Utorak, 6. ožujka 2007.
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SLUŽBENI VJESNIK
GRADA SOLINA
GODINA XV

BROJ 2

SOLIN, 6. ožujka 2007. godine

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98,
61/00, 32/02 i 100/04), članka 3. i 4. Uredbe o
javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih
planova (“Narodne novine”, broj 101/98) i članka
44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo
Solina na 35. sjednici održanoj 6. ožujka 2007.
godine, donijelo je

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98,
61/00, 32/02 i 100/04), članka 4. Uredbe o javnoj
raspravi u postupku donošenja prostornih planova
(“Narodne novine”, broj 101/98) i članka 44.
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo
Solina na 35. sjednici održanoj 6. ožujka 2007.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja “MORĐIN I”
i upućivanju na javnu raspravu

o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanja
izvan snage Detaljnog plana uređenja
“MORĐIN” i upućivanju na javnu raspravu

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “MORĐIN I” i prosljeđuje
na javnu raspravu.
2. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna
DPU-a počinje 21. ožujka 2007. godine i traje 15
dana.
Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja bit će izložen u prizemlju zgrade Gradske
uprave Solin, Stjepana Radića 42.
Javno izlaganje održat će se 29. ožujka 2007.
godine, u zgradi Gradske uprave Solin, s početkom
u 9 sati.
3. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe
na prijedlog Izmjena i dopuna DPU-a, dostavljat
će se Gradskom poglavarstvu putem Odjela za
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje
prostorom, do 10. travnja 2007. godine.
4. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti
gospodarstvo i upravljanje prostorom, da organizira javnu raspravu, te da po završetku iste dostavi
Gradskom poglavarstvu izvješće o provedenoj
javnoj raspravi s primjedbama i prijedlozima odgovora na iste, te obrazloženjima za one primjedbe
koje se ne usvajaju.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o stavljanju
izvan snage Detaljnog plana uređenja “MORĐIN”
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 5/01 i 8/02)
i prosljeđuje na javnu raspravu.
2. Javni uvid u prijedlog Odluke počinje 21.
ožujka 2007. godine i traje 15 dana.
Prijedlog Odluke bit će izložen u prizemlju
zgrade Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.
Javno izlaganje održat će se 27. ožujka 2007.
godine, u zgradi Gradske uprave Solin, s početkom
u 9,45 sati.
3. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe
na prijedlog Odluke, dostavljat će se Gradskom
poglavarstvu putem Odjela za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom, do 10. travnja
2007. godine.
4. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti
gospodarstvo i upravljanje prostorom, da organizira javnu raspravu, te da po završetku iste dostavi
Gradskom poglavarstvu izvješće o provedenoj
javnoj raspravi s primjedbama i prijedlozima odgovora na iste, te obrazloženjima za one primjedbe
koje se ne usvajaju.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-6
Solin, 6. ožujka 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-7
Solin, 6. ožujka 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.
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Na temelju članka 28. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98,
61/00, 32/02 i 100/04), članka 4. Uredbe o javnoj
raspravi u postupku donošenja prostornih planova
(“Narodne novine”, broj 101/98) i članka 44.
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo
Solina na 35. sjednici održanoj 6. ožujka 2007.
godine, donijelo je

