
ZAPISNIK
sa 13. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 29. siječnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici 
Solin, Stjepana Radića 42, s početkom u 17.00 sati.

Na sjednici su nazočni sljedeći članovi/ice Gradskog vijeća:  Renato Prkić, Zdravko Perko, 
Ivana Sedlar, Josip Marković, Ana Biuk, Ivan Spajić, Vatroslav Japirko, Nikola Perajica, Ivica 
Čerina,  Kristian  Podrug,  Anđelko  Bešker,  Davor  Mikas,  Marin  Matijević,  Josip Brčić,  Niko 
Režić, Vedran Duvnjak, Goran Milavić (pristupio pri raspravi o 2. točki dnevnog reda), Mario 
Jaman i Dolores Jaman.
Nenazočni: Željko Ljubičić i Ivan Andabak, opravdano nenazočni.

Ostali  nazočni: gradonačelnik  Dalibor  Ninčević;  zamjenik  gradonačelnika  Tihomir  Bečko; 
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, Nevena Pleština - TV Jadran i Mia Sesartić, - Slobodna Dalmacija. 
Na sjednici je također nazočan: Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.

Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je 
na  sjednici  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. 

Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća. 
Gosp. Marin Matijević napominje da još uvijek na službenoj internetskoj stranici Grada 

nisu ažurirani podaci o sklopljenim ugovorima, zatim ističe primjedbu na zapisnik – u njegovom 
4. pitanju u vezi geodetske izmjere nije naveden dio njegovog pitanja "kad će biti izmjera za 
Solin". 

Gosp.  Niko Režić  navodi  kako je  na upit  o  koncesiji  i  vlasništvu   tvrtke  Cemex na 
nekretnini predviđenoj za reciklažno dvorište, dobio presliku ugovora, a nije dobio odgovor.

Nakon  glasovanja  o  zapisniku  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  isti,  uz  primjedbu  gosp. 
Matijevića, jednoglasno  prihvaćen.

Predsjedatelj predlaže glasovanje o prijedlogu dnevnog reda  pa nakon glasovanja utvrđuje da je 
isti  prihvaćen  jednoglasno i da sada  glasi:

D N E V N I   R E D
1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne 

ustanove u kulturi Zvonimir Solin
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Javne ustanove 

u kulturi Zvonimir Solin
4.  Prijedlog  Odluke  o  visini  paušalnog  poreza  po  krevetu,  smještajnoj  jedinici  u  kampu  i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Solina
5.  Prijedlog  Odluke  o  raspoređivanju  sredstava  za  financiranje  političkih  stranaka  i  članova 

Vijeća izabranih sa liste grupe birača Gradskog vijeća Solina za 2019. godinu
6. Prijedlog Odluke o prestanku trgovačkog društva Inkubator Solin d.o.o.
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Ad 1.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi   
Zvonimir Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
U raspravi sudjeluju gospoda: Vedran Duvnjak, Marin Matijević i Davor Mikas.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 protiv, 2 suzdržana) 
donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na  Statut Javne ustanove u kulturi 

Zvonimir Solin

Ad 2.    Prijedlog    Zaključka o davanju suglasnosti  na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu   
Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević i Niko Režić.
Pri raspravi o 2. točki pristupio je gosp. Goran Milavić te od tada kvorum čini 19 članova Vijeća.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 4 suzdržana) 
donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 

Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

Ad 3.   Prijedlog   Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Javne   
ustanove u kulturi Zvonimir Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (3 protiv, 3 suzdržana) 
donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika

Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

Ad 4.    Prijedlog   Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu   
i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Solina 
O prijedlogu izvješćuje gđa. Tihana Žižić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i 
računovodstvo.
U raspravi sudjeluje gospodin Vedran Duvnjak. 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv),  donijelo

ODLUKU 
o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu

i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Solina
    

Ad 5.    Prijedlog    Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i   
članova Vijeća izabranih sa liste grupe birača Gradskog vijeća Solina za 2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Tihana Žižić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Marin Matijević, Zdravko Perko i Mario Jaman.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv) donijelo
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ODLUKU
o  raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Vijeća

izabranih sa liste grupe birača Gradskog vijeća Solina za 2019. godinu

Ad 6.   Prijedlog    Odluke o prestanku trgovačkog društva Inkubator Solin d.o.o.  

