ZAPISNIK
sa 12. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 20. prosinca 2018. 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, Ivana Sedlar, Josip
Marković, Ana Biuk, Ivan Spajić, Vatroslav Japirko, Nikola Perajica, Ivica Čerina, Kristian
Podrug, Željko Ljubičić, Anđelko Bešker, Marin Matijević, Josip Brčić, Niko Režić, Vedran
Duvnjak (pristupio u tijeku rasprave o 1. točki dnevnog reda), Goran Milavić (pristupio prije 1.
točke dnevnog reda), Mario Jaman (pristupio prije 1. točke dnevnog reda) i Dolores Jaman.
Nenazočan: Zdravko Perko, Davor Mikas i Ivan Andabak, opravdano nenazočni.
Ostali nazočni: gradonačelnik Dalibor Ninčević; zamjenici Gradonačelnika: Ivica Rakušić i
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.
Na sjednici su također nazočni: Karmen Borković, ravnateljica Gradske knjižnice Solin, Anđela
Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin i Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u
kulturi Zvonimir – Solin.
U tijeku održavanja sjednice pristupila je i zainteresirana građanka Nataša Grahovac,
vlasnica Dječjeg vrtića Pinokio.
Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je
na sjednici nazočno 15 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 11. sjednice Gradskog vijeća.
Gosp. Josip Brčić predlaže da ubuduće sastavni dio rasprave o zapisniku budu i
komentari na neodgovorena pitanja s prethodnih sjednica.
Gosp. Niko Režić konstatira da se odgovori na pojedina pitanja ne dostavljaju i ne navodi
se činjenica da nisu dostavljeni ili da nisu valjani.
Nakon glasovanja o zapisniku predsjedatelj utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu uz izmjenu redoslijeda na način da
predložene točke 6., 7., 8., 9. i 10. postanu točke 2., 3., 4., 5. i 6., točka 5. postaje točka 7., točke
2. 3. i 4. postaju točke 8., 9. i 10. i dalje redom od 11. do 13. kako slijedi.
Predsjedatelj predlaže glasovanje o prijedlogu dnevnog reda s predloženom izmjenom
redoslijeda pa nakon glasovanja utvrđuje da je isti prihvaćen jednoglasno i da sada glasi:
DNEVNI RED
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2018. godinu
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada
Solina za 2018. godinu.
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3. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području grada Solina za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za
2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za
2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2018.
godinu
7. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s financijskim planom za 2019.
godinu
8. Prijedlog Zaključka o izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak"- Solin za pedagošku
2017/2018. godinu
9. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića "Cvrčak"- Solin za
2018/2019. godinu
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir - Solin s
financijskim planom za 2019. godinu
11. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i Plan razvoja
sustava civilne zaštite Grada Solina za 2019. godinu
12. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja
"ARAPOVAC 1"
13. Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom pogodbom
Gospoda: Goran Milavić i Mario Jaman pristupili na početku rasprave o 1. točki dnevnog reda
te od tada kvorum čini 17 članova Vijeća.
Ad 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik, zatim gđa. Tihana Žižić
pročelnica Upravnog odjela za proračun i računovodstvo koja u ime predlagatelja predlaže
amandmane:
− Kapitalni projekt K1001 02 – kupnja nematerijalne imovine za gradsku upravu,
podskupina računa 426. - nematerijalna proizvedena imovina povećava se za 9.000,00 kn
− Kapitalni projekt K1014 51 – Integrirani program Salona (EU sredstva), podskupina
računa 426- Nematerijalna proizvedena imovina povećava se za 124.000,00 kn
− U kapitalni projekt K1014 59 – Gradski trg priprema dokumentacije uvodi se podskupina
računa 323 – Rashodi za usluge u iznosu 12. 000,00 kn, a podskupina računa 426 –
Nematerijalna proizvedena imovina povećava se za 36.000,00 kn
− Aktivnost A 1001 01 – Financiranje gradskog vijeća, gradonačelnika i gradske uprae,
podskupina računa 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za
181.000,00 kn
U ime Odbora za proračun i računovodstvo obrazloženje daje predsjednik Odbora, gosp. Josip
Marković.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Goran Milavić, Niko Režić i Josip Brčić.
U tijeku rasprave o 1. točki dnevnog reda pristupio gosp. Vedran Duvnjak te kvorum čini 18
članova Vijeća.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (7 protiv) donijelo
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Grada Solina za 2018. godinu
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Ad 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području grada Solina za 2018. godinu.
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija, pročelnica Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti i upravljanje prostorom.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Marin Matijević, Renato Prkić, Vedran Duvnjak,
Mario Jaman, Josip Brčić i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 protiv, 1 suzdržan)
donijelo
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu
Ad 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Solina za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Josip Brčić i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (4 protiv, 1 suzdržan)
donijelo
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina
za 2018. godinu
Ad 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu
Grada Solina za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
U raspravi sudjeluju gospoda: Niko Režić i Renato Prkić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 2 suzdržana),
donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019. godinu
Ad 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Grada Solina za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Niko Režić, Nikola Perajica i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 2 suzdržana)
donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