79/06) i 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 i 5/99 ), Gradsko
poglavarstvo na 35. sjednici održanoj 6. ožujka
2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Grad Solin kupuje nekretnine označene kao:
a) č. zem. 6450/3 (k.č. zem. 109/3) u površini
od 9 m2 u suvlasništvu Andrije Matijevića i dr.
iz Solina, S. Radića 7, K.O. Solin, po cijeni od
477,00 kn/m2, (slovima: četiristosedamdesetsedam
kuna/m2),
b) č. zem. 6450/5 (k.č.zem. 109/5) u površini od
14 m2 u vlasništvu Marina Matijevića iz Solina, A.
Starčevića 11, K.O. Solin po cijeni od 477,00 kn/m2,
(slovima: četiristosedamdesetsedam kuna/m2),
sve K.O. Solin, obje po cijeni od 477,00 kn/m2
(slovima: četiristosedamdesetsedam kuna/m2),
c) č. zem. 5615/15 (k.č.zem. 4764/3) u površini
od 55 m2 K.O. Solin u vlasništvu Jurić Vesne,
Kliški put 15, Solin po cijeni od 543,00 kn/m2
(slovima: petstotinačetrdesettri kune/m2),
d) č. zem. 5615/16 (k.č.zem. 4765/3) u
površini od 65 m2 K.O. Solin u vlasništvu Tanje
Špicar, iz Ljubljanje, Melikova 20, zastupana po
opunomoćeniku Davoru Pelivanu iz Solina, Kliški
put 15a, po cijeni od 543,00 kn/m 2 (slovima:
petstotinačetrdesettri kune/m2).
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina da
potpiše ugovore o kupoprodaji nekretnina opisanih
u točki 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju
izvan snage Detaljnog plana uređenja
“GLAVIČINE” i upućivanju
na javnu raspravu
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “GLAVIČINE”
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 3/00) i prosljeđuje na javnu raspravu.
2. Javni uvid u prijedlog Odluke počinje 21.
ožujka 2007. godine i traje 15 dana.
Prijedlog Odluke bit će izložen u prizemlju
zgrade Gradske uprave Solin, Stjepana Radića
42. Javno izlaganje održat će se 27. ožujka 2007.
godine, u zgradi Gradske uprave Solin, s početkom
u 10,15 sati.
3. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe
na prijedlog Odluke, dostavljat će se Gradskom
poglavarstvu putem Odjela za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom, do 10. travnja
2007. godine.
4. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti
gospodarstvo i upravljanje prostorom, da organizira javnu raspravu, te da po završetku iste dostavi
Gradskom poglavarstvu izvješće o provedenoj
javnoj raspravi s primjedbama i prijedlozima odgovora na iste, te obrazloženjima za one primjedbe
koje se ne usvajaju.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-8
Solin, 6. ožujka 2007. godine

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin

Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-9
Solin, 6. ožujka 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, 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, 73/00, 114/01 i

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,
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5/99 i 4/02), Gradsko poglavarstvo na 35. sjednici
održanoj 06. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog Dodatka 1
Ugovoru o prikupljanju, vlasništvu, tretmanu
i korištenju sredstava namjenske cijene vode
za realizaciju MEIP-a EKO Projekt
od 25. svibnja 2005. godine

Na temelju članka 44. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06)
i točke 2. Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva
za uređenje zemljišnih knjiga za K.O. Mravince
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 12/06),
Gradsko poglavarstvo na 35. sjednici održanoj 06.
ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o određivanju visine naknade

1. Poglavarstvo Grada Solina daje suglasnost
na prijedlog Dodatka 1 Ugovoru o prikupljanju,
vlasništvu, tretmanu i korištenju sredstava namjenske cijene vode za realizaciju MEIP-a EKO Projekt od 25. svibnja 2005. godine.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik da potpiše
Dodatak 1 Ugovoru iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-10
Solin, 06. ožujka 2007. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06)
i točke 2. Rješenja o raspuštanju Vijeća Mjesnog
odbora Vranjic od 20. veljače 2007. godine,
Gradsko poglavarstvo Grada Solina na 35. sjednici
održanoj 06. ožujka 2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika MO Vranjic
1. Imenuje se Antun Grgić, iz Splita, Pazdigradska 12, povjerenikom Gradskog poglavarstva
Solin za Mjesni odbor Vranjic.
2. Povjerenik Gradskog poglavarstva Solin
počet će obnašati dužnost danom objave ovog
Rješenja.
3. Povjerenik za svoj rad odgovara Gradskom
poglavarstvu Solin.
4. Povjerenik podnosi izvješće o svom radu
Gradskom poglavarstvu Solin putem Odjela za
pravne i opće poslove.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave
u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-11
Solin, 06. ožujka 2007. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

