SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA

Utorak, 31. siječnja 2017.
N

SO

LI

Strana 1 - Broj 1

SLUŽBENI VJESNIK
GRADA SOLINA

GODINA XXV

SOLIN, 31. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 64., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13 i 78/15),
članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne
novine”, broj 64/08) i članka 39. Statuta Grada
Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09,
4/13 i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina dana 18. siječnja 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
grada Solina
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
grada Solina (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune
PPUG-a).
II.
Tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene iz točke I. ove Odluke je Upravni odjel za
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje
prostorom Grada Solina, koji taj postupak provodi
u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
Splitsko-dalmatinske županije.
Temeljem članka 81., stavka 2. Zakona o
prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj
153/13), Nositelj izrade Nacrta prijedloga Izmjena
i dopuna PPUG-a je Upravni odjel za komunalne
djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom
Grada Solina.
Stručni izrađivač Izmjena i dopuna PPUG-a je
tvrtka GISplan d.o.o. iz Splita.
III.
Prostorni plan uređenja grada Solina (u daljnjem tekstu: PPUG) donijet je 2006. godine (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 4/06). Nakon što
je 2008. godine PPUG usklađen sa Zakonom o
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prostornom uređenju i gradnji (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 4/08), donijete su tri izmjene
i dopune PPUG-a i to 2010., 2014. i 2015. godine
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 6/10, 5/14
i 6/15).
Razlozi radi kojih se pristupa izradi (četvrtih)
Izmjena i dopuna PPUG-a određeni su Odlukom o
izradi Izmjena i dopuna PPUG-a (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 6/16) i Odlukom o izmjeni i
dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUG-a
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 13/16).
Člankom 3., stavkom 2. Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUG-a (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 6/16) određeni su slijedeći razlozi
zbog kojih se pristupa izradi Izmjena i dopuna
PPUG-a:
– omogućavanje legalizacija građevina temeljem
zahtjeva građana,
– omogućavanje bavljenja seoskim turizmom na
poljoprivrednom gospodarstvu prema – zahtjevu
Udruge Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP,
– preispitivanje trasa, površina i uvjeta gradnje
infrastrukturnih sustava,
– revizija izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog
dijela građevinskog područja naselja,
– manje korekcije koridora prometnica,
– usklađenja sa zakonskim i podzakonskim aktima
temeljem zahtjeva javnopravnih tijela
– redeﬁnicija pojedinih odredbi za provođenje koje
su se pokazale nedorečenima u provedbi.
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi
Izmjena i dopuna PPUG-a (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 13/16), donijete 21. prosinca 2016.
godine, dopunjeni su razlozi radi kojih se pristupa
izradi Izmjena i dopuna PPUG-a određeni Odlukom
o izradi.
Člankom 2., stavkom 1. ove Odluke dodat je
novi razlog za izradu Izmjena i dopuna PPUG-a
koji glasi:
– određivanje zone javne i društvene namjene površine cca 2,24 ha smještene na području Klanac,
radi omogućavanja partnerskog projekta Grada i
Sveučilišta za smještaj studentskog kampusa.

Strana 2 - Broj 1

SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA

IV.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna PPUG-a određeni su člankom 6. i 7. Odluke
o izradi Izmjena i dopuna PPUG-a (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 6/16), te člankom 3.
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena
i dopuna PPUG-a (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 13/16), a odnose se na utvrđene razloge
kako bi se omogućila njegova učinkovita provedba
i prilagodba potrebama stanovnika grada Solina.
V.
Obuhvat Izmjena i dopuna PPUG-a odnosi
se na cjelokupno administrativno područje grada
Solina. Izmjene i dopune PPUG-a planirane su u
graﬁčkom i tekstualnom dijelu.
VI.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina na
okoliš, provode su u skladu s odredbama Zakona
o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13 i
78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj
64/08) i odredbama posebnih propisa iz područja
iz kojega se prostorni planovi donose i provode i
to redoslijedom provedbe kako je to utvrđeno u
Prilogu 1. ove Odluke.
VII.
Mišljenje dali je za izradu Izmjena i dopuna
PPUG-a potrebno provesti postupak glavne ocjene
prihvatljivosti plana za ekološku mrežu u odnosu
na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke
mreže, donijet će se u skladu sa Zakonom o zaštiti
prirode (“Narodne novine”, broj 80/13) i provesti
u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.
VIII.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPUG-a, prema
ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su
navedene u Prilogu 2. ove Odluke.
IX.
Grad Solin, Upravni odjel za komunalne
djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom,
dužan je informirati javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša
i Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane
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javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne
novine”, broj 64/08).
X.
Prilozi 1. i 2. čine sastavni dio ove Odluke.
XI.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 350-02/16-01/011
Ur.broj: 2180/1-04-01-17-63
Solin, 18. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 37. i 38. Zakona o zaštiti
kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj 69/99,
151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), te na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Zamjenik
koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina,
dana 26. siječnja 2017., donio je slijedeći