Grada Solina za 2018. godinu
Ad 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina
za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Niko Režić, Goran Milavić, Marin Matijević i Željko Ljubičić.
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Gosp. Goran Milavić traži u pisanom obliku odgovor na osnovu čega su udruge iz Domovinskog
rata rangirane i kako se određuje visina sredstava koja im se dodjeljuje te koji je plan i program
rada spomenutih udruga.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 3 suzdržana)
donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi
Grada Solina za 2018. godinu
Ad 7. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s financijskim
planom za 2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Karmen Borković, ravnateljica Gradske knjižnice Solin.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Niko Režić i Vedran Duvnjak.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 suzdržana) donijelo
ZAKLJUČAK
o Programu rada Gradske knjižnice Solin
s financijskim planom za 2019. godinu
Ad. 8. Prijedlog Zaključka o izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak" - Solin za pedagošku
2017/2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Anđela Biuk, ravnateljica DV"Cvrčak"- Solin.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin
za pedagošku 2017./ 2018. godinu
Ad 9. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića "Cvrčak"
Solin za 2018/2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Anđela Biuk.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića
"Cvrčak" Solin za 2018/ godinu
Ad 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s financijskim planom za 2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir – Solin.
U raspravi sudjeluje gospodin Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 suzdržana), donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir - Solin
s financijskim planom za 2019. godinu
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Ad 11. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i Plan
razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluje gospodin Josip Brčić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 protiv, 2 suzdržana)
donijelo
ZAKLJUČAK
o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i
Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2019. godinu
Ad 12. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja "ARAPOVAC 1"
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluj gospoda: Marin Matijević, Josip Brčić, Renato Prkić, Goran Milavić i Josip
Marković.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 suzdržana), donijelo
ODLUKU
o provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja "ARAPOVAC 1"
Ad 13. Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin neposrednom
pogodbom
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove.
U raspravi sudjeluje gospoda: Marin Matijević i Goran Milavić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (4 suzdržana) donijelo
ZAKLJUČAK
o prodaji zemljišta smještenog u K.O. Solin
neposrednom pogodbom
Pošto je dovršena rasprava po dnevnom redu, predsjedatelj predlaže postavljanje pitanja.
− Gosp. Vedran Duvnjak:
Konstatira da mu do sada nije dostavljeno izvješće o isplaćenim sredstvima sportskim udrugama
preko Solinske zajednice sportskih udruga – zatražio je isto već 27. ožujka ove godine - tko je
za to odgovoran i hoće li snositi posljedice? Dodaje da ni izvješće o poslovanju NK Solina nije
dostavljeno.
Prošle godine je gosp. Bilandžić dao krive podatke o ispravnosti vatrogasnih vozila, a nakon toga
je bio veliki požar – ni za to nitko nije odgovarao.
Zašto ove godine nema "kućica" u predblagdanskim danima, zatim postavlja sljedeća pitanja:
(1) Traži u pisanom obliku kolike su godišnje bruto naknade članovima Gradskog vijeća .
(2) Zašto su skloništa dana na korištenje privatnicima i što bi bilo kad bi došlo do neke nesreće
većih razmjera?
(3) Očekuje se gašenje tvrtke Inkubator – tko je odgovoran?
− Gosp. Goran Milavić:
(1) Kad se planira postaviti kante za otpatke u ostalim dijelovima grada?
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(2) Postoji li plan i lokacija za izgradnju gradskog trga i hoće li bit javne rasprave o tome?
(3) Traži popis tvrtki i obrta koji su dobili poticaje u ovoj godini. Na sva pitanja traži odgovor u
pisanom obliku.
− Gosp. Niko Režić:
(1) U vezi pitanja koje je već postavljao nije dobio potpuni odgovor – nejasno je kako je i pod
kojim uvjetima Grad Solin od tvrtke Dalmacijacement - Cemex dobio zemljište za reciklažno
dvorište – traži ugovor. Je li tvrtka imala koncesiju na tom zemljištu i kako je to postalo njihovo
vlasništvo?
(2) Treba postaviti tablu s oznakom Sv. Kajo.
(3) Na prometnici kod Refula nema znaka koji upozorava na cestu s prvenstvom prolaza.
(4) Horizontalna signalizacija iz smjera Trogira u Sv. Kaji ne odgovara vertikalnoj.
Na 2. pitanje odgovara gosp. Ante Ljubičić – table su naručene i u izradi su.
Gosp. Josip Brčić:
(1) Dječji vrtić Pinokio u privatnom vlasništvu nije dobio poticaj od Grada Solina – predlaže da
se to ispravi.
(2) Račun od tvrtke Čistoća dobio je, kao vlasnik obrta, veći za 400% - ostalim poduzetnicima je
također dostavljen uvećan.
(3) Gradonačelnik je svojevremeno kazao da bi trebalo izraditi procjenu za osnivanje vlastite
tvrtke za odvožnju otpada.
(4) Kazne komunalnih redara u Ulici Domovinskog rata nisu rješenje – treba drugačije riješiti
problem.
(5) Zalogajnica "Stop" radi nelegalnu nadstrešnicu – teba provjeriti.
(6) Je li zamjenik Gradonačelnika nedavno koristio službeni automobil kad je prisustvovao
stranačkom sastanku u Zagrebu?
Na 1., 2., 3. i 6. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik: 1. nisu svi
privatni vrtići dobili sredstva, - možemo u budućnosti razmotriti sufinanciranje do izgradnje
novog vrtića u vlasništvu Grada; 2. moramo uputiti dopis tvrtki Čistoća u vezi povećanja računa;
3. U Proračunu za 2019. g. ima stavka koja predviđa analizu uvjeta osnivanja tvrtke; 6.
Zamjenik gradonačelnika je navedenih datuma bio na službenom putu i za isto postoje
odgovarajući putni nalozi.
−