1. Grgi Bućanu iz Mravinaca, Gajeva 32,
članu Povjerenstva za uređenje zemljišnih knjiga za
K.O. Mravince, određuje se naknada za obavljene
poslove od 11. prosinca do 31. prosinca 2006. godine u visini od 1.200,00 kuna neto.
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-12
Solin, 06. ožujka 2007. 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 Solin na 35. sjednici
održanoj 06. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o korištenju Gradske športske dvorane
1. Gradsko poglavarstvo Solin odobrava
političkoj stranci – Hrvatskoj demokratskoj zajednici – Gradska organizacija Solin, korištenje gradske
športske dvorane u Solinu s popratnim prostorijama
dana 18. ožujka 2007. godine (nedjelja) cijeli dan,
bez naknade, a u svrhu proslave obilježavanja 17.
obljetnice djelovanja stranke.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-13
Solin, 06. ožujka 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.
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Na temelju članka 61. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine” RH, broj 117/01 i 92/05) i
članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 08/01), Gradsko poglavarstvo
na 35. sjednici održanoj 06. ožujka 2007. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu
biljnog materijala i repromaterijala
1. Gradsko poglavarstvo sukladno javnom
nadmetanju broj 07-21-481/105 koje je objavljeno
u “Narodnim novinama” RH – Oglasnik javne
nabave broj 3 od 15. siječnja 2007. godine, a koje
se odnosi na nabavu biljnog materijala i repromaterijala, od tri zaprimljene ponude za najpovoljnijeg
ponuditelja bira
“MBM” Zagreb, Lučko, Dolenice bb,
za iznos od 349.780,00 kn bez PDV-a (slovima:
tristočetrdesetdevettisućasedamstoosamdeset kuna).
2. Protiv ovog Zaključka nezadovoljna stranka
može uložiti pisani prigovor Gradskom poglavarstvu
Solin, zbog nepravilnosti u postupku nabave i
to u roku od tri dana od dana primitka ovog
Zaključka.
3. Zadužuje se Povjerenstvo za postupke
nabave, da obavijesti ponuditelje o izboru.
4. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina,
da s najpovoljnijim ponuditeljem iz točke 1. ovog
Zaključka sklopi ugovor o nabavi s preciznijim
utvrđenjima.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-14
Solin, 06. ožujka 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Utorak, 6. ožujka 2007.

1. Gradsko poglavarstvo sukladno javnom
nadmetanju broj 07-23-2220/284 koje je objavljeno
u “Narodnim novinama” RH – Oglasnik javne
nabave broj 7 od 12. veljače 2007. godine, a
koje se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju s
odvodnjom nerazvrstanih cesta na području MO
Centar i Rupotina, od dvije zaprimljene ponude za
najpovoljnijeg ponuditelja bira
“G-GRAĐENJE” Solin, Put Majdana 35,
za iznos od 656.974,50 kn bez PDV-a (slovima:
šestopedesetšesttisućadevetstosedamdesetčetiri
kune i pedeset lipa).
2. Protiv ovog Zaključka nezadovoljna stranka
može uložiti pisani prigovor Gradskom poglavarstvu
Solin, zbog nepravilnosti u postupku nabave i
to u roku od tri dana od dana primitka ovog
Zaključka.
3. Zadužuje se Povjerenstvo za postupke
nabave, da obavijesti ponuditelje o izboru.
4. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina,
da s najpovoljnijim ponuditeljem iz točke 1. ovog
Zaključka sklopi ugovor o izvođenju radova s
preciznijim utvrđenjima.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-15
Solin, 06. ožujka 2007. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 61. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine” RH, broj 117/01 i 92/05) i
članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 08/01), Gradsko poglavarstvo
na 35. sjednici održanoj 06. ožujka 2007. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zgradu
MO Kučine – unutarnje uređenje

Na temelju članka 61. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine” RH, broj 117/01 i 92/05) i
članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 08/01), Gradsko poglavarstvo
na 35. sjednici održanoj 06. ožujka 2007. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju
i rekonstrukciju s odvodnjom nerazvrstanih
cesta na području MO Centar i Rupotina