ZAKLJUČAK
o neprihvaćanju ponude za kupnju suvlasničkog
dijela nekretnine u K.O. Solin, koja je zaštićena
kao spomenik kulture
1. Grad Solin, nije zainteresiran koristiti pravo
prvokupa za nekretninu ZK tijelo II - 1. Suvlasnički
dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1); magazin koji se nalazi na prvom katu
zgrade i zauzima cijeli prvi kat s ulazom sa sjeverne strane zgrade preko istočne strane ograđenog
dvorišta (sada privremeno pokrivenog jedinstvenim
krovom od valovitog salonita), koji se nalazi na
čest.zem. 3449 K.O. Solin, a koje su suvlasnici:
a) 1/10 ŽAPER JOZO, Glavica 29C,
b) 1/10 ŽAPER IVAN, Glavica 29C,
c) 1/10 ŽAPER MARKO, Glavica 29C,
d) 1/10 ŽAPER NIKOLA, K. Lukšić, Cesta dr. F.
Tuđmana 686
e) 1/10 ŽAPER JAKOV, Solin, Braće Radića 82,
f) 1/8 BILONIĆ NEDJELJKO, SOLIN, Put Bobana 21,
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g) 1/8 BILONIĆ STJEPAN, Težački put 71,
h) 1/8 BRČIĆ ANA, rođ. BILONIĆ, Solin, Put
mira 47,
i) 1/8 JONJIĆ MARIJA, Frankfurt, Njemačka, svi
suvlasnici idealnog dijela nekretnine.
2. Utvrđuje se da suvlasnici opisani u točki 1.
ovog Zaključka nisu suvlasnici nekretnine koja je
nadograđena betonskim prizemnim objektom s njene sjeverne strane u površini od cca 30 m2, položen
na č.zem. 1041 (kat.čest.br. 6367/1) K.O. Solin, te
istom ne mogu raspolagati u smislu članka 37. i
38. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(“Narodne novine”, broj 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14, 98/15), stoga se odbija njihov zahtjev u
tom dijelu.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

nog sudskog vještaka za graditeljstvo Ranka Kurira
oznake O.E.-45/16-PR, sve plativo u kunama po
srednjem tečaju NBH na dan isplate.
4. Zadužuje se Upravni odjel za pravne i opće
poslove, Služba za imovinsko pravne poslove i javnu nabavu da odmah po donošenju ovog Zaključka
poduzme sve potrebne radnje u svezi sklapanja
ugovora, koji će po izradi potpisati Zamjenik koji
obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

Klasa: 944-03/16-01/0001
Ur.broj: 2180/1-01-17-3
Solin, 26. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” RH,
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15),
sukladno članku 39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13)
Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika
Grada Solina dana 8. prosinca 2016. godine donio
je sljedeći

Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” RH,
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15),
sukladno članku 39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i
7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina dana 19. siječnja 2017. godine
donio je sljedeći

