
ZAPISNIK

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 29. ožujka 2019. 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,  Ana  Biuk,  Ivan  Spajić,  Vatroslav  Japirko,  Nikola  Perajica, 
Kristian Podrug, Željko Ljubičić, Anđelko Bešker, Davor Mikas, Marin Matijević, Niko Režić, 
Vedran Duvnjak, Goran Milavić, Ivan Andabak (pristupio pri izlaganju o 6. točki dnevnog reda) i 
Mario Jaman.

Nenazočni: Ivica Čerina, Josip Brčić i Dolores Jaman, 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  - 
Solinska kronika, i Nevena Pleština - TV Jadran. 
Na sjednici su također nazočni:  Anđela Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak - Solin i Tonći 
Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.

Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je 
na  sjednici  nazočno  17  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 13. sjednice Gradskog vijeća. 
Gosp. Marin Matijević napominje da još uvijek na službenoj internetskoj stranici Grada 

nisu  ažurirani  podaci  o  sklopljenim  ugovorima  te  da  je  na  prethodne  tri  sjednice  tražio 
ažuriranje.

Predsjedatelj pita ima li primjedbi na sadržaj zapisnika i je li nešto pogrešno navedeno, a 
gosp. Matijević izjavjuje da nema primjedbi.

Nakon glasovanja o zapisniku predsjedatelj utvrđuje da je isti  jednoglasno  prihvaćen.

Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu i naknadno dostavljenoj dopuni.
Gradonačelnik, kao predlagatelj, predlaže izmjenu na način da se s dnevnog reda skinu  točke:
 Prijedlog Zaključka o izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu
i Prijedlog Zaključka o Financijskom izvješću Gradske knjižnice Solin za 2018. godinu.
Predsjedatelj  predlaže glasovanje o prijedlogu dnevnog reda uz navedeni prijedlog i  izmjenu 
redoslijeda  na način da 1. i 2. točka budu naknadno predložene dopune:
-Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju Projekata aglomeracija 
Split-Solin i Kaštela-Trogir te dovršetak realizacije Projekta EKO-Kaštelanski zaljev. 
- Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i 
o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu, a preostale redom kako slijedi.

Nakon glasovanja utvrđuje da je dnevni red  jednoglasno prihvaćen i da sada  glasi: 
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D N E V N I   R E D

1.  Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju Projekata aglomeracija
     Split-Solin i Kaštela-Trogir te dovršetak realizacije Projekta EKO-Kaštelanski zaljev 
2.   Prijedlog  Zaključka  o  davanju  suglasnosti  za  sklapanje  Ugovora  o  pružanju  komunalne 

usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu
3.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2018. godinu
4.  Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2018. 

godine – prosinac 2018. godine
5.   Prijedlog Zaključka o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za 2018. godinu
6.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin 

za 2018. godinu
7.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Zvonimir 

Solin za 2018. godinu
8.  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u
      Domu kulture Zvonimir
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturne 

na području Grada Solina za 2018. godinu
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukturne na području 

Grada Solina za 2018. godine
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i  količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog 
otpada na području Grada Solina u 2018. godini

12.  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2018. godinu
13.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Solina
14.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina 
15.  Prijedlog Odluke  o osnivanju i  imenovanju Gradskog Povjerenstva za  procjenu šteta  od 

prirodnih nepogoda na području Grada Solina

Ad 1.   Prijedlog   Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju Projekata   
aglomeracija     Split-Solin i Kaštela-Trogir te dovršetak realizacije Projekta EKO -   
Kaštelanski zaljev 

O  prijedlogu  izvješćuje  gosp. Ante  Ljubičić,  pročelnik  Upravnog  odjela  za  pravne  i  opće 
poslove, a zatim gosp. Tomislav Šuta, direktor Vodovod i kanalizacija d.o.o Split. 
U raspravi sudjeluju gospoda: Niko Režić, Goran Milavić, Marin Matijević i Davor Mikas.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 suzdržana) donijelo

 ODLUKU
        o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju 

Projekata aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir 
te dovršetak realizacije Projekta EKO-Kaštelanski zaljev 

Ad 2.    Prijedlog    Zaključka  o    Zaključka  o  davanju suglasnosti  za  sklapanje  Ugovora  o   
pružanju komunalne usluge i     o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu  
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik, a zatim  gosp. Miroslav Delić, 
direktor Promet  Split d.o.o.
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U raspravi sudjeluju gospoda: Niko Režić, Goran Milavić, Davor Mikas i Vedran Duvnjak.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
 o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi 

troškova prijevoza putnika u javnom prometu

Ad 3.   Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2018. godinu  

O  prijedlogu  izvješćuje  gđa.  Tihana  Žižić,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  proračun  i 
računovodstvo, a zatim gosp. Josip Marković, predsjednik Odbora za financije i proračun.
Dodatna obrazloženja na upite daje Gradonačelnik.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Marin Matijević, Davor Mikas, Josip Marković, 
Renato Prkić, Niko Režić, Zdravko Perko i Ivan Spajić.

