Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća.
Nakon glasovanja  predsjedatelj utvrđuje da je zapisnik jednoglasno prihvaćen.
Gosp. Niko Režić izražava primjedbu da o nekim točkama nije moguće mjerodavno raspravljati
obzirom da su dodatne informacije o istima dostavljene na samoj sjednici.
Predsjedatelj  predlaže  dnevni  red  kao u pozivu i  naknadno na  sjednici  dostavljenoj  dopuni:
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir
Solin.    
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je dopuna jednoglasno prihvaćena, a zatim se glasuje
o ukupnom dnevnom redu i utvrđuje da je dnevni red jednoglasno prihvaćen  i da glasi: 

D N E V N I   R E D

1. Informacija u vezi realizacije Projekata Hrvatskih cesta Zagreb i Županijske uprave za ceste 
Split

2. Prijedlog Odluke o izradi  izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina 
3. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Solina
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina za 2020. godinu
5. Konačni prijedlog Izmjena Statuta Grada Solina
6. Prijedlog Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Solina
8. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode 
9. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode 
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10. Prijedlog Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu
Solinu

11. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u 
Gradu Solinu

12. Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin 
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o plaćama zaposlenika u 

Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin
15. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Solina
16. Prijedlog Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina
17. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Vlastitom 

pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske 

knjižnice Solin
19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Zvonimir
Solin

Ad 1.   Informacija u vezi realizacije Projekata Hrvatskih cesta Zagreb i Županijske uprave 
za ceste Split
O  prijedlogu  izvješćuje  gosp.  Dalibor  Ninčević,  gradonačelnik,  a  zatim  gosp.  Goran  Puž
predstojnik ureda Uprave Hrvatskih cesta Zagreb, te gosp. Hrvoje Balić, voditelj službe građenja
Županijske uprave za ceste Split. 
Nakon  uvodnog  izlaganja  Gradonačelnika  na  sjednicu  je  pristupio  gosp.  Ivan  Anadabak  pa
predsjedatelj utvrđuje da kvorum čini   19   članova.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Davor Mikas, Josip Brčić, Niko Režić, Goran
Milavić, Vedran Duvnjak,  Zdravko Perko, Mario Jaman, Ivan Andabak i Renato Prkić. 
Gradonačelnik čita prijedlog Zaključka koji proizlazi iz rasprave i dosadašnjeg stanja prometa. 
Predsjedatelj  predlaže stanku od 30 minuta kako bi predstavnici  klubova zajednički sastavili
konačni prijedlog zaključka. Sjednica se nastavlja u 19.30 sati.
Predložen je usuglašeni tekst zaključka pa nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće
jednoglasno donijelo  

 ZAKLJUČAK
povodom rasprave vezane za realizaciju projekata Hrvatskih cesta iz Zagreba

 i  Županijske uprave za ceste Split 

1.   Gradsko vijeće Grada Solina podržava i pozitivno ocjenjuju planirane projekte Hrvatskih
cesta  na  poboljšanju  prometne  infrastrukture,  koji  imaju  za  cilj  bolju  protočnost  kako  na
području Grada Solina tako i splitske prometne aglomeracije u cjelini, a posebno:
a) Dogradnji rampi na DC – 8 od Tommy-a i Ad Plastika - put Splita i rampe na Matoševu
(Mravinačku ulicu)  iz pravca Splita
b) Rekonstrukciji raskrižja Širina
c)  Izgradnja čvora Mravince – TTTS (Mravinački rotor)
d) Izgradnja rampe  s denivelacijom kolnika DC-8 na zapadni servisni kolnik 
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2.  Gradsko vijeće Grada Solina izražava nezadovljstvo sa dosadašnjom dinamikom realizacije
projekata  iz  toč.  1.  ovog Zaključka,  a  posebno nepoštivanjem preuzetih  obveza  i  rokova iz
Sporazuma kojeg su potpisale Hrvatske ceste i Grad Solin  8. siječnja 2018. godine.

