ZAPISNIK
sa 17. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 19. studenog 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, Josip Marković,
Ana Stojić, Ivan Spajić, Vatroslav Japirko, Nikola Perajica, Ivica Čerina, Kristian Podrug, Željko
Ljubičić, Anđelko Bešker, Davor Mikas, Marin Matijević, Josip Brčić, Niko Režić, Vedran
Duvnjak - pristupio pri izlaganju o 2. točki dnevnog reda, Goran Milavić, Ivan Andabak i
Dolores Jaman.
Nenazočni: Zdravko Perko, Ivana Sedlar i Mario Jaman - opravdali izostanak.
Ostali nazočni: gradonačelnik Dalibor Ninčević; zamjenici gradonačelnika: Ivica Rakušić i
Tihomir Bečko; pročelnici upravnih odjela: Ante Ljubičić, 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, službenik za informiranje; novinari: Marijana Batarelo Jelavić – Solinska kronika i
Nevena Pleština - TV Jadran.
Na sjednici su također nazočni: gosp. Tomislav Šuta, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o.
Split, gđa. Vesna Mašić, koordinatorica Projekta i voditeljica Službe izgradnje u VIK - u,
gđa. Anđela Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića "Cvrčak"-Solin, gosp. Petar Puljiz, načelnik PP
Solin i gosp. Slobodan Marendić, tajnik Vijeća za prevenciju kriminaliteta u Gradu Solinu.
Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je
na početku sjednice 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, a posebno žrtvama poginulim u Vukovaru i Škabrnji, u spomen obljetnice stradavanja.
Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je zapisnik jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu.
Nakon glasovanja utvrđuje da je dnevni red jednoglasno prihvaćen i da glasi:
DNEVNI RED
1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu "Poboljšanje
vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Split-Solin"
2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Solina
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izmjene Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i
obveza spram Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin
4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin
5. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za pedagošku 2018./2019.
godinu
6. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za
pedagošku 2019./2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Solina
8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja
"DRAŽICA" Mravince
9. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Grada Solina
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10. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koji se obavljaju na temelju ugovora
11. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u K.O. Solin i dijela
zemljišta smještenog u K.O. Mravince
12. Prijedlog Zaključka o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin i K.O. Mravince
13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama
smještenim u K.O. Mravince
14. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Solina
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
16. Informacija o projektu "Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split"
Ad 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu
"Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Split-Solin"
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tomislav Šuta, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Marin Matijević, Josip Brčić, Renato Prkić, Niko
Režić i Ivan Andabak. Dodatno obrazloženje daje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2, suzdržana) donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu
"Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Split- Solin"
Ad 2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Petar Puljiz, načelnik PP Solin, zatim gosp. Slobodan Marendić,
tajnik Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Davor Mikas, Dolores Jaman, Josip Brčić, Niko
Režić i Renato Prkić. Gradonačelnik predlaže Vijeću da donese zaključak povodom Izvješća o
stanju sigurnosti.
Pri izlaganju o 2. točki na sjednicu je pristupio gosp. Vedran Duvnjak te od tada kvorum čini 18
članova Vijeća.
Nakon glasovanja o prijedlogu predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
povodom Izvješća o stanju sigurnosti na razini Policijske postaje Solina
za siječanj – listopad 2019. godinu na području Grada Solina
1. Gradsko vijeće prihvaća Izvješće o stanju sigurnosti na razini Policijske postaje Solina za
siječanj – listopad 2019. godinu na području Grada Solina, kojeg su izložili Načelnik Policijske
postaje Solin i Tajnik vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina.
2. Gradsko vijeće Grada Solina, predlaže da se Policijska postaja Solin sa III. kategorije postavi
na rang II. kategorije, a sve s ciljem povećanja razine sigurnosti na području Grada Solina kao i
ostalih područja koje pokriva policijska postaja Solin.
3. Također se predlaže da se poveća broj ophodnji policijskih službenika na području Grada
Solina kako bi se građani osjećali sigurnije.
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4. Gradsko vijeće Grada Solina predlaže da Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
osigura bolje materijalne uvjete za rad policijskih službenika u PP Solin, te da je Grad Solin
voljan sudjelovati u sufinanciranju unutarnjeg uređenja.
5. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina da u neposrednim konaktima s predstavnicima
Ministarstva unutarnjih poslova RH kao i predstavnicima Policijske uprave Splitsko-dalmatinske