Predsjedatelj određuje stanku u 17.35 sati te Vijeće nastavlja s radom u 17.45 sati.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (5 protiv) donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2018. godinu

Ad 4.    Prijedlog  Zaključka o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje   
srpanj 2018.godine – prosinac 2018. godine
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik.
U raspravi sudjeluju gospoda:  Davor Mikas,  Zdravko Perko,  Renato Prkić,  Vedran Duvnjak, 
Niko Režić i Goran Milavić.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (4 protiv, 1 suzdržan) 
donijelo    

ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje 

srpanj 2018.godine – prosinac 2018. godine
    

Ad 5.   Prijedlog Zaključka o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za 2018.   
godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Anđela Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin.
U raspravi sudjeluju gospoda: Zdravko Perko i Vedran Duvnjak.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića "Cvrčak" – Solin za 2018. godinu

Ad  6.    Prijedlog  Zaključka  o  prihvaćanju  Izvješća  o  radu  Javne  ustanove  u  kulturi   
Zvonimir Solin za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.
Na sjednicu je pristupio gosp. Ivan Andabak pa predsjedatelj utvrđuje da kvorum čini 17 članova 
Vijeća pošto je sjednicu prethodno napustio gosp. Marin Matijević.
U raspravi sudjeluju gospoda: Renato Prkić i Ivan Andabak.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2018. godinu

Ad. 7.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi  
Zvonimir Solin za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić. 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

 za 2018. godinu

Ad. 8.   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za davanje u zakup poslovnog   
prostora u   Domu kulture Zvonimir  
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić. 
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas i Renato Prkić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti za davanje u zakup poslovnog

prostora u Domu kulture Zvonimir

Ad. 9.     Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   
infrastrukturne 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: Davor Mikas, Niko Režić i Renato Prkić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 protiv, 2 suzdržana) 
donijelo 

IZVJEŠĆE
o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne

 infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu

Ad. 10.     Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukturn  
na   području grada Solina za 2018. godinu  
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Ivan Andabak, Renato Prkić, Mario Jaman, Niko 
Režić i Davor Mikas.         
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (4 suzdržana) donijelo 

 IZVJEŠĆE
o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne

 infrastrukture na području grada Solina za 2018. godinu

Ad. 11.     Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog   
otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno 
odloženog otpada na području grada Solina u 2018. godini
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
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U raspravi sudjeluju gospoda: Niko Režić, Davor Mikas i Anđelko Bešker.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (4 suzdržana) donijelo 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno
odloženog otpada na području grada Solina u 2018. godini

Ad. 12.   Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2018. godinu  
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Josip Marković i Željko Ljubičić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 suzdržana) donijelo 

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2018. godinu

Ad. 13.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada   
Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Solina

Ad. 14.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada   
Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluje gosp. Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke  o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Solina

Ad. 15.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu   
šteta   od prirodnih nepogoda na području grada Solina  
O prijedlogu izvješćuje gosp. Renato Prkić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju gradskog Povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda na području grada Solina

Pošto je dovršena rasprava po dnevnom redu,  predsjedatelj predlaže postavljanje  pitanja.
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− Gosp. Renato Prkić:
(1) U Splitu je uspostavljena aplikacija Gradsko oko – zanima ga planira li  Grad Solin isto?
(2) U vezi najave da će se osnovati glazbena škola u Solinu – je li moguće da postojeća Gradska 
glazba, koja djeluje u neadekvatnom prostoru u najmu, preseli u gradski prostor u Poslovnom 
centru koji je koristila škola Ninčevići?
(3) Hoće li postavljanje kamera na prometnice biti realizirano do ljeta i hoće li na sjednici Vijeća 
biti novi prometni elaborat  regulacije prometa na području Grada?
Na 1. i 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević - Izrada aplikacije ide u smjeru uspostavljanja 
i moguća je besplatna nadogradnja, prostor u Poslovnom centru je prazan pa je moguće ustupiti 
ga.,  a na 3. odgovara gđa. Sanja Samardžija - Postavljanje kamera i prometni elaborat će se 
dovršiti kako je predviđeno.

