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BROJ 8

SOLIN, 18. rujna 2007. godine

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” RH, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 114/01 i 79/06), 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 47. sjednici
održanoj 3. rujna 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prodaji zemljišta u K.O Solin
1. Grad Solin prodaje neposrednom pogodbom
zemljište označeno kao č.zem. 6715/6 u površini
od 63 m2, a koja č.zem. je nastala cijepanjem
osnovne č.zem. 6715/6 u površini od 94 m2 K.O.
Solin, što je razvidno iz prijavnog lista izrađenog
od strane tvrtke “Geoprojekt” d.d. Split označen
poslovnim brojem TKS 3627/22 od dana 15. lipnja
2007. godine, za izgradnju GTS 10(20)0,4 kV
“MARUSINAC - 2”, tvrtki HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. D.P. “Elektrodalmacija”
– Split, iz Splita Poljička cesta bb, po cijeni 740,00
kn/m2 (slovima: sedamstotinačetrdeset kuna/m2), a
sve prema Izvodu iz DPU-a “Ispod Gašpinih 1”
Klasa: UP-350-07/07-01/163 od dana 28. svibnja
2007. godine.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina da
potpiše ugovor o kupoprodaji nekretnine opisane u
točci 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom, Odsjek za
imovinsko-pravne poslove da izvrši sve potrebite
radnje u svezi sklapanja ugovora o kupoprodaji
nekretnina.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/17
Urbroj: 2180-01-01-07-2
Solin, 3. rujna 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 na 47. sjednici
održanoj 03. rujna 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o pomoći obiteljima nastradalih vatrogasaca
na Kornatima
1. Poglavarstvo Grada Solina uplatit će novčani iznos u visini 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća kuna) za pomoć obiteljima nastradalih
vatrogasaca na Kornatima.
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka
s pozicije proračunske pričuve na žiro račun u
Raiffeisen banci broj: 2484008-1500154167.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/17
Urbroj: 2180-01-01-07-3
Solin, 03. rujna 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06),
te članka 3. i članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03,
82/04), 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 47. sjednici održanoj 3. rujna 2007.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o promjeni statusa zemljišta smještenog
u K.O. Solin
1. Utvrđuje se da je zemljište označeno kao
č. zem. 6685/19 u površini od 17 m2 K.O. Solin
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upisano u zemljišnoj knjizi u popisu I za K.O. Solin
(kultura put, nekategorizirana cesta).
2. Utvrđuje se da je Grad Solin vlasnik zemljiša opisanog u točci 1. ovog Zaključka.
3. Utvrđuje se da je predmetna nekretnina
sastavni dio građevinske parcele označene brojem
č. zgr. 997/1 K.O. Solin koja je formirana prijavnim
listom označenim kao P.R. 302/05 od studenog
2005. godine, koji je uredno ovjeren od strane
nadležnih tijela, sve sukladno Izvodu iz DPU-a
Centar I, označen brojem Klasa: 350-05/04-02/2704/02/AP.
4. Mijenja se status zemljišta opisanog kao č.
zem. 6685/19 K.O. Solin, na način da se upisana
kultura put mijenja u novu kulturu u naravi neplodno, a koja promjena statusa je potvrđena i prijavnim listom opisanim u točki 3. ovog Zaključka.
5. Na osnovu ovog Zaključka izvršiti će se upis
prava vlasništva na ime Grada Solina i promjena
kulture u neplodno, na zemljištu označenom č. zem.
6685/19 u površini od 17 m2 kod Općinskog suda
u Solin, Odjel za zemljišne knjige.
6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/17
Urbroj: 2180-01-01-07-4
Solin, 3. rujna 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Utorak, 18. rujna 2007.

