ZAPISNIK
sa izvanredene sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 4. kolovoza 2017. godine u Gradskoj
vijećnici Solin, Stjepana Radića 42, s početkom u 16.30 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, Željko Ljubičić, Anđelko Bešker, Davor Mikas, Marin Matijević, Josip
Brčić, Niko Režić, Vedran Duvnjak, Goran Milavić, Ivan Andabak i Mario Jaman.
Odsutni: Franka Oreb – opravdano odsutna.
Ostali nazočni: gradonačelnik Dalibor Ninčević; zamjenici gradonačelnika: Ivica Rakušić i
Tihomir Bečko; pročelnici upravnih odjela: Ante Ljubičić, Darko Bilandžić i Ante Parčina,
upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje kom. djelatnosti u gradu Solinu; Ivica Jurić,
rukovoditeljica Službe za pravne i opće poslove, novinari: Marijana Batarelo Jelavić - Solinska
kronika i Ante Boban - TV Jadran.
Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je
na sjednici nazočno 20 od 21 vijećnika te da postoji potrebna većina za pravovaljano
raspravljanje i odlučivanje.
Na sjednici su također nazočna gospoda: Željko Grubišić, ravnatelj Gradskog društva
Crvenog križa Solin, Mario Kodžoman, zapovjednik Vatrogasne zajednice Solin i Ivo Bućan,
predsjednik Vijeća MO Mravince.
Predsjedatelj predlaže odavanje počasti minutom šutnje poginulima u Domovinskom
ratu.
Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća te nakon
glasovanja utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu te nakon glasovanja utvrđuje da je
jednoglasno prihvaćen i da glasi:
DNEVNI

RED

1. Informacija o požaru na području Grada Solina (Kučine, Mravince) koji se dogodio 17. srpnja
2017. godine
Ad 1. Informacija o požaru na području Grada Solina (Kučine, Mravince) koji se dogodio
17. srpnja 2017. godine
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik Grada Solina predlažući Vijeću
na usvajanje Zaključak od deset točaka.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas u ime kluba vijećnika Kandidacijske liste grupe
birača, Renato Prkić, Zdravko Perko, Vedran Duvnjak, Goran Milavić, Nikola Perajica, Marin
Matijević, Ivan Spajić, Ivan Andabak, Niko Režić i Mario Jaman.
Na pitanja postavljena u tijeku rasprave odgovaraju gospoda: Dalibor Ninčević, gradonačelnik,
Ivica Rakušić, zamjenik gradonačelnika, Ante Ljubičić, pročelnik Upravnog odjela za pravne i
opće poslove i Mario Kodžoman, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Solina.
Gosp. Zdravko Perko predlaže da se Predloženi Zaključak dopuni sljedećom točkom:

Osnovati radno tijelo radi izrade akcijskog plana preventivnih protupožarnih mjera i aktivnosti
na području Grada Solina. U navedeno tijelo obvezno trebaju biti uključeni načelnik Stožera
civilne zaštite i predsjednici vijeća mjesnih odbora koji su najugroženiji šumskim požarima
(Mravince, Kučine, Rupotina, Srednja strana i Sveti Kajo), uz ostale subjekte (javna poduzeća i
ustanove) koji su relevantni za provođenje protupožarne zaštite i sigurnosti građana i njihove
imovine, kao i prirodnih resursa na području Grada Solina.
Gradonačelnik prihvaća navedeni prijedlog tako da isti postaje sastavni dio prijedloga o kome se
glasuje.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (4 glasa suzdržana)
donijelo
ZAKLJUČAK
povodom informacije – izvješća o elementarnoj nepogodi - požaru
koji se dogodio dana 17. srpnja 2017. godine na području Grada Solina
(naselja Kučine i Mravince)
1. Utvrđuje se da je dana 17. srpnja 2017. godine na području Grada Solina, naselja Kučine i
Mravince zadesila elementarna nepogoda – požar koji je nanio veliku štetu na šumama,
poljoprivrednim kulturama (voćnjaci, maslinici, vinogradi), građevinskim objektima, domaćim
životinjama, te ostaloj opremi.
Opožarena površina iznosi cca 400 ha.
2. Utvrđuje se da je župan Splitsko-dalmatinske županije dana 26. srpnja 2017. godine donio
Odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane požarom od 17. srpnja 2017. godine
za područje Grada Splita, Grada Solina i Grada Omiša te Općine Podstrana.
3. Sukladno odredbi čl. 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN RH br. 73/97 i
174/04) gradonačelnik Grada Solina, u dogovoru s predstavnicima Županijskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda, uputio je prvo priopćenje o izvješću o šteti dana 19.
srpnja 2017. godine s iznosom procjene štete od 55.528.360,00 kuna.
4. Daje se potpora prijedlogu Gradonačelnika Grada Solina da se Vatrogasnoj zajednici Grada
Solina u Izmjenama proračuna osigura 100.000,00 kuna i jednokratno isplati po 50.000,00 kn
DVD Solin i DVD Vranjic radi obnove opreme.
5. Zadužuje se Gradonačelnik i predsjednici oba DVD-a da sa stručnim službama Grada Solina
naprave analizu opravdanosti osnivanja JVP Solin – rok dva mjeseca.
6. Zadužuje se Gradonačelnik da prilikom izrade Proračuna za 2018. godinu razmotri mogućnost
povećanja sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Solina.
7. U suradnji sa Vodovodom i kanalizacijom Split temeljito provjeriti i sanirati postojeću
hidrantsku mrežu i po potrebi ugraditi nove hidrante.
8. Zadužuje se Gradonačelnik, zamjenik i stručne službe da se najmanje dva puta godišnje (na
jesen i proljeće) održi sastanak sa Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama, da naprave analize i
pripremu za protupožarnu sezonu, zahtijevajući izradu i održavanje protupožarnih prosjeka na
svim pošumljenim površinama, te o tome izvijeste Gradsko vijeće.

9. Zadužuje se zamjenik gradonačelnika, Tihomir Bečko da kao načelnik Stožera civilne zaštite
napravi u roku od dva mjeseca analizu stanja i prijedlog mjera za unaprjeđenje djelovanja
sustava civilne zaštite na području Grada Solina, sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite na području grada Solina od 2016.-2019. godine.
10. Kontinuirano provođenje Odluke o komunalnom redu, a koje se odnosi na obvezu uređenja
zapuštenih privatnih parcela.
11. Osnovati radno tijelo radi izrade akcijskog plana preventivnih protupožarnih mjera i
aktivnosti na području Grada Solina. U navedeno tijelo obvezno trebaju biti uključeni načelnik
Stožera civilne zaštite i predsjednici vijeća mjesnih odbora koji su najugroženiji šumskim
požarima (Mravince, Kučine, Rupotina, Srednja strana i Sveti Kajo), uz ostale subjekte (javna
poduzeća i ustanove) koji su relevantni za provođenje protupožarne zaštite i sigurnosti građana i
njihove imovine, kao i prirodnih resursa na području Grada Solina.

Predsjedatelj zaključuje izvanrednu sjednicu u 18,20 sati.
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