ZAPISNIK
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 17. listopada 2017. 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, Zdravko Perko,
Ivana Sedlar, Josip Marković, Ana Biuk, Ivan Spajić, Vatroslav Japirko, Nikola Perajica,
Kristian Podrug, Željko Ljubičić, Anđelko Bešker, Davor Mikas, Marin Matijević, Josip Brčić,
Niko Režić, Vedran Duvnjak, Goran Milavić, Ivan Andabak, Mario Jaman i Franka Oreb.
Odsutan: Ivica Čerina – opravdano odsutan.
Ostali nazočni: gradonačelnik Dalibor Ninčević; zamjenik gradonačelnika: Ivica Rakušić;
pročelnici upravnih odjela: Ante Ljubičić, Tihana Žižić, Sanja Samardžija, 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, Nevena Pleština - TV Jadran i Mia Sesartić - Slobodna Dalmacija.
Na sjednici su također nazočni: gđa. Anđela Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak
Solin, gđa. Irena Žderić i gosp. Rade Pehar iz tvrtke Alfa atest d.o.o. Split te gosp. Zvonimir
Grubišić, direktor tvrtke Inkubator Solin d.o.o.
Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je
na sjednici nazočno 20 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 3. sjednice Gradskog vijeća te nakon
glasovanja utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen i da glasi:
DNEVNI RED
1. Prijedlog Zaključka o izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za pedagošku
2016./2017.godinu
2. Prijedlog Zaključka o izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
3. Prijedlog Zaključka o Godišnjem izvješću o financijskom poslovanju tvrtke Inkubator Solin
d.o.o. za 2016. godinu
4. Prijedlog Zaključka o provedenoj likvidaciji trgovačkog društva Zvonimir Solin d.o.o. u
likvidaciji i podjeli imovine nakon provedene likvidacije
5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom s Planom gospodarenja otpadom
grada Solina za razdoblje 2017.g.-2022.g. (prilog u elektronskom obliku)
7. Prijedlog Odluke o usklađenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija grada Solina (prilog u elektronskom obliku)
8. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje
Prostornog plana grada Solina
11. Izvješće o elementarnoj nepogodi uzrokovanoj požarom od 17. srpnja 2017.godine na
području Grada Solina
Ad 1. Prijedlog Zaključka o izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za pedagošku
2016./2017.godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Anđela Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin.

U raspravi sudjeluju gospoda: Franka Oreb, Josip Brčić, Goran Milavić, Marin Matijević, Ivan
Spajić, Zdravko Perko, Kristian Podrug, Željko Ljubičić, Niko Režić, Renato Prkić i Davor
Mikas.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 glasa protiv, 2 glasa
suzdržana) donijelo
ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin
za pedagošku 2016./2017.godinu
Ad 2. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Zvonimir Grubišić, direktor tvrtke Inkubator Solin d.o.o.
U raspravi sudjeluju gospoda: Franka Oreb, Vedran Duvnjak, Goran Milavić. Davor Mikas,
Josip Brčić, Ivan Andabak, Marin Matijević, Niko Režić i Zdravko Perko.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (9 glasova protiv) uz
obvezu direktora za naknadnu dostavu detaljnijeg izvješća, donijelo
ZAKLJUČAK

o Izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
Ad 3. Prijedlog Zaključka o Godišnjem izvješću o financijskom poslovanju tvrtke
Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Zvonimir Grubišić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Vedran Duvnjak, Ivan Andabak, Davor Mikas, Josip Brćić,
Franka Oreb i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (9 glasova protiv),
donijelo
ZAKLJUČAK
o Godišnjem izvješću o financijskom poslovanju tvrtke
Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
Ad 4. Prijedlog Zaključka o provedenoj likvidaciji trgovačkog društva Zvonimir Solin
d.o.o. u likvidaciji i podjeli imovine nakon provedene likvidacije
O prijedlogu izvješćuje gosp. Špiro Žižić, likvidator Zvonimir Solin d.o.o. i ravnatelj Javne
ustanove u kulturi Zvonimir Solin.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 glas suzdržan),
donijelo
ZAKLJUČAK
o provedenoj likvidaciji trgovačkog društva Zvonimir Solin d.o.o.
u likvidaciji i podjeli imovine nakon provedene likvidacije
Ad 5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija, pročelnica Upravnog odjela za komunalne
djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove.
U raspravi sudjeluju gospoda: Franka Oreb i Davor Mikas.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
Ad 6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom s Planom gospodarenja
otpadom grada Solina za razdoblje 2017.g.-2022.g.
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija a zatim gđa. Irena Žderić, predstavnica izrađivača
- tvrtke Alafa-atest d.o.o. Split.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Marin Matijević i Niko Režić. Gosp. Milavić
postavlja upit gosp. Ivici Rakušiću, zamjeniku gradonačelnika u vezi izgradnje reciklažnog
dvorišta na koje gosp. Rakušić daje odgovor.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom s Planom gospodarenja otpadom
Grada Solina za razdoblje 2017.g.-2022.g.
Ad 7. Prijedlog Odluke o usklađenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti a
zatim gosp. Rade Pehar, predstavnik izrađivača – tvrtke Alafa-atest d.o.o. Split.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Vedran Duvnjak i Renato Prkić.
Gosp. Davor Mikas napominje da je otprije zatražio da mu se dostavi Procjena ugroženosti od
požara za područje grada Solina pa predsjednik Vijeća zadužuje gosp. Bilandžića, pročelnika
nadležnog upravnog odjela da navedeno izvrši.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o usklađenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksploziji
i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija grada Solina
Ad 8. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana
O prijedlogu izvješćuje gosp. Zdravko Perko, predsjednik Odbora za odlikovanja, javna
priznanja te imena ulica i trgova.
U raspravi sudjeluje gosp. Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
RJEŠENJE
o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana
(Ulica kardinala Franje Kuharića)
Ad 9. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Željko Ljubičić, predsjednik Odbora za Statut i poslovnik.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Vedran Duvnjak, Zdravko Perko, Josip Brčić, Niko
Režić, Ivan Andabak, Željko Ljubičić i Franka Oreb.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (9 glasova protiv)
donijelo
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
Ad 10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i objavi Pročišćenog teksta Odredbi za
provođenje Prostornog plana grada Solina
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 utvrđivanju i objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje
Prostornog plana grada Solina
Ad. 11. Izvješće o elementarnoj nepogodi uzrokovanoj požarom od 17. srpnja 2017. godine
na području Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić u svojstvu tajnika Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na području grada Solina.
Vijeće je izvješće primilo na znanje.
Pošto je dovršena rasprava po dnevnom redu, predsjedatelj predlaže postavljanje vijećničkih
pitanja.
− gosp. Renato Prkić:
(1) Ulicu od Gornje Rupotine do Blaca koja je razvrstana kao županijska prometnica,
potrebno je, radi sigurnosti sudionika u prometu, urediti na način da se ukloni raslinje koje se
nalazi uz nju. Također je potrebno sanirati kolnik ceste koja vodi do vrha Kozjaka – Sv. Jure
pošto je na nekoliko mjesta u vrlo lošem stanju.
(2) Na prometnici Marka Marulića ispod trgovačkog centra Lidl postavljen je pješački
prijelaz neposredno uz stepenice. Potrebno je postaviti barijeru (rampu) koja će doprinijeti
sigurnosti pješaka te je ujedno potrebno pješački prijelaz izmjestiti nekoliko metara dalje.
(3) Upućuje molbu i prijedlog Gradonačelniku da iduće godine predvidi sredstva u
Proračunu za obilježavanje Dana neovisnosti na lokalitetu Šuplje crkve, pošto se taj dan poklapa
s danom krunidbe Kralja Zvonimira. Uz osmišljavanje programa potaknut će se i zaštita
spomenutog lokaliteta u suradnji s nadležnim institucijama.
gosp. Goran Milavić postavlja pitanja:
(1) Traži odgovor od Upravnog odjela za pravne i opće poslove, Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti.. i od komunalnog redarstva u vezi balotaškog igrališta ispod Novog
groblja koje predstavlja problem narušavanja javnog reda i mira unatoč upozorenjima policije.
Upitno je je li taj objekat legalan i smije li se tu prodavati piće? Što je s korištenjem eventualne
koncesije za tu djelatnost?
(2) HDZ je u zadnja dva predizborna programa imao projekat Gradskog trga – Kada
možemo očekivati idejno rješenje i kada će se i na kojoj lokaciji to realizirati obzirom da grad
ove veličine mora imati gradski trg?
(3) U gradu Solinu nedovoljno je koševa za otpatke te je potrebno da komunalno
redarstvo obiđe teren u cilju rješavanja navedenog problema. Također je potrebno posaditi stabla
oko školske sportske dvorane Kraljice Jelene.
Na 1. i 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik te komentirajući 3.
podržava prijedloge koji su izneseni. Gosp. Renato Prkić također podržava prijedlog sadnje
−