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin za
rekonstrukciju ulice Braće Radića u Solinu
1. Utvrđuje se da Grad Solin planira rekonstruirati ulicu Braće Radića u Solinu.
2. Zbog proširenja ulice Braće Radića, Grad
Solin treba otkupiti zemljište oznake č.zem. 2860/2
(k.č.zem. 2612/2) u površini od 56 m2 K.O. Solin,
a koja č.zem. je nastala od č.zem. 2860/1 što je
razvidno iz prijavnog lista oznake Pr.br. 127/16 A,
izrađen od ovlaštene geodetske tvrtke APOKRIF
d.o.o., a u vlasništvu je Zdenke Čerine, ž. Zvonka
iz Solina, Braće Radića 44.
3. Nekretnina opisana u točki 2. ovog Zaključka će se otkupiti po cijeni od 80,00 eura/m2 (osamdeset eura/m2), a sve temeljem procjene ovlašte-

Klasa: 944-18/16-02/52
Ur.broj: 2180/1-01-17-2
Solin, 19. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

ZAKLJUČAK
o kupnji dijela nekretnine smještene
u K.O. Solin za rekonstrukciju
ulice Braće Radića u Solinu
1. Utvrđuje se da Grad Solin planira rekonstruirati ulicu Braće Radića u Solinu.
2. Zbog rekonstrukcije i proširenja ulice
Braće Radića u Solinu, Grad Solin treba otkupiti
suvlasnički dio od 28/314 idealnih dijelova cjeline
zemljišta oznake č. zem. 2934/3 (k.č.zem. 2620/1)
u površini od 314 m2 K.O. Solin (u naravi 28 m2)
od Olija Balića, Braće Radića 55 iz Solina.
3. Suvlasnički dio nekretnine opisane u točki
2. ovog Zaključka će se otkupiti po cijeni od 80,00
eura/m2 (osamdeseteura/m2), a sve temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo
Ranka Kurira oznake O.E.-48/16-PR, sve plativo u
kunama po srednjem tečaju NBH na dan isplate.
4. Zadužuje se Upravni odjel za pravne i opće
poslove, Služba za imovinsko-pravne poslove i javnu nabavu da odmah po donošenju ovog Zaključka
poduzme sve potrebne radnje u svezi sklapanja
ugovora, koji će po izradi potpisati Zamjenik koji
obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina.
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5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 944-18/16-02/55
Ur.broj: 2180/1-01-16-2
Solin, 30. prosinca 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
i 7/13), a u skladu s člankom 28. Statuta Agencije
EKO – Kaštelanski zaljev – ustanova Split, dana
09. siječnja 2017. godine, Gradonačelnik Grada
Solina, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije
EKO – Kaštelanski zaljev
1. Ante Ljubičić, imenuje se članom Upravnog
vijeća Agencije EKO – Kaštelanski zaljev.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22. siječnja 2017.
godine.
3. Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 080-09/17-01/01
Ur.broj: 2180/1-01-17-1
Solin, 09. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 239. stavka 4. Prekršajnog
zakona (“Narodne novine”, broj 107/07, 39/13,
157/13 i 110/15) i članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 07/09, 04/13
i 07/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika, dana 20. siječnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o naplati paušalne svote troškova prilikom
izdavanja obaveznog prekršajnog naloga
Članak 1.
Ovim Zaključkom daje se suglasnost Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europskih fondova,
Odsjeku za prometno redarstvo Grada Solina, da
prilikom izdavanja obaveznog prekršajnog naloga
sukladno važećim propisima može osim kazne

Utorak, 31. siječnja 2017.

odrediti naknadu paušalne svote troškova za izdavanje obaveznog prekršajnog naloga u visini od
100,00 (stotinu) kuna radi troškova nastalih utvrđivanjem prekršaja upotrebom tehničkih sredstava ili
provođenjem potrebnih analiza i vještačenja.
Članak 2.
Za praćenje izvršenja ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom i europskih
fondova, Odsjek za prometno redarstvo.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku grada Solina”.
Klasa: 415-07/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-01-17-2
Solin, 20. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13,
7/13), Gradonačelnik Grada Solina dana 02. siječnja
2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o pomoći za besplatan ili suﬁnanciran prijevoz
umirovljenika i drugih građana
Članak 1.
Pravo na pomoć za besplatne troškove javnog
prijevoza mogu ostvariti:
1. članovi udruge roditelja poginulih branitelja iz
Domovinskog rata.
2. djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dok su na redovnom školovanju.
3. dobrovoljni davatelji krvi s 40 i više davanja
muškarci i s 20 i više davanja žene.
4. invalidne osobe s 80% invalidnosti i osobe s
težim mentalnim oštećenjem zdravlja temeljem
rješenja Centra za socijalnu skrb.
5. članovi udruga gluhih i nagluhih osoba, udruga
slijepih, udruga multiple skleroze, udruga distroﬁčara, te udruge djece s posebnim potrebama
(jedan od roditelja).
6. ostali korisnici, kojima je zbog trenutnih socijalnih, zdravstvenih i ostalih okolnosti potreban
prijevoz, a po procjeni Upravnog odjela za javne
djelatnosti.