O  prijedlogu  izvješćuje  gosp.  Ante  Ljubičić,  pročelnik  Upravnog  odjela  za  pravne  i  opće 
poslove.
U raspravi  sudjeluju gospoda:  Marin Matijević,  Renato Prkić,  Vedran Duvnjak,  Niko Režić, 
Zdravko Perko, Davor Mikas, Mario Jaman, Goran Milavić i Josip Marković.

Predsjedatelj određuje kraću stanku u 18.35 sati te se ista nastavlja u 18.45 sati.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (7 protiv) donijelo

ODLUKU
o  prestanku trgovačkog društva Inkubator Solin d.o.o.

Pošto je dovršena rasprava po dnevnom redu,  predsjedatelj predlaže postavljanje  pitanja.
− Gosp. Goran Milavić:

Zahvaljuje  gradskim  službama  na  dostavljenim  izvješćima  sportskih  udruga  i  podatke  o 
braniteljskim udrugama te traži odgovore u pisanom obliku :
(1) Kad se očekuje odluka o rješenju granice s Općinom Klis?
(2) Radi li se  na idejnom rješenju i izgradnji rampe kod Salona malla u smjeru Priko vode?

− Gosp. Josip Brčić:
(1) Nedavno je rekonstruirana Dioklecijanova ulica, a ubrzo je uočena rupa na saniranom dijelu 
– tko će platiti sanaciju?
(2)  Koji  je razlog  da  pročelnici  i  ravnatelji  ustanova  u  vlasništvu  Grada  prisustvuju  klubu 
članova vladajuće koalicije i mogu li ostali klubovi postupiti po istom principu?
Na 1. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – treba provjeriti  koji su nedostaci na sanaciji 
prometnice i zbog čega su nastali pa nakon toga odgovoriti u pisanom obliku.
Na 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – Pročelnici i ravnatelji se povremeno pozivaju 
radi dodatnih obrazloženja točaka dnevnog reda sjednice Vijeća pa nema zapreka da bilo koji 
klub traži dodatne informacije. Obzirom da sam kao gradonačelnik predlagatelj odluka, u tome 
nema ništa sporno.

− Gosp. Marin Matijević: 
(1) Prijedlozi za upravitelja Vlastitog pogona za obavljanje kom. djelatnosti: Na južnom dijelu 
Novog  groblja  zajednička  grobnica  je  u  lošem stanju  pa  ju  je  potrebno  urediti.  Također  je 
potrebno na Starom groblju restaurirati  izuzetno vrijedan kip usnule djevojke. Za oba prijedloga 
potrebno je u Proračunu za iduću godinu predvidjeti sredstva.
(2)  Prijedlozi  za  pročelnika  Upravnog  odjela  za  javne  djelatnosti:  Na  predjelu  Voljaka 
(Kruščevaća) pored postojeća dva "divlja" odlagališta otpada pojavljuje se i treće – potrebno je, 
u suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Solin, postaviti rampu koja bi spriječila prilaz 
vozilima i nelegalno odlaganje otpada. 
Potrebno je konačno pristupiti osnivanju Kulturnog vijeća Grada. 
(3) Traži točne podatke o pojedinim projektima sufinanciranim sredstvima  iz EU fondova
(Integrirani projekt Salona, projekt Solin za sve - zaželi i projekt uređenja Rižinica).
Predlaže  da  za  uređenje  arheološkog  lokaliteta  Rižinice  i  prometnice  uz  njega,  aktivnost  i 
financiranje nastavi Muzej hrvatskih arheoloških spomenika i Županijska uprava za ceste – 
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svatko u svom djelokrugu, a da Grad više ne bi trebao financijski sudjelovati u tome – već je 
osigurao određena financijska sredstva.
Na 1. pitanje odgovara gosp. Ante Parčina – na svakom grobnom polju se gradi tzv. zajednička 
grobnica, a ukop u istu je najčešće privremenog karaktera. Za sanaciju spomenute grobnice treba 
osigurati sredstva, a također i za eventualnu restauraciju spomenika na starom groblju. 
Na 2. pitanje odgovara gosp. Darko Bilandžić – U suradnji s DVD Solin  izići  će na teren i 
organizirati  postavljanje  rampe,  a  u  vezi  Kulturnog  vijeća  informira  da  imamo  odluku  o 
osnivanju  ali  po  prethodno  objavljenom  natječaju  nije  iskazano  zanimanje  –  natječaj  treba 
ponoviti uz animiranje osoba koje se bave kulturnom djelatnošću.
Na 3.  pitanje  odgovara  gđa.  Marijana  Žižić  –  daje  podatke  o  sredstvima  i  aktivnostima  po 
pojedinim projektima.
Zatim na pitanje  odgovara gosp.  Dalibor  Ninčević  –  Grad ne  treba nipošto  biti  isključen  iz 
projekata  vezanih  za  arheološke  lokalitete  na  području  grada  Solina  (Salone,  Šuplje  crkve  i 
Rižinica), naprotiv, trebamo  obvezno biti uključeni.