3. Gradsko vijeće Grada Solina  traži od Hrvatskih cesta :
-da se radovi na izgradnji dogradnji rampi iz toč. 1. a) ovog Zaključka započnu najkasnije po
završetku turističke sezone (odnosno 1. listopada 2020.g.)
-da  radovi na rekonstrukciji  Širine iz toč. 1. b),  započnu do kraja 2020.g.
-da  radovi iz toč. 1. c) koji se odnose na izgradnju Čvora Mravince - Čvor TTTS, započnu
također do kraja 2020. godine.

4. Gradsko vijeće Grada Solina nije zadovoljno sa stanjem prometnica koje su u nadležnosti
ŽUC-a,  a posebno ulicama: Don Frane Bulića,  Matoševom ulicom, Ulicom Kneza Trpimira,
Salonitanska ulica, Put Majdana, Gajeva u Mravincima koje treba, s obzirom na broj vozila koja
njima prometuju, bolje održavati.

5. Gradsko  vijeće  predlaže  da  se  za  ulicu  Kneza  Trpimira  (stara  Kliška  cesta)  hitno  izradi
projektna  dokumentacija  od  strane  Županijske  uprave  za  ceste,  a  financiranje  izgradnje  u
dogovoru sa Hrvatskim cestama jer se cjelokupan promet, kada se zatvori brza cesta Solin-Klis,
preusmjerava na navedenu prometnicu koja je sada u dosta lošem stanju i predstavlja opasnost
za sigurnost svih sudionika u prometu, kao i pješaka. 

6.  Gradsko vijeće predlaže da Uprava Županijske uprave za ceste  u svom rebalansu osigura
dovoljno  sredstava  da  bi  se  navedene  prometnice  iz  toč.  4.  i  5.  ovog  Zaključka  dovele  u
optimalno stanje prometne sigurnosti, te da dostavi Gradu Solinu, odnosno Gradonačelniku Plan
realizacije projekata iz toč. 4. i 5. ovog Zaključka za sljedeće trogodišnje razdoblje.

7.  Gradsko vijeće traži da se postave zvučni zidovi (bukobrani) na brzoj cesti Solin-Klis i to
prije ulaska u tunel Mravince i na zaobilaznici Solin -Trogir na predjelu Sv. Kajo, iz razloga što
su to dvije izuzetno opterećene prometnice i prilikom prolaska automobila stvaraju nesnosnu
buku za stanovnike koji stanuju uz  navedene prometnice. 

8. Predlaže se gradonačelniku Grada Solina i ravnatelju Županijske uprave za ceste i Hrvatskih
cesta, da u roku od 15 dana  imenuju Povjerenstvo za praćenje i realizaciju projekata iz toč. 4. i
5. ovog Zaključka.
U Povjerenstvo od strane Grada Solina koje broje četiri člana, gradonačelnik će imenovati dva
predstavnika vladajuće većine te dva iz oporbe. 

9.  Zadužuje se Gradonačelnik Grada Solina da prati realizaciju ovih zaključaka, te po potrebi
izvještava Gradsko vijeće o realizaciji istih.
 
Ad 2.   Prijedlog      Odluke o izradi  izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana  Solina
O  prijedlogu  izvješćuje  gđa.  Sanja  Samardžija,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  komunalne
djelatnosti i upravljanje prostorom.
Nakon glasovanja o prijedlogu predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 1
suzdržan)  donijelo

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina 
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Ad 3. Prijedlog    Odluke o zaduživanju Grada Solina
O  prijedlogu  izvješćuje  gđa.  Tihana  Žižić,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  proračun  i
računovodstvo.
U raspravi sudjeluju gospoda:  Marin Matijević,  Niko Režić,  Dolores Jaman, Zdravko Perko,
Davor Mikas, Vatroslav Japirko, Renato Prkić, Mario Jaman, Vedran Duvnjak i Goran Milavić.
Nakon glasovanja  predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (5 protiv) donijelo 

ODLUKU 
o zaduživanju Grada Solina

Ad 4.    Prijedlog    Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina za 2020. godinu

O prijedlogu izvješćuje gđa. Tihana Žižić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Vedran Duvnjak, Zdravko Perko, Josip Brčić i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv) donijelo

