
ZAPISNIK

s 20. sjednice Gradskog vijeća Solin održane elaktroničkim  putem 31. ožujka 2020. godine  s
podacima o izjašnjavanju do 11.00 sati.

Napomene o načinu sazivanja i održavanja sjednice: 

Zbog složene epidemiloške situacije uzrokovane širenjem koronavirusa – (COVID - 19)
panedemiskih  razmjera,  19.  ožujka  2020.  godine  donesena  je  Odluka Stožera  civilne  zaštite
Republike Hrvatske KLASA: 810-06/20-01/7; URBROJ: 511-01-300-20-1 kojom je određena
zabrana okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu.

Slijedom navedene odluke Ministarstvo uprave dalo je uputu KLASA: 023-01/20-01/114;
URBROJ: 515-05 02-01/1-20-1 jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave o radu
predstavničkih  tijela  tih  jedinica  s  ciljem prilagodbe  trenutnoj  situaciji  i  umanjivanja  rizika
širenja virusa. Istaknuto je da se, sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)  samoupravi,  sjednice predstavničkog tijela  mogu sazvati  i  elektroničkim putem
(video konferencijama, putem e- maila i korištenjem drugih tehnologija) obzirom na mogućnost
točnog  evidentiranja  sudjelovanja  u  radu  i  izjašnjavanja,  vodeći  računa  o  većini  glasova
potrebnih za donošenje pojedine odluke.

Predsjednik Gradskog vijeća sazvao je 23. ožujka 2020. godine međustranački sastanak
predstavnika klubova vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću i dogovoreno je da će se sjednica
sazvati elektroničkim putem i određen je krajnji rok za izjašnjavanje, a materijali će se prethodno
dostaviti na kućne adrese. Pitanja se dostavljaju Gradonačelniku putem elektroničke pošte do
roka kako je navedeno u pisanom pozivu.

O pojedinim točkama dnevnog reda očitovali su se sljedeći članovi/ice Gradskog vijeća:
Renato Prkić (e-mail), Ivana Sedlar (e-mail), Josip Marković (e-mail), Ana Stojić(e-mail), Ivan
Spajić (e-mail), Vatroslav Japirko (sms), Nikola Perajica (e-mail), Ivica Čerina (sms), Kristian
Podrug (e-mail), Željko Ljubičić (e-mail), Anđelko Bešker (sms), Mario Jaman (e-mail) i Vedran
Duvnjak (e-mail). 

Sudjelovanje u radu sjednice i  izjašnjavanje odbili  su sljedeći  članovi/članice Gradskog
vijeća:  Davor Mikas, Marin Matijević, Josip Brčić, Niko Režić (e mail u ime kluba vijećnika
dostavio gosp. Brčić),  Dolores Jaman (e-mail), Goran Milavić (e-mail) i  Ivan Andabak (e-mail).

Konačno očitovanje nije dostavio: Zdravko Perko - stoga se smatra suzdržanim.

Shodno  naprijed navedenom  izjašnjavanju utvrđeno je da je postojao kvorum za  pravovaljano
odlučivanje i da su vijećnici većinom glasovali o točkama dnevnog reda kako slijedi:

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje 
srpanj 2019.godine - prosinac 2019. godine

2. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2019. godinu
3. Prijedlog Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i 

provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području grada
Solina u 2019. godini
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4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih 
površina na području Grada Solina

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke davanju u zakup poslovnog prostora 
5. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak" – Solin

Ad 1.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika Grada Solina za 
razdoblje srpanj 2019.godine - prosinac 2019. godine

Utvrđuje se da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 1 suzdržan)  donijelo  

 ZAKLJUČAK
o Polugodišnjem izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina 

za razdoblje srpanj 2019. - prosinac 2019. godine 

Ad 2.    Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2019.
godinu

Utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 1 suzdržan)  donijelo

IZVJEŠĆE
 o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2019. godinu

 
Ad  3.  Prijedlog    Izvješća  o  lokacijama  i  količinama  odbačenog  otpada,  troškovima
uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na
području grada Solina u 2019. godini

Utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 1 suzdržan)  donijelo

ZAKLJUČAK 
o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera 
za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području grada Solina 

za 2019. godinu
 

Ad 4.    Prijedlog    Odluke o dopuni Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje
javnih površina na području Grada Solina

Utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 2 suzdržana) donijelo

ODLUKU 
o dopuni Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na

području Grada Solina

Ad 5.   Odluka o dopuni Odluke davanju u zakup poslovnog prostora 

Utvrđuje  se da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 2 suzdržana) donijelo
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ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

    
Ad 6.   Prijedlog   Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin.

Utvrđuje  se da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 1 suzdržan) donijelo

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin

NAPOMENE:
1.  Gradonačelnik  je  na  sva  postavljena  pitanja  odgovorio  vijećnicima  pisanim  putem
(elektronskom poštom).

2. Sva očitovanja vijećnika o predloženim točkama dnevnog reda, dostavljena putem elektronske
pošte  i  sms  poruka,  ispisana su i  priložena  zapisniku te  se  trajno čuvaju  u  spisu uz  ostale
materijale  ove sjednice.

        ZAPISNIK SASTAVIO                                                         PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                  GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

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