− Gosp. Ivan Andabak:
(1)  Inicijativa  za  izmjenu  poslovničkih  odredbi  -  uvesti  tzv.  Aktualni  sat za  inicijative  i 
postavljanje pitanja  na početku sjednice, umjesto na kraju, uz ograničenje trajanja.
(2) Kakva je dugoročna strategija razvoja Grada Solina - volio bi vidjeti na Vijeću u kom smjeru 
razvoj Grada može ići i gdje se vidimo za pet ili deset godina?
(3) Pojedini mjesni odbori se sastaju jedanput ili dvaput godišnje – možda bi bilo dobro rješenje 
da im Grad dodijeli određena sredstva, a ako ih ne utroše moraju ih vratiti u Proračun.
Na  2.  pitanje  odgovara  gosp.  Renato  Prkić  Strategija  će  biti  pripremljena  do  ljeta,  a  na  3. 
odgovara  gosp.  Dalibor  Ninčević  –  teba  sagledati  pozitivna  iskustva  uvođenja  direktnog 
financiranja mjesnih odbora i onda prosuditi koji model primijeniti.

− Gosp. Kristian Podrug: 
 Inicijative vezano za sigurnost u prometu i postavljanje video kamera na prometnice:
(1)  U ulici  Petra  Krešimira  IV, koja je prometno izuzetno opterećena,  potrebno je postaviti 
kamere.  Bilo  je  više  pljački  pa  policija  traži  snimke  kamera  koje  imaju  građani  na  svojim 
objektima.
(2)  U spomenutoj  ulici  su  postavljene  niske  ograde  sa  sjeverne  strane,  ali  je  iste  potrebno 
postaviti  i  s  južne  strane,  poput  onih  kod  škole  Kraljice  Jelene,  kako  bi  bile  prepreka 
nepropisnom parkiranju  na  nogostupu.  To  je  potrebno  napraviti  radi  sigurnosti  sudionika  u 
prometu, posebno djece – komunalni redari su često tu ali su nemoćni. Traži odgovor u pisanom 
obliku.

− Gosp. Niko Režić:
(1) Traži u pisanom obliku odgovor u vezi saznanja o dokumentu koji je predao pročelnici Sanji 
Samardžija,  a koji se odnosi na tvrtku Cemex i eksploataciju sirovine.
(2)  U vezi poticanja rada mjesnih odbora – drži da bi bilo efikasnije kada bi bili u obvezi dvaput 
godišnje sazivati zborove građana.

− Gosp. Davor Mikas :
(1)  Matoševa ulica je usko prometno grlo, skinuti su "ležeći policajci", a kamioni prolaze tik uz 
objekte – na koji način riješiti problem?
(2) Treba urediti prednost u prometu na rotoru kod Salona malla - kakav je stav Hrvatskih cesta i 
kad će se dati prednost vozilima u rotoru u odnosu na vozila s brze ceste?
(3)  Ima li rješenja  spora o granici s Općinom Klis?
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Na 1.,  2.  i  3.  pitanje  odgovara  gosp.  Dalibor  Ninčević.  U vezi  prometa  u  Matoševoj  ulici, 
problem  predstavljaju  upravo  objekti  uz  prometnicu,  -  u  pregovorima  smo  sa  ŽUC-om  o 
izgradnji nogostupa gdje god za to postoji mogućnost. O prednosti prometa u rotoru kontaktirana 
je struka nadležnih i rečeno je da se prednost može dati samo prometu s brze ceste. Zatražit ćemo 
ponovno očitovanje,  a od odvojka prema MO Priko vode i  naseljima Mravicne i  Kučine ne 
odustajemo. 
Po pitanju spora oko granice kontaktirali smo Ministarstvo  uprave i nadležno Povjerenstvo i 
očekujemo pozitivno rješenje za Grad Solin.
Gosp. Mikas ipak traži odgovor na 2. pitanje u vezi rotora u pisanom obliku.

− Gosp. Vedran Duvnjak:
(1) U pisanom obliku traži odgovor u vezi izgradnje POS - ovih stanova na području Grada.
(2) Hoće li se konačno sjednice Vijeća direktno prenositi?
(3) Hoće li predsjednik NK Solina prisustvovati sjednici Vijeća i podnijeti izvješće i odgovarati 
na pitanja, obzirom na velika financijska izdvajanja iz gradskog Proračuna?
Na 2. pitanje odgovara gosp. Renato Prkić – za sada nismo odlučili o promjeni stava o direktnom 
prijenosu sjednica Vijeća, a na 3. gosp. Dalibor Ninčević – Vijeću su dostavljena sva financijska 
izvješća o radu sportskih udruga. 

Predsjedatelj zaključuje 14. sjednicu u 20.40 sati.

        ZAPISNIK SASTAVIO                                                         PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                  GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

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