– Navalno dugo 1+5, interni tip NV - DCAFS – za
DVD Solin
2. Grad Solin će u Proračunu osigurati sredstva
za nabavu vozila u iznosu od 45% od osnovne cijene vozila + PDV, te ostali pripadajući troškovi.
3. Zadužuje se Odjel za javne djelatnosti i
Odjel za proračun i računovodstvo za realizaciju
ovog Zaključka.
4. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Solina da
potpiše ugovor o nabavci vatrogasnih vozila u kom
će se utvrditi uvjeti suﬁnanciranja vozila iz točke
1. ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/18
Urbroj: 2180-01-01-07-3
Solin, 18. rujna 2007. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 11., stavak 2. i članka 12.
Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine”
RH, broj 59/90, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01 i
76/05), članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06) i članka
49. Poslovnika Gradskog poglavarstva (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 1/95, 5/99 i 4/02),
Gradsko poglavarstvo na 48. sjednici održanoj 18.
rujna 2007. godine, donijelo je

P R AV I L N I K
Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od
požara (“Narodne novine”, broj 58/93), članka
44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 2/94, 10/94, 3/99 i 3/01) i članka
49. Poslovnika Gradskog poglavarstva Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95, 5/99 i
4/02), Gradsko poglavarstvo Solina na 48. sjednici
održanoj 18. rujna 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o suﬁnanciranju nabave vatrogasnih vozila
1. Grad Solin suﬁnancirat će nabavu vatrogasnih
vozila sukladno Zaključku Vlade RH o nabavi 210
vozila vatrogasne namjene u razdoblju 2002.-2009.
godine, Klasa: 214-01/98-02/01, Urbroj: 503010902-1 od 28. ožujka 2002. godine, radi tehničkog
opremanja vatrogasnih postrojbi i to:
– Navalno kratko 1 + 2, interni tip NV - KCAFS
– za DVD Vranjic

o uvjetima i načinu suﬁnanciranja produženog
i cjelodnevnog boravka osnovnoškolskih
učenika s područja grada Solina koji su upisani
i borave u školama izvan područja grada Solina
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i postupak
za ostvarenje prava na suﬁnanciranje produženog
i cjelodnevnog boravka osnovnoškolskih učenika
(I, II, III i IV razreda) s područja grada Solina,
koji su upisani i borave u školama izvan područja
grada Solina.
Članak 2.
Pravo na suﬁnanciranje produženog i cjelodnevnog boravka može se ostvariti uz sljedeće
uvjete:
– da učenik i jedan od roditelja imaju prebivalište na području grada Solina;
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– da je učenik upisan u osnovnu školu izvan
područja grada Solina, a na području Splitskodalmatinske županije, te da ista ima organiziran
cjelodnevni boravak učenika;
– da su roditelji zaposleni i da nemaju mogućnost zbrinjavanja djeteta na drugi odgovarajući
način;
– da roditelji uredno podmiruju svoje ﬁnancijske obveze iz Ugovora o ostvarenju programa
produženog boravka sklopljenog sa školom, a
koje se odnose na suﬁnanciranje rada učitelja, te
troškove prehrane.
Članak 3.
Za učenike i roditelje koji udovoljavaju uvjetima iz članka 2. ovog Pravilnika, Grad Solin
(temeljem rješenja Upravnog odjela za javne
djelatnosti) uplaćivat će po 300,00 kuna mjesečno,
počevši od rujna tekuće školske godine, pa do kraja
lipnja iste, na žiro račun osnovne škole u kojoj
učenik ostvaruje produženi boravak.
Članak 4.
Svaku promjenu činjenica (promjena prebivališta
učenika i roditelja, činjenice o zaposlenju roditelja,
otkaz korištenja produženog boravka i slično), a
koje bi za posljedicu imale prestanak prava na
suﬁnanciranje, roditelji su dužni prijaviti Odjelu
za javne djelatnosti.
Članak 5.
Za izvršenje prava i obveza iz ovog Pravilnika
zadužuje se Odjel za javne djelatnosti i Odjel za
proračun i računovodstvo.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/18
Urbroj: 2180-01-01-07-4
Solin, 18. rujna 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

i 4/02), Gradsko poglavarstvo na 48. sjednici
održanoj 18. rujna 2007. godine, donijelo je