1. Gradsko poglavarstvo sukladno javnom
nadmetanju broj 07-23-482/84 koje je objavljeno
u “Narodnim novinama” RH – Oglasnik javne nabave broj 3 od 15. siječnja 2007. godine, a koje se
odnosi na zgradu MO Kučine – unutarnje uređenje,
od devet zaprimljenih ponuda za najpovoljnijeg
ponuditelja bira
“LIVEL” d.o.o. Strožanac, Pišćine 7, Podstrana,
za iznos od 247.236,77 kn bez PDV-a (slovima:
dvjestočetrdesetsedamtisućadvjestotridesetšest
kuna i sedamdesetsedam lipa).
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2. Protiv ovog Zaključka nezadovoljna stranka
može uložiti pisani prigovor Gradskom poglavarstvu
Solin, zbog nepravilnosti u postupku nabave i
to u roku od tri dana od dana primitka ovog
Zaključka.
3. Zadužuje se Povjerenstvo za postupke
nabave, da obavijesti ponuditelje o izboru.
4. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina,
da s najpovoljnijim ponuditeljem iz točke 1. ovog
Zaključka sklopi ugovor o izvođenju radova s
preciznijim utvrđenjima.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-16
Solin, 06. ožujka 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 61. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine” RH, broj 117/01 i 92/05) i
članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 08/01), Gradsko poglavarstvo
na 35. sjednici održanoj 06. ožujka 2007. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge
čuvanja zgrade Gradske uprave u Solinu
na rok od dvije godine
1. Gradsko poglavarstvo sukladno javnom
nadmetanju broj 07-22-957/135 koje je objavljeno
u “Narodnim novinama” RH – Oglasnik javne
nabave broj 4 od 22. siječnja 2007. godine, a koje
se odnosi na usluge čuvanja zgrade Gradske uprave
Solin, od dvije zaprimljene ponude za najpovoljnijeg ponuditelja bira
“M4 Markioli grupa” d.o.o. Solin,
Put Majdana bb,
za iznos od 577.152,00 kn bez PDV-a (slovima:
petstosedamdesetsedamtisućastopedesetdvije kune).
2. Protiv ovog Zaključka nezadovoljna stranka
može uložiti pisani prigovor Gradskom poglavarstvu
Solin, zbog nepravilnosti u postupku nabave i
to u roku od tri dana od dana primitka ovog
Zaključka.
3. Zadužuje se Povjerenstvo za postupke
nabave, da obavijesti ponuditelje o izboru.

4. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina,
da s najpovoljnijim ponuditeljem iz točke 1. ovog
Zaključka sklopi ugovor o čuvanju zgrade Gradske
uprave s preciznijim utvrđenjima.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/05
Urbroj: 2180-01-01-07-17
Solin, 06. ožujka 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98,
61/00, 32/02 i 100/04), članka 3. i 4. Uredbe o
javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih
planova (“Narodne novine”, broj 101/98) i članka
44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo
Solina na 34. sjednici održanoj 20. veljače 2007.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Detaljnog plana
uređenja “BAŠINI – JUG” i upućivanju na
javnu raspravu
1. Utvrđuje se prijedlog Detaljnog plana
uređenja “BAŠINI – JUG” i prosljeđuje na javnu
raspravu.
2. Javni uvid u prijedlog DPU-a počinje 5.
ožujka 2007. godine i traje 30 dana.
Prijedlog Detaljnog plana uređenja bit će
izložen u prizemlju zgrade Gradske uprave Solin,
Stjepana Radića 42.
Javno izlaganje održat će se 27. ožujka 2007.
godine, u zgradi Gradske uprave Solin, s početkom
u 9 sati.
3. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe
na prijedlog DPU-a, dostavljat će se Gradskom
poglavarstvu putem Odjela za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom, do 6. travnja
2007. godine.
4. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti
gospodarstvo i upravljanje prostorom, da organizira javnu raspravu, te da po završetku iste dostavi
Gradskom poglavarstvu izvješće o provedenoj
javnoj raspravi s primjedbama i prijedlozima odgovora na iste, te obrazloženjima za one primjedbe
koje se ne usvajaju.
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5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/04
Urbroj: 2180-01-01-07-2
Solin, 20. veljače 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine” RH, broj 117/01 i 92/05) i
članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 08/01 i 01/06), Poglavarstvo
Grada Solina na 34. sjednici održanoj 20. veljače
2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dopuni Plana nabave roba, radova
i usluga za 2007. godinu
1. U Planu nabave roba, radova i usluga
za 2007. godinu kojeg je donijelo Gradsko
Poglavarstvo na 30. sjednici održanoj 18. prosinca
2006. godine, 32. sjednici održanoj 23. siječnja
2007. godine i 33. sjednici održanoj 06. veljače
2007. godine:
U glavi Planirane nabave – male vrijednosti
mijenja se slijedeća stavka na način kako slijedi:
– točka 4. Kupnja uredskog namještaja
mijenja se iznos od 100.000,00 kn
u novi iznos od .............................150.000,00 kn.
U glavi Planirane nabave – male vrijednosti,
iza točke 94. dodaju se točke 95.i 96. koje glase:
– točka 95. Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture u
obuhvatu DPU-a Ispod Gašpini 1 ...90.000,00 kn,
– točka 96. UPU (broj 2) Blaca 2 ....50.000,00 kn,
– točka 97. Izrada nadstrešnice nad
ulazom u Gradsku knjižnicu Solin ...30.000,00 kn.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/04
Urbroj: 2180-01-01-07-3
Solin, 20. veljače 2007. 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)