− Gosp. Renato Prkić:
(1) Planira li se u 2019. godini osnivanje osnovne glazbene škole?
(2) U kom vremenskom razdoblju se planira realizacija – postavljanje kamera kod OŠ Kraljice
Jelene?
(3) Što se planira s poslovnim prostorom u sportskoj dvorani u M.O. Priko vode ?
(4) Što će se napraviti na javnoj površini kod osnovne škole – u 2019. postaviti koševe i klupe?
Traži odgovore u pisanom obliku.

Gosp. Marin Matijević:
(1) Što se poduzima da Grad dobije radijsku frekvenciju za Radio Salonu?
(2) Što je napravljeno da grad Solin bude u 1. prometnoj zoni javnog prijevoza?
(3) Što je Grad do sada učinio po pitanju projekta Kulturno – informativnog centra na
Manastirinama?
(4) Što se poduzima na izradi geodetske izmjere naselja Kučine?
−
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(5) Službenu internetsku stanicu Grada treba ažurirati s podacima o sklopljenim ugovorima –
nisu objavljeni podaci od svibnja do prosinca ove godine.
(6) Objavljena je javna nabava za organiziranje tribina o zbrinjavanju otpada – znači li to da
Grad ne može sam to obaviti?
(7) Kad će se konačno riješiti problem granice između Grada Solina i Općine Klis? - rečeno je da
će biti do kraja ove godine.
(8) Upozorava na dio otvorene kanalizacije (crna jama) u blizini škole u ulici Put Majdana.
Na 2. pitanje odgovra gosp. Dalibor Ninčević – bio je sastanak na tu temu, a neke prijedloge
tvrtke Promet nismo prihvatili. Na 3. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – nismo dobili
sredstva od EU fondova kako je prvobitno planirano. Na 4. pitanje odgovara gosp. Ante Ljubičić
– izmjera je rađena samo za naselje Mravince. Na 6. pitanje odgovara gđa. Marijana Žižić – to je
zakonska obveza. Na 7. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – prema podacima kojima
raspolažemo, rješenje očekujemo uskoro.
− Gosp. Nikola Perajica:
(1) Je li na brzoj cesti Solin - Split kod trgovačkog centra Tommy planirana rampa ?
Na pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – izgradit će se ali s određenim zakašnjenjem.
− Gđa. Ivana Sedlar:
(1) U ulici Stjepana Radića slabo su osvijetljeni pješački prijelazi.
(2) U Držićevoj ulici ima najmanje pet napuštenih vozila s obavijestima komunalnih redara –
treba ih ukloniti.
(3) Fizičke prepreke uz prometnicu u blizini OŠ Kraljice Jelene zbog neodgovornih vozača koji
uz iste parkiraju vozila, postaju dodatni problem umjesto da predstavljaju zaštitu! - trebalo bi
pojačati nadzor od strane policije i kažnjavati.
(4) Rupa na kolniku kod ljekarne Jakus u M. O. Priko vode - treba popraviti.
− Gosp. Mario Jaman:
(1) Uobičajena je slika da se smeće gomila pored kontejnera – trebalo bi represivno djelovati
prema neodgovornima - što se može poduzeti?
(2) Ulica Marka Marulića je frekventna, a u njoj se ostavljaju kamioni i autobusi – potrebno je
ukloniti ih i kažnjavati odgovorne. Podržava kolegicu Sedlar – napuštena vozila su problem na
području čitavog grada.
(3) U ulici Ilijin potok uobičajeno je da stanari otpadne vode iz kućanstva cijevima izlijevaju u
rijeku – počinitelje treba prijaviti nadležnima i kazniti.

Predsjedatelj čestita božićne i novogodišnje blagdane te zaključuje 12. sjednicu u 20.50 sati.
Gosp. Dalibor Ninčević svim nazočnima upućuje čestitke za nadolazeće božićne i novogodišnje
blagdane.
ZAPISNIK SASTAVIO
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

Ante Ljubičić, dipl. pravnik

Renato Prkić, dipl. ing. el.
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