P R AV I L N I K
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na
novčanu naknadu kategoriziranim športašima
grada Solina
Članak 1.
Utvrđuje se da su Pravilnikom o kategorizaciji
športaša te stjecanju i ostvarenju prava sudionika
u športskim aktivnostima koje je donio Hrvatski
olimpijski odbor, utvrđene kategorije športaša, te
mogućnost ostvarivanja naknade temeljem stečene
kategorije.
Članak 2.
Kategoriziranom športašu, aktualnom članu
solinskog športskog kluba, sukladno rješenju
Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji
određuje se visina novčane naknade, kako slijedi:
1. Vrhunski športaš I kategorije ......1.000,00 kuna,
2. Vrhunski športaš II kategorije .......700,00 kuna,
3. Vrhunski športaš III kategorije ......500,00 kuna,
4. Vrsni športaš IV kategorije ............400,00 kuna.
Planom javnih potreba športa Grada Solina
predvidjet će se sredstva potrebna za novčane
naknade kategoriziranih športaša.
Grad Solin zadržava pravo izmjene utvrđenih
iznosa novčane naknade, a sukladno ﬁnancijskom
stanju Gradskog proračuna svake godine u vrijeme
njegovog donošenja.
Članak 3.
Športaš pravo na novčanu naknadu iz članka
2. ovog Pravilnika može ostvariti u razdoblju
navedenom u Rješenju Hrvatskog olimpijskog
odbora, a pod uvjetom da uredno i redovito obavlja
svoje športske zadaće, ostvaruje svoj plan i program
treninga, pripreme i natjecanja matičnog kluba,
izvršava obveze prema nacionalnoj selekciji po
pozivu izbornika i utvrđenim normama ponašanja
HOO, te svojim ponašanjem i djelovanjem
pridonosi popularizaciji i napretku solinskog športa,
promidžbi grada Solina i Republike Hrvatske.
Članak 4.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06)
i članka 49. Poslovnika Gradskog poglavarstva
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95, 5/99

Novčana naknada iz članka 2. ovog Pravilnika
doznačavat će se mjesečno iz Gradskog proračuna
na osobni žiro-račun kategoriziranog športaša, a
temeljem Rješenja Odjela za javne djelatnosti.
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Članak 5.
Solinska zajednica športova dostavit će Odjelu
za javne djelatnosti Rješenja Hrvatskog olimpijskog
odbora o kategoriziranim športašima, te brojeve
osobnih žiro-računa športaša, kao i svaku promjenu
koja se odnosi na ostvarenje odnosno prestanak
dobivanja novčane potpore.

Pojam redoviti studenti iz stavka 1. ovog
članka podrazumijeva studente koji studiraju uz
potporu mjerodavnog ministarstva, kao i studente
koji sami plaćaju studij.
Pravo na stipendiju mogu pod istim uvjetima
ostvariti i studenti koji studiraju izvan Republike
Hrvatske, a temeljem zaključka Gradskog poglavarstva.

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”, a primjenjuje se od 01. listopada 2007.
godine.
Klasa: 022-05/07-01/18
Urbroj: 2180-01-01-07-5
Solin, 18. rujna 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
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95, 5/99
i 4/02), Gradsko poglavarstvo na 48. sjednici
održanoj 18. rujna 2007. godine, donijelo je

P R AV I L N I K
o uvjetima i načinu stipendiranja učenika
i studenata grada Solina
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se opći uvjeti,
postupak i kriteriji za dodjelu, prava i obveze
korisnika, te prestanak prava na stipendije koje
dodjeljuje Grad Solin, a namijenjene su darovitim
srednjoškolskim učenicima i studentima, učenicima
i studentima iz socijalno ugroženih obitelji i
studentima poslijediplomskih studija.
Članak 2.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici
i studenti koji se obrazuju uz rad.
Pravo na stipendiju ostvaruju putem javnog
natječaja i ispunjenjem uvjeta iz istog redoviti
učenici i studenti s prebivalištem na području
grada Solina, koji su upisani u srednjim školama i
na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, a čiji
roditelj (skrbnik) ima prijavljeno prebivalište na
području grada Solina do kraja godine koja prethodi
objavi natječaja za tekuću godinu.