županije, poduzme sve potrebite radnje za realizaciju ovog Zaključka.
Ad 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izmjene Sporazuma o uređivanju međusobnih
prava i obveza spram Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas i Renato Prkić.
Gosp. Mikas dostavio je članovima Vijeća amandman na sjednici koji se odnosi na izmjenu
članka 6. i 7. Sporazuma – predlaže brisanje odredbe koja daje pravo osnivačima da mogu
samostalno odlučivati o materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića sa svog područja.
Dodatno obrazloženje daje gosp. Ante Ljubičić - o svim izmjenama Sporazuma potrebna je
suglasnost svih sudionika, a izmjene naložene od ovlaštenog tijela se provode bez usuglašavanja.
Predsjedatelj predlaže glasovanje o amandmanu te utvrđuje da isti nije prihvaćen.
Nakon glasovanja o prijedlogu Zaključka predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno
donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izmjene Sporazuma o uređivanju međusobnih prava
i obveza spram Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin
Ad 4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin
O prijedlogu izvješćuje gđa. Anđela Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića "Cvrčak"-Solin.
Predsjedatelj utvrđuje da je gosp. Mikas dostavio amandman kojim predlaže izmjenu članka 28.
Statuta. Gospodin Mikas odustaje od prijedloga.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin
Ad 5. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za pedagošku
2018./2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Anđela Biuk.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan) donijelo
ZAKLJUČAK
o izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za pedagošku 2018./2019. godinu
Ad 6. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića "Cvrčak"
Solin za pedagošku 2019./2020. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Anđela Biuk.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
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ZAKLJUČAK
o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića
"Cvrčak" Solin za pedagošku 2019./2020. godinu
Ad 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija, pročelnica Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti i upravljanje prostorom.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Renato Prkić, Goran Milavić i Niko Režić
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Solina
Predsjedavanje sjednicom preuzima gosp. Davor Mikas, drugi potpredsjednik Gradskog vijeća.
Ad. 8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana
uređenja "DRAŽICA" Mravince
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Niko Režić i Marin Matijević. Dodatna obrazloženja daje gosp.
Dalibor Ninčević, gradonačelnik.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju
Detaljnog plana uređenja "DRAŽICA" – MRAVINCE
Ad. 9. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluje gosp. Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan) donijelo
ODLUKU
o komunalnom redu Grada Solina
U nastavku sjednicom predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća.
Ad. 10. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koji se obavljaju na
temelju ugovora
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Josip Brčić, Renato Prkić i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti
koje se obavljaju na temelju ugovora
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Ad. 11. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u
K.O. Solin i dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić, pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće
poslove.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u K.O. Solin
i dijela zemljišta smještenog u K.O. Mravince
Ad. 12. Prijedlog Zaključka o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin i K.O. Mravince
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Niko Režić i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o kupnji zemljišta smještenog u K.O. Solin i K. O. Mravince
Ad. 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na
nekretninama smještenim u K.O. Mravince
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
na nekretninama smještenim u K.O. Mravince
Ad. 14. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
U raspravi sudjeluje gosp. Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Solina
Ad. 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
U raspravi sudjeluje gosp. Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (5 protiv, 1 suzdržan)
donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
Ad. 16. Informacija o projektu "Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split"
O projektu izvješćuje gđa. Marijana Žižić, v. d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
zaštitu okoliša i EU fondove.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Vatroslav Japirko i Renato Prkić.
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Gradonačelnik izvješćuje Vijeće o posjetu NR Kini u vremenu od 14. do 19. listopada ove
godine, a nakon toga je prikazan kratki promotivni film o gradu Rugau.
Pošto je dovršena rasprava po dnevnom redu, predsjedatelj predlaže postavljanje pitanja.
 Gosp. Niko Režić:
(1) Zašto nitko od predstavnika Grada nije, u povodu Dana Grada, položio cvijeće na grob
prvom poginulom branitelju iz Grada Solina?
Predsjednik Vijeća konstatira da to predstavlja inicijativu, a potom Gradonačelnik napominje da
prihvaća primjedbu.