stabala oko sportske dvorane, a dodatno objašnjenje o dinamici hortikulturnog uređenja daje
gosp. Ante Parčina.
− Gosp. Mario Jaman postavlja pitanja:
(1) Kako napreduje izgradnja komunalne (kanalizacijske) mreže u gradu Solinu?
(2) U kojoj je fazi dinamika radova na OŠ Ninčevići?
(3) Ulica Gašpina mlinica je često zakrčena parkiranim vozilima koji zauzmu veći dio
kolnika. Ista je također neuredna zbog nesavjesnih građana koji ne počiste za svojim psima koje
izvode u šetnju, a pojedinci svoje pse izvode bez brnjice i povodca. Potrebno je da komunalno i
prometno redarstvo intenzivnije obilazi tu ulicu i naplaćuje kazne.
(4) Izletište kod izvorišta Jadra je uređeno, zasađena je trava i postavljeni su stolovi za
potrebe izletnika, a pored toga pojedinci doslovno između stolova igraju na balote unatoč
činjenici da postoji teren za balote. Komunalno redarstvo bi trebalo nadgledati lokalitet i
intervenirati.
(5) Zanima ga je li prometnica Put Majdana razvrstana kao županijska cesta. Upozorava
da je ista uska i iznimno nepregledna te dijelom je zaklonjena raslinjem, posebno dio prije
skretanja prema izvoru Jadra na okuci. Apelira na komunalno redarstvo da poduzme
odgovarajuće mjere.
(6) Gdje se planira izgradnja dječjeg igrališta u centru grada - na ovom terenu ima dosta
djece?
Na 1., 3., 4., 5.i 6. pitanje odgovara gradonačelnik Dalibor Ninčević a na 2. gosp. Renato Prkić.
Gosp.Josip Brčić pita:
(1) U vezi pitanja s prošle sjednice koje se odnosilo na crpnu stanicu na izvoru Jadra
koja je ispala iz mreže napajanja za vrijeme požara pa su Mravince i Kučine ostale bez vode, a
na koje je dobio odgovore od HEP-a i VIK-a, komentira da nije dobio odgovor o tome što će
Grad i gradonačelnik napraviti po pitanju ugradnje agregatne stanice u crpnoj stanici?
(2) U Gradu Solinu su postavljena samo četiri poštanska sandučića – Predlaže da se u
MO Priko vode postavi jedan, možda na poslovni centar Japirko kao određenu žarišnu točku.
(3) Jesu li se i kada zadnji put radili periodički pregledi funkcionalnosti skloništa i
pripadajuće opreme i uređaja (centar Japirko, teretana Plosnić i Kučine). Obzirom da su to skupi
objekti izrađeni prema sigurnosnim zahtjevima, zanima ga stanje te traži brojčane podatke
stanja opreme kao što su brentače, lopate obične i lopate za snijeg, užad, prva pomoć i slično?
(4) U ulici Put mira je 8. kolovoza 2017. godine došlo do puknuća vodoopskrbne cijevi.
Osim nastale štete prijeti i šteta pri sljedećim oborinama pošto je kamena frakcija, koju je
izbacila voda pod tlakom i koja se razletjela ulicom, dijelom završila u cjevovodima i slivnicima
oborinske kanalizacije. Godinama se na križanju ulice Petra Krešimira IV i Marka Marulića pri
jačim oborinama pojavi lokva koja se danima ne prazni što ukazuje na poprilično začepljenje
oborinskog sustava. Je li Grad Solin naložio Vodovodu i kanalizaciji da očisti kompletan
cjevovod i slivnike u ulicama Put mira i Marka Marulića i ako nije, zašto to nije učinjeno?
(5) Što Grad može učiniti po pitanju izgradnje sekundarne mreže plinovoda, a sve u cilju
što manje učestalosti prekopavanja ulica? U medijima župan Blaženko Boban daje podršku
daljnjoj plinofikaciji ali konkretne podrške u smislu tehničke izvedbe sekundarne mreže nema.
Može li se postići dogovor s tvrtkom EVN da Grad Solin o svom trošku, koji će mu se naknadno
refundirati, ugradi cijevi prilikom radova drugih instalacija? Najavljuje se rekonstrukcija ulice
Put mira u dužini 150 do 200 metara zbog nedavnog puknuća cjevovoda pa bi paralelno s tim
radovima trebalo položiti i plinovod u istoj dužini. Postavlja pitanje Gradonačelniku što će
konkretno učiniti u ovom slučaju da se ulica Put mira ne zatvara za promet dva puta?
(6) Na ulazu u Vranjic od nogometnog igrališta do ulaza na poluotok treba urediti plažu –
nasuti oblutke i urediti šetnicu a u zadnjoj fazi prateće sadržaje.
−