Utorak, 18. rujna 2007.

Članak 3.
Javni natječaj za dodjelu stipendija srednjoškolskim učenicima za vrijeme redovitog obrazovanja i studentima za vrijeme redovitog studija
na visokoškolskim ustanovama raspisuje Gradsko
poglavarstvo, a isti se objavljuje u dnevnom tisku
“Slobodna Dalmacija” i na oglasnoj ploči Grada
Solina.
Članak 4.
–
–
–
–

Natječaj sadrži:
opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
vrijeme trajanja natječaja,
naziv tijela kojem se prijave podnose,
rok za objavljivanje rezultata natječaja.
Članak 5.

Osim općih uvjeta predviđenih u članku 2.
ovog Pravilnika, za ostvarenje prava na stipendiju
potrebno je zadovoljiti slijedeće uvjete:
A. DAROVITI UČENICI
Učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja
ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,8.
Sudjelovanje i postignut rezultat učenika na
državnom, županijskom i gradskom natjecanju iz
disciplina vezanih za nastavne planove i programe,
a koji su utvrđeni od strane Zavoda za školstvo
RH uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, povećava prosječnu ocjenu
za postignuto treće mjesto za 10%, za drugo
mjesto 15% i za prvo mjesto 20% od postignutog
prosjeka.
B. UČENICI IZ SOCIJALNO UGROŽENIH
OBITELJI
Učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda
srednjih škola, koji su u prethodnoj školskoj godini
ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,5 i čiji su
nosioci obitelji roditelji (skrbnik) korisnici pomoći
za uzdržavanje, tuđe pomoći i njege i osobne
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invalidnine od Centra za socijalnu skrb, odnosno
korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja s osnova gradskog cenzusa prihoda.
Sudjelovanje i postignut rezultat učenika na
državnom, županijskom i gradskom natjecanju iz
disciplina vezanih za nastavne planove i programe,
a koji su utvrđeni od strane Zavoda za školstvo
RH uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, povećava prosječnu ocjenu
za postignuto treće mjesto za 10%, za drugo
mjesto 15% i za prvo mjesto 20% od postignutog
prosjeka.
C. DAROVITI STUDENTI
Redoviti studenti prve godine studija, oslobođeni maturalnog, odnosno završnog ispita, te
studenti rangirani do petog mjesta na prijemnoj listi
visokih učilišta i srednjoškolski učenici završnog
razreda srednjih škola koji su ostvarili prosjek
ocjena 5,0.
Redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete
godine studija, koji imaju prosjek ocjena 3,8 ili
koji su od svih položenih ispita na prethodnim
godinama studija postigli prosjek ocjena 3,8.
D. STUDENTI IZ SOCIJALNO UGROŽENIH
OBITELJI
Redoviti studenti prve godine studija koji su u
zadnjoj godini srednjoškolskog obrazovanja postigli
prosjek ocjena najmanje 3,5 i koji su na završnom
odnosno maturalnom ispitu postigli minimalno vrlo
dobar uspjeh.
Redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete
godine studija koji imaju prosjek ocjena najmanje
3,0 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena
najmanje 3,0.
Redoviti studenti iz socijalno ugroženih obitelji
mogu ostvariti pravo na stipendiju, ako su nosioci
njihovih obitelji roditelji (skrbnik) korisnici pomoći
za uzdržavanje, tuđe pomoći i njege i osobne
invalidnine od Centra za socijalnu skrb, odnosno
korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja s osnova gradskog cenzusa prihoda.
E. STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
Prosjek svih ocjena u dodiplomskom, te
poslijediplomskom studiju najmanje 3,5 i preporuka
dvaju sveučilišnih profesora.
Članak 6.
Postupak i sve poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Komisija za stipendije.

