Utorak, 27. siječnja 2009.
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SLUŽBENI VJESNIK
GRADA SOLINA

GODINA XVII

Na temelju članka 19. Statuta Gradske knjižnice Solin od 20. siječnja 2006. godine, članka
25. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko vijeće Solina
na 42. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o Programu rada Gradske knjižnice Solin
za 2009. godinu
1. Gradsko vijeće prima na znanje Program
rada Gradske knjižnice Solin za 2009. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 021-05/09-01/01
Urbroj: 2180-02-01-09-2
Solin, 27. siječnja 2009. godine

Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Dr. sc. Kajo Bućan, v.r.

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” RH, broj 96/03) i članka 5.
Proračuna Grada Solina za 2008. godinu (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 10/07, 6/08 i 12/08) i
članka 25. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko vijeće
na 42. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
povodom preraspodjele proračunskih sredstava
Proračuna Grada Solina za 2008. godinu
1. Gradsko vijeće prima na znanje Zaključak
od 30. prosinca 2008. godine o preraspodjeli proračunskih sredstava Proračuna Grada Solina za
2008. godinu, kojeg je donio gradonačelnik Grada
Solina.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 021-05/09-01/01
Urbroj: 2180-02-01-09-3
Solin, 27. siječnja 2009. godine

BROJ 1

SOLIN, 27. siječnja 2009. godine

Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Dr. sc. Kajo Bućan, v.r.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine” RH, broj 26/03
– pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i temeljem provedenog javnog nadmetanja od 21. prosinca 2008. godine i članka 25. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06),
Gradsko vijeće Grada Solina na 42. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području grada Solina
Članak 1.
Temeljem provedenog javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području grada Solina i ocjene poslovnog ugleda
podnositelja ponude, sposobnosti za ostvarivanje
koncesije te ﬁnancijsku povoljnosti, Gradsko vijeće
Solina dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Solina na rok
od 4 (četiri) godine
Dimnjačarskom obrtu “KAMIN”,
vl. Renata Gorete.
Članak 2.
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo Grada Solina, da temeljem ove Odluke u roku od 30 dana od
dana donošenja, sklopi ugovor o koncesiji s izabranim korisnikom koncesije, s pobližim utvrđenjima
sukladno sa zakonom.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 021-05/09-01/01
Urbroj: 2180-02-01-09-4
Solin, 27. siječnja 2009. godine

Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Dr. sc. Kajo Bućan, v.r.

Na temelju članka 85. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 110/07) i članka 44.
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
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Solina”, broj 08/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo
Solina na 74. sjednici održanoj 12. siječnja 2009.
godine, donijelo je
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vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo Solina na 75. sjednici održanoj 21.
siječnja 2009. godine, donijelo je,

ODLUKU

ZAKLJUČAK

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove
na sanaciji krova i fasade na Domu Zvonimir

o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja “CENTAR 2”

1. U otvorenom postupku javne nabave broj
63/08, objavljenom u Elektroničkom oglasniku
javne nabave pod brojem N-02-V-148145-271108
od 28. studenog 2008. godine, a koja se odnosi
na radove na sanaciji krova i fasade na Domu
Zvonimir pristiglo je sedam ponuda i to: “Voltius”
d.o.o. Rijeka, “Marconi inženjering” d.o.o. Split,
“Blažing” d.o.o. Split, “Kolona-Co” d.o.o. Solin,
“Innecto” d.o.o. Split, “Melcon” d.o.o. Solin i
“Građenje Split” d.o.o. Split.
2. Procijenjena vrijednost nabave je 795.081,96
kuna.
3. Grad Solin sukladno javnom nadmetanju iz
točke 1. ove Odluke odabire “Blažing” d.o.o. Split
za cijenu od 760.052,95 kn, iz razloga što ista ima
najnižu cijenu i ispunjava sve natječajne uvjete.
4. Protiv ove Odluke nezadovoljna stranka
može u roku od 8 dana od dana primitka ove
Odluke uložit žalbu Državnoj komisiji za kontrolu
postupka javne nabave u Zagrebu, a predaje
se u pisanom obliku izravno ili preporučenom
poštanskom pošiljkom Poglavarstvu Grada Solina.
Žalba se taksira sa 50,00 kn administrativnih
upravnih pristojbi. Žalitelj je dužan jedan primjerak
žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave u Zagrebu.
5. Nakon isteka roka mirovanja od 12 dana,
ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina da s
najpovoljnijim ponuditeljem iz točke 3. ove Odluke
sklopi ugovor o izvođenju radova s preciznijim
utvrđenjima.
6. Zadužuje se referent za poslove javne nabave da obavijesti ponuditelje o izboru.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.