Utorak, 31. siječnja 2017.
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Članak 2.
Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza
uz sudjelovanje u plaćanju troškova mogu ostvariti
osobe starije od 65 godina života ukoliko izvrše
jednokratnu godišnju uplatu u Proračun Grada
Solina u iznosima kako slijedi:
1. osobe starije od 65 godina života koje ne ostvaruju nikakva primanja ili čija osnovna mirovina
mjesečno iznosi do 1.000,00 kuna, odnosno
čiji osobni mjesečni prihodi iznose do 1.000,00
kuna, uplatu u iznosu 200,00 kuna.
2. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni
mjesečni prihodi iznose od 1.000,00 do 1.500,00
kuna, uplatu u iznosu od 250,00 kuna.
3. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni
mjesečni prihodi iznose od 1.500,00 do 2.000,00
kuna, uplatu u iznosu od 500,00 kuna.
4. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni
mjesečni prihodi iznose od 2.000,00 do 2.500,00
kuna, uplatu u iznosu od 600,00 kuna.
5. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni
mjesečni prihodi iznose od 2.500,00 do 3.000,00
kuna, uplatu u iznosu od 800,00 kuna.
6. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni
mjesečni prihodi iznose od 3.000,00 do 3.500,00
kuna, uplatu u iznosu od 900,00 kuna.
7. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni
mjesečni prihodi iznose od 3.500,00 do 4.000,00
kuna, uplatu u iznosu od 1.300,00 kuna.
8. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni
mjesečni prihodi iznose od 4.000,00 kuna i više,
uplatu u iznosu od 1.800,00 kuna.
Pravo na besplatne troškove javnog prijevoza i
troškove prijevoza u kojima sudjeluju jednokratnom
godišnjom uplatom mogu ostvariti umirovljenici
koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju mirovinu temeljem međunarodnih
ugovora, kao i umirovljenici koji ostvaruju samo
inozemnu mirovinu na koje se odnose isti uvjeti
kao i za umirovljenike koji su mirovinu ostvarili u
Republici Hrvatskoj.
Za ostvarivanje navedenih prava podnositelj
mora imati prebivalište na području grada Solina.
Uplata iznosa kojim osoba sudjeluje u troškovima javnog prijevoza vrši se jednokratnom
godišnjom uplatom neposredno prije ostvarivanja
gore navedenog prava.
Članak 3.
Pravo na subvenciju troškova javnog prijevoza
mogu ostvariti:

1. nezaposleni
2. umirovljenici do 65 godina života.
Članak 4.
Rješenja o povlaštenom prijevozu u 2017.
godini izdavati će se u periodu od 02. siječnja do
31. prosinca 2017. godine.
Upravno tijelo može posebnim rješenjem odobriti besplatne ili subvencionirane troškove javnog
prijevoza ukoliko procjeni da zahtjev podnositelja
djelomično ne udovoljava propisanim uvjetima, a
prijevoz mu je potreban zbog posebnih okolnosti.
Prijevoz osoba iz članka 1., 2., 3. i 4., ovog
Zaključka odobrava se sukladno ugovoru s prijevoznikom.
Klasa: 340-05/16-01/19
Ur.broj: 2180/01-01-01/17-2
Solin, 02. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 40. Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 174/09,
92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11,
140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) i članka 39.
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika Grada Solina, dana 20.
siječnja 2017. godine, donio je slijedeći