Gosp. Marin Matijević:
(1) Koliki je prihod od štandova postavljenih u Gradskom parku za vrijeme proslave Dana Grada
i koji je koncesionar to obavljao ove godine?
(2) Zašto su stali radovi na projektu Jadro - izvor života, a u ugovoru za 2019. godinu naveden
je iznos za izvoditelja od 5.200.000,00 kn - jesu li ta sredstva doznačena i hoće li se radovi
nastaviti?
(3) Je li Grad Solin definirao granice prema Gradu Splitu – nekada je granica bila u Dujmovači
kraj crkvice Svetog Dujma, a sada nema table s oznakom Grada Solina.
Na 1. pitanje odgovara gosp. Ante Parčina najavljujući odgovor u pisanom obliku. Na 2.
odgovara gđa. Marijana Žižić – bilo je više radova od planiranih, naročito na" pokosu" – radovi
se nastavljaju, novac nije potrošen već je plaćeno samo ono što je završeno. Na 3. pitanje
odgovara gosp. Ante Ljubičić – granica još nije definirana.


Gosp. Josip Brčić:
(1) Nepropisno parkirana vozila u Ulici Domovinskog rata na križanju s Ulicom Petra Krešimira
IV - kažnjavaju se počinitelji pa bi to trebalo jednako sankcionirati i za počinitelje u Gašpinoj
mlinici.
(2) Traži od stručnih službi dostavu podataka o prihodima poreza na dohodak prikazano po
pojedinim tvrtkama u posljednje četiri godine.
(3) Na jednoj od sjednica na početku mandata postavio je pitanje o problemu parkiranja i o
zemljištu u Ulici Domovinskog rata na spoju s Ulicom Put mira – kontaktirao ga je građanin koji
tvrdi da je knjižni vlasnik nekretnine. Ako je Grad u postupku uređivanja imovinsko - pravnih
odnosa, što će biti na toj lokaciji – javni parking kako je svojevremeno predlagao ili nešto
drugo?
Na 1. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – rješenje koje izdaju prometni redari Grada
Solina ne mogu se provesti nakon žalbe – prometnica je formalno na području Općine Klis.
Gradonačelnik dopunjuje odgovor – to je dio K.O. Klis, a ne područje Općine Klis.
Na 3. odgovara gosp. Ante Ljubičić – potrebno je provjeriti trenutno stanje vezano za navedeno
zemljište i u kojoj je fazi rješavanje.


 Gđa. Dolores Jaman:
(1) U ulici Kliški put postoji veliki problem s parkiranjem na obje strane prometnice.
(2) Kako napreduju radovi na novoj osnovnoj školi i vrtiću i hoće li se odstupiti od planiranog –
hoće li se otkupiti neuređeno zemljište u privatnom vlasništvu između postojeće škole i nove u
izgradnji?
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Na 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – radovi napreduju dobro, prema dinamičnom
planu, a postoji intencija za kupnju zemljišta u toj zoni na predjelu Arapovca kad god je to
moguće.
Dodatno obrazloženje daje gđa. Sanja Samardžija – rok izvođenja po ugovoru je 1. kolovoza
iduće godine s dodatnih tri mjeseca za dokumentaciju za tehnički pregled i uporabnu dozvolu.
 Gosp Renato Prkić:
(1) Traži u pisanom obliku do iduće sjednice odgovor koje sve radnje treba učiniti Grad Solin da
preuzme poslove Županijskog ureda da bi samostalno vodio postupke izdavanja građevinskih
dozvola na svom području?
(2) Što treba napraviti Grad Solin da se na zemljištu u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske,
na početku Kliškog puta, ne dogodi izgradnja stambene zgrade i planira li Grad detaljnim
planom definirati to zemljište?
Na 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – potencijalni investitor je uputio zahtjev
Ministarstvu državne imovine za kupnju dijela zemljišta pa je od Grada je zatražena suglasnost
na što se Grad očitovao i iskazao interes za navedeno zemljište, stoga se tu ne može, sukladno
Zakonu o raspolaganju državnom imovinom, ništa graditi bez suglasnosti Grada.
 Gosp. Vatroslav Japirko:
(1) Što Grad namjerava organizirati za svoje građane i goste povodom božićnih blagdana?
Na pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević - u vremenu od Sv. Lucije do Sveta tri kralja
organizira se bogat program, postavit će se i natkriveno klizalište, raspisan je natječaj za
koncesije te je u Proračunu osigurano 400.000,00 kn.
 Gosp. Davor Mikas:
(1) Ističe ponovo promet u rotoru kod trgovačkog centra Salona mall – iz Hrvatskih cesta rečeno
je da se promet ne može organizirati na uobičajeni način .
(2) Postavlja pitanje realizacije rampe prema mjesnom odboru Priko vode i naselju Mravince?
(3) Predlagao je na jednoj od prethodnih sjednica da se u Solinu ulicama dadu imena Vukovarska
i Škabrnjska – je li što poduzeto?
Na 1. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – zatražit će se pisanim putem objašnjenje o
mogućem drugačijem rješenju, a na 2. odgovara – održan je sastanak Povjerenstva, osigurana su
sredstva u Hrvatskim cestama, a imovinski nije zahtjevno pa bi trebalo biti riješeno relativno
brzo. Na 3. pitanje odgovara gosp. gosp. Renato Prkić – o prijedlogu novih naziva ulica već je
bilo govora i rečeno je da možemo dati imena novoformiranim ulicama. Izvješćuje da je u rujnu
dostavio prijedlog nadležnom Odboru na očitovanje, a mjesni odbori su se već očitovali o
nekoliko prijedloga za imenovanje (Šetalište don. Tugomira Jovanovića, Ulica Sv. Dujma,
Vukovarska, Ulica Blage Zadre). Drži da bi o prijedlozima trebalo zatražiti očitovanje i
braniteljskih udruga.

Predsjedatelj zaključuje 17. sjednicu u 21.15 sati.
ZAPISNIK SASTAVIO
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

Ante Ljubičić, dipl. pravnik

Renato Prkić, dipl. ing. el.
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