1. Utvrđuje se prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “CENTAR 2” i prosljeđuje
na javnu raspravu.
2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna
DPU-a počinje najmanje osam dana nakon objave
javne rasprave i traje 15 dana.
Za vrijeme javnog uvida prijedlog izmjena i
dopuna DPU-a bit će izložen u prizemlju zgrade
Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.
3. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti
gospodarstvo i upravljanje prostorom da organizira
javnu raspravu, a po završetku iste, o provedenoj
javnoj raspravi pripremi izvješće, te da nacrt
konačnog prijedloga izmjena i dopuna DPU-a
dostavi tijelima i osobama određenim posebnim
propisima, radi davanja mišljenja o poštivanju
zahtjeva iz članka 79. odnosno očitovanja iz članka
90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

Klasa: 022-05/09-01/01
Urbroj: 2180-01-01-09-2
Solin, 12. siječnja 2009. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 84. i 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj
76/07) i članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni

Klasa: 022-05/09-01/02
Urbroj: 2180-01-01-09-4
Solin, 21. siječnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 94., stavak 3. Zakona o
javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 110/07) i
članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 08/01 i 1/06), Gradsko Poglavarstvo Solina na 75. sjednici održanoj 21. siječnja
2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o poništenju nadmetanja za radove na uređenju
vatrogasnog doma Sveti Kajo
1. Poglavarstvo Grada Solina poništava nadmetanje broj 65/08, objavljenom u Elektroničkom
oglasniku javne nabave pod brojem N-02-V-151133-091208 od 10. prosinca 2008. godine, a koje se
odnosi na radove na uređenju vatrogasnog doma
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Sveti Kajo, iz razloga što je cijena najpovoljnije
ponude veća od planiranih sredstava nabave.
2. Protiv ove Odluke nezadovoljna stranka
može u roku od 8 dana od dana primitka ove
Odluke uložit žalbu Državnoj komisiji za kontrolu
postupka javne nabave u Zagrebu, a predaje
se u pisanom obliku izravno ili preporučenom
poštanskom pošiljkom Poglavarstvu Grada Solina.
Žalba se taksira sa 50,00 kn administrativnih
upravnih pristojbi. Žalitelj je dužan jedan primjerak
žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave u Zagrebu.
3. Zadužuje se referent za poslove javne
nabave da obavijesti ponuditelje o poništenju
nadmetanja te nakon roka mirovanja od 12 dana
isto nadmetanje ponovo objavi.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 022-05/09-01/02
Urbroj: 2180-01-01-09-5
Solin, 21. siječnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 08/01 i
1/06) i članka 21, 29. i 31. Odluke o javnim parkiralištima na području grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 3/96), Gradsko poglavarstvo Solin na 75. sjednici održanoj 21. siječnja
2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o zonama javnih
parkirališta i cijeni parkirne karte
1. U Zaključku o zonama javnih parkirališta
i cijeni parkirne karte (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 5/96 i 3/01) u točci 4., stavak 1.
umjesto riječi “za I. zonu 1.000,00 kuna”, mijenja
se u “za I. zonu 1.350,00 kuna”.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/09-01/02
Urbroj: 2180-01-01-09-6
Solin, 21. siječnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01) i
članka 50. Poslovnika Gradskog poglavarstva Solin
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95, 5/99 i
4/02), Gradsko poglavarstvo na 75. sjednici održanoj 21. siječnja 2009. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju direktora
“Zvonimir Solin” d.o.o. Solin
1. ŠPIRO ŽIŽIĆ, imenuje se za direktora
“Zvonimir Solin” d.o.o. iz Solina, na mandatno
razdoblje od četiri (4) godine.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 14. veljače 2009. godine.
3. Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 022-05/09-01/02
Urbroj: 2180-01-01-09-7
Solin, 21. siječnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06)
i članka 49. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Solin (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95,
5/99 i 4/02), Gradsko poglavarstvo na 75. sjednici
održanoj 21. siječnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju bruto osnovice za obračun plaća
korisnika Proračuna Grada Solina
1. Bruto osnovica za obračun plaća korisnika
Proračuna Grada Solina utvrđuje se u visini od
2.218,60 kuna što u odnosu na dosadašnju bruto
osnovicu primjenjivanu od 01. siječnja 2008. godine, predstavlja povećanje od 7%.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se isplatom plaća za
siječanj 2009. godine.
Klasa: 022-05/09-01/02
Urbroj: 2180-01-01-09-9
Solin. 21. siječnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 23. Pravilnika o socijalnoj
skrbi (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 2/06 i
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12/06), članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo na 75. sjednici održanoj 21. siječnja
2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli jednokratne financijske pomoći
obitelji Ružice Kalinić