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Solina za 2020. godinu

Ad 5. Konačni p  rijedlog Izmjena Statuta Grada Solina

O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić, pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove
u odsutnosti  gosp. Željka Ljubičića, predsjednika Odbora za statut i poslovnik.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

 IZMJENE STATUTA GRADA SOLINA
    

Ad 6.   Prijedlog Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

 IZMJENE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SOLINA

Ad 7.    Prijedlog    Odluke  o  izmjenama Odluke  o  provedbi  izbora  u  mjesnim  odborima
Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
Nakon glasovanja  predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o izmjenama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Solina

Ad. 8.   Prijedlog  Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode    
O  prijedlogu  izvješćuje  gosp.  Zdravko  Perko,  predsjednik  Odbora  za  odlikovanja,  javna
priznanja te imena ulica i trgova.
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U raspravi sudjeluje gospodin Davor Mikas.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

RJEŠENJE
o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode 

(Ulica GradaVukovara)

Ad. 9.   Prijedlog  Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode    
O prijedlogu izvješćuje gosp. Zdravko Perko.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

RJEŠENJE
o dodjeli imena ulici na području MO Priko vode 

(Ulica Blage Zadre)

Ad. 10.     Prijedlog  Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih 
djelatnosti u Gradu Solinu
O  prijedlogu  izvješćuje  gosp.  Ante  Parčina,  upravitelj  Vlastitog  pogona  za  obavljanje
komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu koji predlaže korekcije u predloženom tekstu: U članku
4.  riječ  "agronomskog  ili  građevinskog"  zamijeniti  riječju  "tehničkog",  iza  riječi  "završen"
dodati riječ "najmanje", a  u članku 5. riječ "personalne" zamijeniti riječju "kadrovske".

U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Josip Brčić i Mario Jaman.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće s navedenim ispravkama, većinom glasova,
(2 suzdržana) donijelo 

ODLUKU
o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu

Ad. 11.     Prijedlog  Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih 
djelatnosti u Gradu Solinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Parčina. 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 suzdržana) donijelo 

PRAVILNIK
o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu

Ad. 12.     Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi 
Zvonimir Solin 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
U raspravi sudjeluje gospodin Marin Matijević.  
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan) donijelo 

ODLUIKU
o izmjenama  Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin 

Sjednicom u nastavku predsjedava prvi potpredsjednik Vijeća, gosp. Zdravko Perko.
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Ad. 13.   Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin 

O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.
U raspravi sudjeluje gospodin Davor Mikas.  
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 3 suzdržana)
donijelo 

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

Ad. 14. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o plaćama 
zaposlenika u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin
O  prijedlogu  izvješćuje gosp.  Dalibor  Ninčević,  gradonačelnik  koji  obrazlaže  izmjenu
koeficijenata iz točaka: 14, 15, 16, 17 i 18. 
U objedinjenoj raspravi za navedene točke sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Niko Režić, Davor
Mikas i Josip Brčić.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 1 suzdržan)
donijelo 

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o plaćama zaposlenika 

u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin

Ad. 15. Prijedlog  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Solina 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan) donijelo 

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

u upravnim tijelima Grada Solina

Ad. 16. Prijedlog Odluke o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina
U raspravi gosp. Davor Mikas predložio je amandman kojim predlaže izmjenu koeficijenata u 
predškolskoj ustanovi Cvrčak Solin: ravnatelj 6,2; stručni suradnik, odgojitelj, zdravstveni 
voditelj VSS 4,5; odgojitelj, tajnik, viša med. sestra, knjigovođa VŠS 4,2; kuhar, ekonom vozač, 
domar SSS 2,6.
Glasuje se o amandmanu i utvrđuje da nije prihvaćen.
Nakon glasovanja o prijedlogu Odluke, predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1
protiv, 1 suzdržan) donijelo 

ODLUKU
o plaćama djelatnika predškolskog odgoja Grada Solina

Ad. 17.  Prijedlog  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan) donijelo 
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ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Vlastitom pogonu

za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu

Ad 18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika 
Gradske knjižnice Solin 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan) donijelo 

ZAKLJUČAK
o  davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Solin

Sjednicom predsjedava gosp. Renato Prkić.