− Gosp. Vedran Duvnjak:
(1)  Na  pitanje o skloništima koja su dana na korištenje privatnicima, dobio je odgovor kako se 
ista, u slučaju potrebe, u najkraćem roku  vraćaju u prvobitno stanje – kako je to moguće uraditi?
(2)  Komentira kako je gosp. Perko izjavio da pojedini oporbeni članovi na društvene mreže 
postavljaju vlastita pitanja i komentare ali bez odgovora – možda takvih manjkavosti ne bi bilo 
kad bi se sjednice prenosile u živo kako je prethodno predlagano.

− Gosp. Niko Režić :
(1)  Nadavno smo tražili da se na predjelu Brižina promet riješi izgradnjom rotora, a rečeno je da 
to nije moguće. Dobio sam odgovor u pisanom obliku da nije moguća izgradnja istog i zbog 
neodgovarajućeg nagiba terena. Traži ispriku pročelnice Sanje Samardžije i tvrdi da je moguće 
raditi rotor bez obzira na nagib terena.
(2) Reciklažno dvorište je predviđeno na terenu koji Gradu nije dala tvrtka Cemex već je Grad 
platio 480 eura po kvadratnom metru.
Na 1. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – objašnjava proceduru projektiranja i uređenja 
spomenutog raskrižja - ŽUC je nositelj projekta uz suglasnost i mišljenje prometnih stručnjaka, a 
izrađen je nakon inicijative roditelja s tog područja radi sigurnosti  djece na putu do škole – 
pješačka komunikacija isključuje rotor kao prometno rješenje.
Na 2. pitanje odgovara gosp. Ante Ljubičić – gosp. Režiću dostavljena je preslika ugovora iz 
kojeg su vidljivi sasvim dugi iznosi.  Zatim odgovara gđa. Marijana Žižić – preslike ugovora 
može dostaviti svim članovima Vijeća. Gosp. Režić je uočio svoj previd i ispričava se.

− Gosp. Mario Jaman :
(1) Izgrađena je nova zgrada u ulici Jajići – hoće li  prometnica biti jednosmjerna ili dvosmjerna.
(2)  Proteklih  dana  svjedoci  smo  povećanja  broja  kriminalnih  djela  –  grad  je  sve  veći,  a 
policijskih službenika na terenu je malo. 
Na 1. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – u elaboratu ulica je dvosmjerna, a za promjenu 
režima propisana je procedura.
Na 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – Za idući dan je sazvana sjednica Vijeća za 
prevenciju kriminaliteta – nažalost neke događaje je nemoguće predvidjeti i prevenirati, ali se 
može zahtijevati da policija što je moguće više bude prisutna na javnim prostorima.