Utorak, 27. siječnja 2009.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06)
i članka 49. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Solin (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95,
5/99 i 4/02) Gradsko poglavarstvo na 75. sjednici
održanoj 21. siječnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka o prihvaćanju
suorganizatorstva projekta javnog snimanja
HTV-a “Lijepom našom” u Solinu

1. Grad Solin dodjeljuje jednokratnu ﬁnancijsku
pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pet
tisuća kuna) obitelji Ružice Kalinić, iz Solina, Put
Voljaka 20, poradi poboljšanja socijalnih prilika ove
mnogočlane obitelji.
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka s
proračunske pozicije 130 - konto 3721 - jednokratne novčane pomoći građanima i kućanstvima.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

1. U Zaključku Poglavarstva, Klasa: 02205/08-01/19; Urbroj: 2180-01-01-08-17 od 02.
prosinca 2008. godine u točki 1. dodaje se sljedeći
tekst: Grad Solin osigurat će sredstva za pokriće
troškova nastalih za potrebe osiguranja, razglasa i
večere za sudionike.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

Klasa: 022-05/09-01/02
Urbroj: 2180-01-01-09-10
Solin, 21. siječnja 2009. godine

Klasa: 022-05/09-01/02
Urbroj: 2180-01-01-09-12
Solin, 21. siječnja 2009. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06),
članka 50. Poslovnika Gradskog poglavarstva Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95, 5/99
i 4/02), a u skladu s člankom 28. Statuta Agencije
EKO - Kaštelanski zaljev – Ustanova Split,
Gradsko poglavarstvo na 75. sjednici održanoj 21.
siječnja 2009. godine, donijelo je

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 objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/09-01/02
Urbroj: 2180-01-01-09-11
Solin. 21. siječnja 2009. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” RH, broj 86/08),
gradonačelnik Grada Solina utvrđuje

PLAN
prijama u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon
za obavljanje komunalnih djelatnosti
za 2009. godinu
I.
Plan prijama donosi se za odjele i službe Grada
Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih
djelatnosti u Gradu Solinu.
Plan prijama utvrđuje se za 2009. godinu
(kratkoročni plan).
Plan prijama utvrđuje se na temelju pisanih
prijedloga tijela navedenih u stavku 1. ove točke.
II.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta
popunjavat će se putem javnog natječaja ili premještanjem.
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Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno
vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se
objavljuju u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

utvrdi da tijela iz točke I. nisu proveli postupak
popunjavanja radnih mjesta. Izmjene i dopune
Plana donose se na obrazloženi zahtjev tijela iz
točke I.

III.
Stvarno stanje popunjenosti, potreban broj
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme,
potreban broj na određeno vrijeme i broj vježbenika
utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio ovog
Plana.
IV.

V.
Plan prijama stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 112-01/09-01/01
Urbroj: 2180-01-01-09-1
Solin, 7. siječnja 2009. godine
Gradonačelnik
GRADA SOLINA
Blaženko Boban, v.r.

Revizija potreba popunjavanja može se u
pravilu napraviti jednom godišnje ukoliko se

NAZIV TIJELA

Odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje
prostorom
Odjel za javne djelatnosti
Odjel za pravne i opće poslove

Odjel za proračun
i računovodstvo
Vlastiti pogon za obavljanje
komunalnih djelatnosti

Stanje
popunjenosti
radnih
mjesta

Planirani
broj

Redovan prijem na
neodređeno vrijeme

Potreban
broj na
određeno
vrijeme

Redovan
prijam

Redovan
prijam vježbenici

2

–

14

16

2

-VŠS (l)
-VSS (l)
(arh. ili
građ.struka)
2

5

6

2

–
-VSS
(pravne
struke)
2

1

15

18

3

8

10

1

–

–

36

43

8

–

4
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IZDAVAČ: Grad Solin – Glavni i odgovorni urednik Ante Ljubičić, tajnik Grada Solina – uređuje Odjel za pravne
i opće poslove Grada Solina, telefon 555-201 – Tisak: Monograﬁja - Omiš – Izlazi po potrebi