ZAKLJUČAK
o ﬁnanciranju kanalizacijskog priključka
1. Grad Solin, sukladno odredbama Zakona
o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji, ﬁnancirat će vodovodni priključak gospodinu Grubić Martinu iz
Solina, Dudini 78, OIB: 62844069299, u iznosu od
1.154,77 kuna (slovima: tisućustopedesetčetiri kune
i sedamdesetsedam lipa), a sve sukladno Ugovoru
o izvedbi kanalizacijskog priključka sklopljenog
između Grubić Martina, s jedne strane i tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o., s druge strane.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši plaćanje iznosa navedenog u točki 1. ovog Zaključka, Grubić Martinu iz
Solina, a isti je dužan platiti vodovodni priključak
Vodovodu i kanalizaciji d.o.o.
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3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 402-10/16-01/0169
Ur.broj: 2180/1-01-17-3
Solin, 20. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, dana 31. siječnja 2017. godine,
donosi

ZAKLJUČAK

Utorak, 31. siječnja 2017.

obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina donesenim dana 09. studenoga 2016. godine za školsku/
akademsku godinu 2016./2017., na osobni zahtjev,
a zbog ostvarivanja prava na državnu stipendiju za
2017. godinu.
2. Pravo na stipendiju Grada Solina prestaje
dana 01. siječnja 2017. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 604-05/17-01/03
Ur.broj: 2180/01-01-17-3
Solin, 13. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

o plaćanju troška nabavke slušnog aparata
1. Odobrava se jednokratna novčana pomoć
gđi. Aneli Teklić, Solin, Ante Starčevića 68, za
plaćanje troška nabavke slušnog aparata za njeno
teško oboljelo dijete Andrijanu Teklić.
2. Ponuda 21-499/2016 poslana od Medical Intertrade d.o.o., Sveta Nedelja, Dr. Franje Tuđmana 3,
u iznosu od 3.370,17 kuna, platiti će se na račun
IBAN: HR1224840081100191302, model 02, poziv
na broj 0000000-0210004991.
3. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 2. ovog
Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 402-10/17-01/15
Ur.broj: 2180/01-01-01/2-17-3
Solin, 31. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, dana 13. siječnja 2017. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prestanku prava na stipendiju
za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
1. Studentici Ivani Bešker, Solin, Braće Radića 64, prestaje pravo na stipendiju Grada Solina,
koja joj je dodijeljena Zaključkom Zamjenika koji

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, dana 18. siječnja 2017. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prestanku prava na stipendiju
za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
1. Studentu Vladi Majiću, Solin, Luke Botića
19, prestaje pravo na stipendiju Grada Solina, koja
mu je dodijeljena Zaključkom Zamjenika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, donesenim dana 09. studenoga 2016. godine za školsku/
akademsku godinu 2016./2017., na osobni zahtjev,
a zbog ostvarivanja prava na državnu stipendiju za
2017. godinu.
2. Pravo na stipendiju Grada Solina prestaje
dana 01. siječnja 2017. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 604-05/17-01/04
Ur.broj: 2180/01-01-17-3
Solin, 18. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, dana 09. siječnja 2017. godine,
donosi