Ad. 19. Prijedlog  Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća  Javne ustanove u 
kulturi Zvonimir Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 1 suzdržan)
donijelo

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

Predsjedatelj predlaže postavljanje pitanja:

 Gosp. Mario Jaman:
(1) Grad je neuredan - danas je poslao fotografije nekih lokacija u gradu gosp. Anti  Parčini –
kad će se stanje dovesti u red? Nedavno su nakon jake bure ostale po ulicama razbacane grane, a
na pojedinim mjestima su ostale tjedan dana. 
(2)  Kava  u  Voljaku  gdje  je  bilo  jezero  i  dalje  se  nasipa  -  može  li  komunalno  redarstvo
intervenirati iako je  to područje općine Klis? Tu je i aktivna asfaltna baza udaljena približno
trideset metara od Jadra – raznovrsni otpad se gomila - može li se uputiti dopis općini Klis kako
bi se područje očistilo?
Na 1. pitanje odgovara gosp. Ante Parčina – za odvoz otpada nadležna je komunalna tvrtka
Čistoća, a Vlastiti pogon za održavanje zelenih površina, dok je za čišćenje "divljih" deponija
nadležan Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom. 
Na 2. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – komunalni redari nemaju ovlasti na području
Općine Klis.

 Gosp. Marin Matijević:
(1) Do iduće sjednice Vijeća traži popis zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Solina i u Vlastitom
pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti, s nazivima radnih mjesta.
(2) U pisanom obliku traži odgovor koliko je sredstava od naknada po Zakonu o postupanju s
nezakonito izgrađenim građevinama pripalo Gradu Solinu i u što su utrošena?
(3) Spominje raniju inicijativu - izraditi popis privatnih grobnica i kontaktirati javnost. Drži da
su  neke  grobnice  znamenitih  Solinjana  u  lošem stanju  kao  npr.  književnika  Čerine,  slikara
Vjekoslava Paraća i Joze Kljakovića te Don Lovre Katića i da zavrjeđuju brigu Grada.
(4) Inkubator nije podnio izvješće za 2018. i 2019. godinu. Koliko košta zatvaranje tvrtke i na
koja radna mjesta su raspoređeni  bivši zaposlenici?
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(5)  Zašto je Solin još uvijek u 2. prometnoj zoni?
Na 3.  pitanje  odgovara gosp.  Ante Parčina – Po prethodnoj  inicijativi  za uređenje vrijednog
spomenika dobili smo informativne ponude za obnovu i poznat vam je visoki iznos ponude –
treba  ostvariti  kontakt  s  nasljednicima  (korisnicima)  grobnica  i  osmisliti  obnovu  po
konzervatorskim obrascima – cijelo groblje ne možemo obuhvatiti - to iziskuje značajna sredstva
i vrijeme. Na 4. pitanje gradonačelnik - najavljuje da će pripremiti odgovore u pisanom obliku, a
na 5. odgovara da je prije desetak dana održan sastanak s tvrtkom Promet te da će uskoro biti
novi sastanak, nada se da će biti pomaka iako je "zoniranje" sada složenije prema novoj uredbi.

 Gosp. Josip Brčić:
(1) Kanalizacijska mreža koju gradi Eko – kaštelanski zaljev -  hoće li se napraviti na predjelu
Arapovca i hoće li biti financirana iz sredstava europskih fondova?
(2) Što je s postavljenim kamerama na prometnicama - križanje ulice Marka Marulića i Petra
Krešimira IV – kada će sustav proraditi?  
(3)  U ovoj vijećnici  ni jedan prozor nije moguće otvoriti – povremeno je prevruće i zagušljivo –
predlaže  da  se  u  jedan  od  prozora  ugradi  mehanizam  kako  bi  se  uspostavilo  prirodno
provjetravanje?
(4) Primjedba predstavnicima medija - nakon prošle sjednice Vijeća u listu Solinska kronika
spomenute su točke sa sjednice, a nije bilo navedeno ni riječi od rasprava oporbenih članova
Vijeća.
(5) Dobio je u pisanom obliku tražena izvješća nadzornog inženjera o reciklažnom dvorištu –
nadzorni služba je promijenjena od 30. rujna 2019. godine nakon čega je zadužena druga tvrtka
čiji inženjer nije bio nadležan za nadzor zemljanih radova. Izvješće o kvaliteti betona iz studenog
datirano je ranije, a izvješće o modulu stišljivosti nakon toga, što je nelogičan redoslijed – što
znate o tome?
Na  1.  pitanje  odgovara  gosp.  Renato  Prkić  –  Izgradnja  kanalizacijske  mreže  više  nije  u
nadležnost  EKO -  kaštelanski  zaljev  nego VIK-a kroz izgradnju kanalizacije  aglomeracije  –
natječaj će biti u lipnju ove godine nakon čega slijedi plan s realizacijom po ulicama, a na 3.
najavljuje  pisani  odgovor.  Na  2.  pitanje  odgovara  gđa.  Sanja  Samardžija  –  pravni  akti  su
potpisani – još se moraju postaviti  odgovarajuće table s obavijestima. Na 5. pitanje dostavit će
se pisani odgovor.