Na 1. i 5. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević, a na 2. – dostaviti dopis Hrvatskoj pošti s
prijedlogom. Na 4. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija i gosp. Dalibor Ninčević.
Na 6. pitanje objašnjenje daje gosp. Nikola Perajica a zatim gđa. Sanja Samardžija (cjelovito
saniranje Kosice).
− Gosp. Kristian Podrug:
(1) U Ulici Put Mira i to u njenom južnom dijelu djeca pretrčavaju prometnicu a nema pješačkog
prijelaza. Potrebno je postaviti barijeru (rampu) i obilježiti pješački prijelaz jer neuređeni prijelaz
ugrožava sigurnost djece. Preglednost umanjuje i kontejner koji se tu nalazi.
Na pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević.
− Gosp. Josip Marković pita:
(1) Osvijetljenost ulice Stjepana Radića je vrlo loša.
(2) Koje tijelo odnosno institucija je izdao dozvolu za asfaltnu bazu u blizini rijeke Jadro?
Na 1. pitanje odgovara gosp. Ante Parčina. Dodatni odgovor daje gosp. Renato Prkić predlažući
da struka razmotri postavljanje nižih stupova javne rasvjete (stupovi koji neće zaklanjati krošnje
stabala).
− Gđa. Ivana Sedlar pita:
(1) U kojoj je fazi uređenje terena novog grobnog polja na Novom groblju obzirom na
veliku količinu vode i blata?
(2) Novo parkiralište u Držićevoj ulici - neodgovorni građani dovode pse – prostor je
neuredan.
(3) U ulici Stjepana Radića ne vidi se semafor – zaklanjaju ga stabla.
Na 1. pitanje odgovara gosp. Ante Parčina a na 2. gđa. Sanja Samardžija. Gosp. Renato Prkić
komentira 3. pitanje držeći da su uzrok problema istovjetan kao i kod loše rasvjete, a to su grane
stabala.
− Gosp. Željko Ljubičić pita:
(1) Je u Grad Solin uključen u program "Zaželi - program zapošljavanja žena" koji se
financira iz EU fondova ? Koliko će žena biti angažirano i koliko će korisnika biti obuhvaćeno
kroz taj program?
Na pitanje odgovara gosp. Ivica Rakušić, zamjenik gradonačelnika.
Gosp. Marin Matijević pita:
(1) Na ulazu u Solin iz pravca Klisa na staroj cesti potrebno je postaviti tablu s oznakom
grada. Također predlaže postaviti table s oznakom Rupotine i oznakom Sv. Kaja.
(2) Potrebno je tiskati plan grada Solina pošto je zadnji tiskan pred otprilike dvadeset
godina. Do iduće turističke sezone to bi trebalo realizirati u suradnji s Turističkom zajednicom
grada Solina.
(3) Članovi nadzornih odbora, predstavnici Grada Solina u JP Promet, Agenciji Eko
Kaštelanski zaljev i Vodovodu i kanalizaciji trebaju podnijeti izvješće o svom radu.
−