− Gosp. Nikola Perajica :
(1)  Palme u Vranjicu propadaju zbog nametnika – što će se poduzeti?
Na pitanje odgovara gosp. Ante  Parčina – na dojavu građana ili mjesnog odbora bolesna stabla 
se tretiraju.
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− Gđa. Dolores Jaman: 
(1)  Kako napreduje plan klimatizacije osnovnih škola na području grada Solina – poznato je da 
je dio sredstava za to osigurao i Grad Solin i što je s udjelom Županije? 
Na pitanje odgovara gosp. Renato Prkić – Županije je osigurala ostatak sredstava i nema više 
zapreka da se plan realizira obzirom da je financijska konstrukcija zatvorena.

− Gosp. Josip Marković: 
(1)  U kojoj su fazi pregovori s Prometom – Split?
Na pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – trenutno nema konkretnih dogovora ali će se isti 
intenzivirati nakon izbora novog direktora tvrtke.

− Gosp. Renato Prkić:
(1)  U kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije za  proširenja  i projektiranja nogostupa u 
ulici Put Majdana do ulaza u ulicu Gašpina mlinica?
Na pitanje odgovara gđa.  Sanja Samardžija – u proceduri  je zahtjev za ishođenje lokacijske 
dozvole.

− Gđa. Ivana Sedlar
(1) Prometno rješenje odvojka ceste u rotoru u smjeru Priko Vode nije dobro i sigurno riješenje – 
nepregledan je i opasan po sudionike u prometu.
(2)  Držićeva ulica bi trebala biti jednosmjerna.
Na 2. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – za to je potrebna izmjena prometnog elaborata 
uz ishođenje suglasnosti policije na novu regulaciju.

− Gosp. Davor Mikas:
Predlaže  da  autobus  br.  32  u  pravcu  Kučina  prometuje  starom cestom do  Salona  malla  pa 
postavlja pitanja - 
(1)  U Kučinama  je odavno započeta izgradnja grobnica – kad će biti na prodaju?
(2)  Rampa kod Salona malla i prilaz Priko vode - kada će konačno biti izgrađeno?
(3)  Predložio je povećanje plaća u Gradu i ustanovama u vlasništvu Grada – plaće su na razini 
onih  prije deset godina dok državne službe redovito usklađuju plaće.
Na  1.  pitanje  odgovara  gosp.  Ante  Parčina  –  tada  je  na  groblju  u  Kučinama  planirano  27 
grobnica ali je u konačnici bilo malo stvarno zainteresiranih za kupnju. Ako se pokaže interes 
kroz potpisivanje predugovora za barem 50% grobnica,  grobnice će se završiti uz prethodno 
osiguranje sredstava u Proračunu. 
Na  2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – rampa je neminovnost – vode se pregovori s 
Hrvatskim cestama i raspisan je natječaj za projektiranje, a na 3. odgovara – o pitanju povećanja 
plaća procjenjuju se modeli i opseg povećanja.
     -     Gosp. Ivan Spajić    
(1) Kod kapelice u ulici Ante Starčevića  odronio se zid,  a izgradnja nogostupa i proširenje ulice 
je zastalo zbog imovinsko-pravnih odnosa – kad će se nastaviti radovi?
(2) U ulici Fra Grge Martića potrebno je proširiti prometnicu, vlasnik zemljišta dopušta 
izgradnju zida pa je moguće istog napraviti – zašto to do sada nije riješeno?
Na 1. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – pokrenut je postupak izvlaštenja i nakon toga će 
se pristupiti izgradnji nogostupa i potpornog zida, a na 2. - projekt proširenja imamo pa se nakon 
potpisivanja sporazuma s vlasnikom može pristupiti gradnji.
Predsjedatelj zaključuje 13. sjednicu u 19.45 sati.

        ZAPISNIK SASTAVIO                                                         PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                  GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

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