Utorak, 6. ožujka 2007.

i članka 49. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95,
5/99 i 4/02), Gradsko poglavarstvo na 34. sjednici
održanoj 20. veljače 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o donaciji Centru za onkologiju
Kliničke bolnice Split
1. Poglavarstvo Grada Solina odobrava novčanu donaciju u iznosu od 50.000,00 kuna (slovima:
pedesettisuća kuna) Centru za onkologiju Kliničke
bolnice Split.
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da navedena sredstva uplati na žiro račun
2330003-1100024414 s naznakom “Centar za onkologiju” s pozicije 138 – Konto 3821 – Donacija
Kliničkoj bolnici Split.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/04
Urbroj: 2180-01-01-07-4
Solin, 20. veljače 2007. 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
Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95,
5/99 i 4/02), Gradsko poglavarstvo na 34. sjednici
održanoj 20. veljače 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o donaciji Centru za socijalnu skrb – Split i
Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
1. Poglavarstvo Grada Solina donirat će iznos
od 50.000,00 kuna (pedesettisuća kuna) Centru za
socijalnu skrb – Split za izradu projektne dokumentacije ugradnje dizala, te ugradnje istog – u
Podružnici Solin, Zvonimirova 117/D.
2. Poglavarstvo Grada Solina donirat će iznos
od 100.000,00 kuna (stotisuća kuna) Domu zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije – za ugradnju dizala
– u Ispostavi u Solinu, Dr. Martina Žižića 6.
3. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka,
s pozicije 132A, Konto 3821 – Kapitalna donacija
Centru za socijalnu skrb Split na žiro račun:
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2390001-1100013228, a obvezu iz točke 2. s
pozicije 139A, Konto 3821 – Kapitalna donacija
Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na
žiro račun 2330003-1100315489.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/04
Urbroj: 2180-01-01-07-5
Solin, 20. veljače 2007. 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
Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95,
5/99 i 4/02), Gradsko poglavarstvo na 34. sjednici
održanoj 20. veljače 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o suﬁnanciranju sanacije stambene zgrade
u Majdanu
1. Poglavarstvo Grada Solina suﬁnancirat
će sanaciju stambene zgrade, Put Majdana 124
oštećene požarom, u iznosu od 19.000,00 kuna +
PDV (devetnaesttisuća kuna) sukladno Troškovniku
koji se odnosi na sanaciju krovišta.
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/04
Urbroj: 2180-01-01-07-6
Solin, 20. veljače 2007. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 69. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06)
i članka 3., stavak 3. Odluke o provedbi izbora u
mjesnim odborima Grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 3/02), Gradsko poglavarstvo
Solina na 34. sjednici održanoj dana 20. veljače
2007. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o raspuštanju Vijeća Mjesnog odbora Vranjic
1. Raspušta se Vijeće Mjesnog odbora Vranjic,
koje je izabrano na izborima koji su održani dana
15. svibnja 2005. godine.
2. Nakon pravomoćnosti ovog Rješenja,
Gradsko poglavarstvo Solin imenovat će posebnim
rješenjem povjerenika Mjesnog odbora Vranjic.
3. Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/04
Urbroj: 2180-01-01-07-7
Solin, 20. veljače 2007. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.
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