Gosp. Davor Mikas pita:
(1) Građani Kučina su upozorili da nema table s oznakom Kučina već samo smjerokaz
Mravince.
(2) Rasvjeta u pravcu Majdana iz ulice Marka Marulića nije ispravna.
(3) Predio prema Vidovića mostu je postao smetlište - također dio ulice Marka Marulića.
(4) Asfaltirana je ulica Stjepana Radića a nisu izvedeni radovi za plinofikaciju – tko je
odgovoran za to, tko je za to zadužen i tko je financirao?
(5) Postavlja pitanje gosp. Ivici Rakušiću u vezi Centra Priko vode – što on kao zamjenik
Gradonačelnika radi po tom pitanju?
−

(6) U Hektorovićevoj ulici – k. br. 23 i 25 - objekti su u privatnom vlasništvu a pristupni
put je u vlasništvu Grada – potrebno je riješiti pristup kućama u oba smjera. (Put prema kući
Đeko). - Na koji način i kada se to može riješiti?
(7) Dinamika aktivnosti vezana za EU fondove – koliko novca daje Grad i kolika
sredstva se osiguravaju iz tih fondova. Pitanje u pisanom obliku uručuje osobno gospodinu
Rakušiću.
Na 1. 2. 3. i 4. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević, na 2. i 3. dodatni odgovor daje gosp.
Ante Parčina, a na 5. i 7. gosp. Ivica Rakušić najavljuje pisani odgovor.
− Gosp. Niko Režić pita:
(1) Na pitanje o koncesiji tvrtki Cemex i eksploatacijskom polju koje je dobio nije
zadovoljan – u kakvi uvjetima je produžena koncesija, na koliko godina? - traži odgovor od
Grada a ne od tvrtke. Može li tvrtka širiti eksploatacijsko polje, u kom dijelu i pod kojim
uvjetima. Može li tvrtka i pod kojim uvjetima prodavati poluproizvod – klinker? Traži da mu se
dostavi rudarski projekt o sanaciji i kartu eksploatacijskog polja te kartu tupinoloma s dijelovima
na kojima je završena koncesija. Prilaže pitanja koja je ranije dostavio u pisanom obliku s
dodatnim napomenama.
(2) Potrebno je postaviti tablu s oznakom Sv. Kaja – ne mora biti žute boje obzirom da
nije naselje – može biti i bijele boje.
(3) Miniranje u tupinolomu je u zadnje vrijeme presnažno – građani se žale. Hitno treba
formirati povjerenstvo koje će otići u tvrtku Cemex kako bi se riješio problem.
(4) Gradski autobusi u jutarnjim satima voze svakih 2o minuta, to bi trebali i u
popodnevnim frekventnim satima a ne svakih 30 minuta.
Gosp. Ivan Andabak pita:
(1) Izgradnja parka za pse – što Grad kani poduzeti?
(2) Je li se Grad Solin prijavio na natječaj Ministarstva turizma za infrastrukturu u
turističkom sektoru, a ako nije zašto nije?
(3) Traži u pisanom odgovoru proceduru odnosno predradnje potrebne za promjenu
naziva mjesnog odbora (Rupotina u Rupatina).
−

Gosp. Vedran Duvnjak pita:
(1) Traži pisano očitovanje Gradonačelnika o direktoru tvrtke Inkubator i o njegovoj
ostavci izjavljujući da je danas kroz izvješća pokazao nekompetentnost u radu.
(2) Vrijede li isto djeca predškolske dobi kao i djeca školske dobi, - pri izradi kriterija za
POS-ove stanove nejednako su vrednovani. U istom pravilniku jednake bodove imaju podstanari
kao i osobe koje žive kod roditelja, a to se nije smjelo izjednačiti. Također ističe da čak 20 %
više bodova pripada braniteljima a u drugim sredinama je manji postotak - 5%.
−

Na 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević.
Gosp. Davor Mikas replicira kako je u prošlom sazivu Gradskog vijeća ideja izgradnje POSovih stanova odbacivana zbog nedostatka odgovarajućeg prostora za gradnju a rečeno je da bi
ista bila opterećujuća za Grad. Na navedenu repliku odgovara gosp. Željko Ljubičić kako je
navodno opterećujući karakter bilo samo istaknuto mišljenje pojedinca.
Predsjedatelj zaključuje 4. sjednicu u 21,45 sati.
ZAPISNIK SASTAVIO
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Ljubičić, dipl. pravnik

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLINA
Renato Prkić, dipl. ing. el.