 Gosp. Vatroslav Japirko:
(1)  U ulici Petra Krešimira IV ima odbačenog građevinskog otpada – odložen u vrećama pored
kontejnera za komunalni otpad – tvrtka Čistoća to nije odvezla u redovnom obilasku.
(2)  U ulici Put mira postoji velika količina glomaznog otpada.
Na 1. i 2. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – za građevinski otpad nije nadležna Čistoća
niti se isti odvozi s komunalnim otpadom. Građevinski otpad  bi svaki vlasnik trebao odvesti u
Trogir  na  posebno  odlagalište.  Grad  će  raspisati  natječaj  za  odvoz  građevinskog  otpada
ostavljenog pored kontejnera i na  površinama u nadležnosti Grada.

 Gosp. Niko Režić:
(1)  Čuo je vijest na radiju da će se građevinski otpad zbrinjavati u kavama – što znamo o tome i
hoće li to biti u našoj kavi? 
Na  pitanje  odgovara  gosp.  Dalibor  Ninčević  –  Tvrtka  Cemex  radi  reciklažno  dvorište  za
građevinski  otpad  na  području  Grada  Kaštela  na  granici  sa  Solinom,  tako  da  se  ne  radi  o
zbrinjavanju u kavama. Odlagalište će imati sve potrebne dozvole, a građani će imati legalno
odlagalište  tog otpada.
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 Gosp. Davor Mikas:
(1) Ima li pristupna cesta do reciklažnog dvorišta uporabnu dozvolu?
(2) Kad će se napraviti nogostup do škole u Gornjoj Rupotini? 
(3) Kad će se ugraditi agregati na vodospremama na Sutikvi i Majdanu?
Na  1.  pitanje  odgovara  gosp.  Ante  Ljubičić  –  Nema  uporabnu  dozvolu  -  to  je  vanknjižno
vlasništvo i nerazvrstana cesta, a uskoro će se uplaniti. Na 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor
Ninčević – Grad je u suradnji sa ŽUC-om u posljednje dvije do tri godine izgradio oko 500
metara nogostupa. Na 3. pitanje odgovara gosp. Renato Prkić – U odgovorima direktora VIK-a
nije spominjano da će se u Mravincima i svugdje postaviti agregati, ali će se zatražiti pisano
očitovanje o tome.

 Gosp.  Renato Prkić
(1)  Inicijativa - Dom za starije u Ulici Grada Vukovara ne ide dinamikom kako je planirano –
moli  da  se  nastavi,  sukladno  već  započetim  radnjama  komunalnog  redarstva,  uklanjanje
plastenika.
(2)  Inicijativa - U ulici Stjepana Radića dio zapuštenog zemljišta je očišćen od strane vlasnika –
trebalo bi kontaktirati  dopisom vlasnike i  katastarske posjednike ostalih parcela da ih očiste,
pošto su blizu javnih površina  – sukladno Odluci o komunalnom redu.

Predsjedatelj zaključuje 19. sjednicu u  21. 30 sati.

        ZAPISNIK SASTAVIO                                                         PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                  GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

   Ante Ljubičić, dipl. pravnik                                                   Renato Prkić, dipl. ing. el.
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