Komisiju imenuje Poglavarstvo Grada Solina, a
čine je predsjednik i četiri člana, od kojih je jedan
tajnik komisije.
Članak 7.
Komisija razmatra zamolbe i prijedlog liste
kandidata za dodjelu stipendija dostavlja Gradskom
poglavarstvu u roku od 30 dana od dana isteka roka
za podnošenje zamolbi.
Prijave dostavljene izvan roka i bez prethodne
dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.
Grad zadržava pravo uvida u original indeks
i svjedodžbu, poradi ocjene uspješnosti u tijeku
postupka dodjele stipendija.
Gradsko poglavarstvo svojim zaključkom
utvrđuje listu kandidata stipendista.
U roku od 8 dana od objave liste stipendista
na oglasnoj ploči Grada Solina, svaki nezadovoljni
sudionik natječaja može podnijeti pismeni prigovor
Gradskom poglavarstvu.
U daljnjem roku od 15 dana od isteka roka za
prigovore, Gradsko poglavarstvo je dužno donijeti
akt po prigovoru.
Akt Gradskog poglavarstva po prigovoru je
konačan.
Članak 8.
Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva o
izboru učenika i studenata – korisnika stipendije,
Odjel za javne djelatnosti donosi rješenje o
visini stipendije, a iste se isplaćuju na žiro račun
stipendista.
Gradsko poglavarstvo može ograničiti broj
stipendija i u tom slučaju stipendiju ostvaruju
učenici i studenti sa višim prosjekom ocjena
obračunatim na dvije decimale, a ukoliko dva ili
više kandidata imaju isti prosjek ocjena, odabir se
vrši na temelju treće decimale.
Članak 9.
Pravo na učeničku stipendiju učenik ostvaruje
za vrijeme koje je zakonom utvrđeno kao vrijeme
trajanja redovnog srednjoškolskog obrazovanja.
Pravo na studentsku stipendiju, student ostvaruje za vrijeme koje je zakonom, odnosno statutom
visokog učilišta utvrđeno kao vrijeme trajanja
studija.
Studenti - apsolventi ostvaruju pravo na stipendiju najviše šest mjeseci nakon završetka posljednjeg redovitog semestra.
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Ukoliko student diplomira prije isteka navedenog roka, prestaje mu pravo na stipendiju.
Članak 10.
Pravo nastavka primanja stipendije korisnik
stipendije stječe ispunjenjem uvjeta iz ovog
Pravilnika (redovno upiše sljedeću godinu i zadrži
prosjek ocjena), a u okviru stupnja obrazovanja
za koji je stipendiran, bez ponavljanja natječajnog
postupka.
Članak 11.
Učeniku odnosno studentu prestaje pravo na
stipendiju kada ponavlja godinu bez opravdanog
razloga, utvrđenog zakonom ili statutom srednje
škole odnosno visokog učilišta, ili kad izgubi status
redovitog učenika ili studenta.
Članak 12.
Visina stipendije za učenike srednjih škola koji
su ostvarili prosjek ocjena 5,0 iznosi 500,00 kuna
mjesečno, a za ostale 400,00 kuna mjesečno.
Za studente prve godine studija koji studiraju
na području i izvan područja Republike Hrvatske,
mjesečni iznos stipendije je 600,00 kuna.
Za studente druge, treće, četvrte i pete godine
studija koji studiraju na području i izvan područja
Republike Hrvatske a ostvarili su prosjek ocjena od
3,8 - 4,2 mjesečni iznos stipendije je 400,00 kuna;
prosjek ocjena od 4,2 - 4,6 je 600,00 kuna; a od
4,6 - 5,0 je 800,00 kuna.
Visina stipendije za studente poslijediplomskih
studija iznosi 700,00 kuna mjesečno.
Grad Solin zadržava pravo izmjene utvrđenih
iznosa visine stipendija, a sukladno ﬁnancijskom
stanju Gradskog proračuna svake godine u vrijeme
njegovog donošenja.
Članak 13.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja
uspješnih i darovitih učenika i studenata s područja
grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
8/01) i Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja
učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji
s područja grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 8/01); Zaključak o izmjenama
Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja
uspješnih i darovitih učenika i studenata s područja
grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
7/02 i 9/03); Zaključak o izmjenama Pravilnika o
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načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata
iz socijalno ugroženih obitelji s područja grada
Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
9/03); Zaključak o dopunama Pravilnika o načinu i
uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika
i studenata s područja grada Solina i Pravilnika o
načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata
iz socijalno ugroženih obitelji s područja grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 11/05)
i Zaključak o izmjenama i dopunama Pravilnika
o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i
darovitih učenika i studenata s područja grada
Solina i Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja
učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji
s područja grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 11/05).
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/18
Urbroj: 2180-01-01-07-6
Solin, 18. rujna 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima
i načinu stipendiranja učenika i studenata Grada
Solina, članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 2/94, 10/94, 3/99 i 3/01)
i članka 49. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
1/95, 5/99 i 4/02), Gradsko poglavarstvo Solina
na 48. sjednici održanoj 18. rujna 2007. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
učenicima i studentima s područja grada Solina
za školsku/akademsku godinu 2007./2008.
1. Zadužuje se Odjel za javne djelatnosti da
raspiše natječaj za dodjelu stipendija učenicima
i studentima s područja grada Solina za školsku/
akademsku godinu 2007./2008., u skladu s
Pravilnikom o uvjetima i načinu stipendiranja
učenika i studenata grada Solina.
2. Javni natječaj objavit će se u dnevnom tisku
“Slobodna Dalmacija” i na oglasnoj ploči Grada
Solina.
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3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/18
Urbroj: 2180-01-01-07-7
Solin, 18. rujna 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 23. Pravilnika o socijalnoj
skrbi (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 2/06 i
12/06), članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 8/01) i članka 49.
Poslovnika Gradskog poglavarstva Solin (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 1/95, 5/99 i 4/02),
Gradsko poglavarstvo na 48. sjednici održanoj 18.
rujna 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli jednokratne novčane pomoći
1. Grad Solin dodjeljuje jednokratnu novčanu
pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pet
tisuća kuna) obitelji Žane Čondić-Jurkić iz Mravinaca, Marka Marulića 34, poradi poboljšanja
socijalnih prilika ove mnogobrojne obitelji.
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka s
proračunske pozicije 116 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”.
Klasa: 022-05/07-01/18
Urbroj: 2180-01-01-07-8
Solin, 18. rujna 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 48. sjednici održanoj 18. rujna
2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izmjeni i 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, 33. sjednici održanoj 06. veljače
2007. godine, 34. sjednici održanoj 20. veljače
2007. godine, 36. sjednici održanoj 20. ožujka
2007. godine, 37. sjednici održanoj 04. travnja
2007. godine, 38. sjednici održanoj 26. travnja
2007. godine, 41. sjednici održanoj 29. svibnja
2007. godine, 43. sjednici održanoj 20. lipnja 2007.
godine, 44. sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine,
45. sjednici održanoj 24. srpnja 2007. godine i 46.
sjednici održanoj 28. kolovoza 2007. godine:
U glavi Planirane nabave – male vrijednosti
mijenja se slijedeća stavka na način kako slijedi:
– točka 39. Bravarski radovi općenito mijenja se iznos od
230.000,00 kn u novi iznos od ....240.000,00 kn.
U glavi Planirane nabave – male vrijednosti
iza točke 123. dodaju se točke 124., 125., i 126.
koje glase:
– točka 124. Pripremni radovi
za hortikulturno uređenje groblja i zelenih površina .................150.000,00 kn,
– točka 125. Uređenje dječjeg
parka na ulazu u Solin.................240.000,00 kn,
– točka 126. Uređenje šumskih
i poljskih puteva na području
stare Salone ....................................95.000,00 kn.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja , a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/07-01/18
Urbroj: 2180-01-01-07-9
Solin, 18. rujna 2007. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.
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