Utorak, 31. siječnja 2017.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA

ZAKLJUČAK
o prestanku prava na stipendiju
za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
1. Studentici Vučić Heleni, Solin, Cetinska ulica
2, prestaje pravo na stipendiju Grada Solina, koja joj
je dodijeljena Zaključkom Zamjenika koji obnaša
dužnost gradonačelnika Grada Solina donesenim dana
09. studenoga 2016. godine za školsku/akademsku
godinu 2016./2017., na osobni zahtjev, a zbog ostvarivanja prava na državnu stipendiju za 2017. godinu.
2. Pravo na stipendiju Grada Solina prestaje
dana 01. siječnja 2017. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 604-05/17-01/02
Ur.broj: 2180/01-01-17-3
Solin, 09. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i
7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika
Grada Solina, dana 09. siječnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prestanku prava na stipendiju
za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
1. Studentu Krolo Teu, Solin, Šubićeva 5, prestaje pravo na stipendiju Grada Solina, koja mu je
dodijeljena Zaključkom Zamjenika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, donesenim dana
09. studenoga 2016. godine za školsku/akademsku
godinu 2016./2017., na osobni zahtjev, a zbog ostvarivanja prava na državnu stipendiju za 2017. godinu.
2. Pravo na stipendiju Grada Solina prestaje
dana 01. siječnja 2017. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
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žbeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13)
Gradonačelnik Grada Solina dana 13. siječnja 2017.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli jednokratne ﬁnancijske pomoći
1. Odobrava se jednokratna ﬁnancijska pomoć
gđi. Kalinić Nađi, iz Vranjica, Krešimirova 17 A,
OIB: 50983841503, u iznosu od 4.000,00 kuna (slovima: četiritisuće kuna) radi teških životnih uvjeta.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun
i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1.
ovog Zaključka s pozicije proračuna PR 00248
– Jednokratne ﬁnancijske pomoći građanima, te
gore navedeni iznos uplati na račun broj: HR33
23300033171849348 otvoren kod Splitske banke.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 402-10/16-01/278
Ur.broj: 2180/1-01-17-2
Solin 13. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 23. Pravilnika o socijalnoj
skrbi (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 2/06,
12/06 i 1/11) i članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i
7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika
Grada Solina, dana 13. siječnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli jednokratne ﬁnancijske pomoći

Klasa: 604-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-01-17-3
Solin, 09. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

1. Odobrava se jednokratna ﬁnancijska pomoć
u iznosu od 4.000,00 kuna (slovima: četiritisuće
kuna) DUJI TOKIĆU, iz Solina, Kneza Domagoja
8, OIB: 14578534760, radi teških životnih uvjeta.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog
Zaključka, s pozicije PR 00248 – Jednokratne
ﬁnancijske pomoći građanima, te navedeni iznos
uplati na račun otvoren kod Splitske banke d.d. na
broj: HR6823300033141176639.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

Na temelju članka 23. Pravilnika o socijalnoj
skrbi (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 2/06
i 12/06) i članka 39. Statuta Grada Solina (“Slu-

Klasa: 402-10/17-01/02
Ur.broj: 2180/1-01-17-2
Solin, 13. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.
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Utorak, 31. siječnja 2017.

Na temelju članka 23. Pravilnika o socijalnoj
skrbi (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 2/06 i
12/06) i članka 39. Statuta Grada Solina (“Slu-žbeni
vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13) Gradonačelnik Grada Solina dana 29. prosinca 2016.
godine, donosi

Na temelju članka 23. Pravilnika o socijalnoj
skrbi (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 2/06
i 12/06) i članka 39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13)
Gradonačelnik Grada Solina dana 24. siječnja 2017.
godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o dodjeli jednokratne ﬁnancijske pomoći

o dodjeli jednokratne ﬁnancijske pomoći

1. Odobrava se jednokratna ﬁnancijska pomoć
gosp. Šimičić Željku, iz Solina, Zvonimirova 119,
OIB: 47958402321, u iznosu od 4.000.00 kuna
(slovima:četiritisućekuna) radi teških životnih uvjeta.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog
Zaključka s pozicije proračuna PR 00248 – Jednokratne ﬁnancijske pomoći građanima, te gore
navedeni iznos uplati na račun broj: HR 54
23400093112094586 otvoren kod Privredne banke
Zagreb.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

1. Odobrava se jednokratna ﬁnancijska pomoć
gosp. Anti Drnasu, iz Mravinaca, Don Petra Peroša 17,
OIB: 58137753859, u iznosu od 4.000.00 kuna (slovima: četiri tisuće kuna) radi teških životnih uvjeta.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun
i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1.
ovog Zaključka s pozicije proračuna PR 00248
– Jednokratne ﬁnancijske pomoći građanima, te
gore navedeni iznos uplati na račun broj: HR38
24020063102960086 otvoren kod Erste&Stermarkische banke d.d.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

Klasa: 402-10/16-01/282
Ur.broj: 2180/1-01-16-2
Solin, 29. prosinca 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Klasa: 402-10/17-01/06
Ur.broj: 2180/01-01-01/2-17-2
Solin, 24. siječnja 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.
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