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Petak, 29. srpnja 2016.

GRADA SOLINA
GODINA XXIV

BROJ 8

SOLIN, 29. srpnja 2016. godine

Na temelju članka 28. i 41. Statuta Grada
Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće Solina na 30.
sjednici, održanoj dana 25. srpnja 2016. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu Gradonačelnika
Grada Solina za razdoblje
siječanj 2016. godine - lipanj 2016. godine
1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika
Grada Solina za razdoblje siječanj 2016. godine lipanj 2016. godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 021-05/16-01/07
Ur.broj: 2180/l-02-01-16-2
Solin, 25. srpnja 2016. godine

–
–
–
–
–
–

–
–

–

Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

–
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka
28. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće
Grada Solina na 30. sjednici, održanoj 25. srpnja
2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja “Japirko”
OPĆE ODREDBE

3) Odlukom se utvrđuje:
pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i
dopuna Plana,
razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana,
obuhvat Izmjena i dopuna Plana,
ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana,
ciljevi i programska polazišta,
popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima
kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju
zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana,
način pribavljanja stručnih rješenja,
popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena
i dopuna Plana, te drugih sudionika korisnika
prostora koji trebaju sudjelovati u izradi,
planirani rok za izradu Izmjena i dopuna Plana,
odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana,
tijela i osoba određenih posebnim propisima,
izvori ﬁnanciranja izrade Izmjena i dopuna Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 2.
Izrada i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja “Japirko” (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 6/05) temelji se na člancima 198., 86.
i 109. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne
novine”, broj 153/13).
RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 3.

Članak 1.
1) Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja “Japirko” (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 6/05) u daljnjem tekstu:
Odluka.
2) Odlukom započinje izrada Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja “Japirko” (u daljnjem
tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Osnovni razlozi za pokretanje izrade Izmjena
i dopuna Plana su slijedeći:
– omogućavanje realizacije projekata na lokaciji
sjeverozapadno od Držićeve ulice na k.č.z. 6458,
6459/1, 6459/2, 6469/2, 6471, 6474/2 i 7332/1
k.o. Solin, temeljem zahtjeva građana,
– usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
(“Narodne novine”, broj 153/13) i planovima
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višeg reda; Prostornim planom uređenja grada
Solina i Generalnim urbanističkim planom Solina,
– usklađenja sa zakonskim i podzakonskim aktima
temeljem zahtjeva javnopravnih tijela.
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana odnosi se
na cjelokupno područje obuhvata Detaljnog plana
uređenja “Japirko”.
OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA
I DOPUNA PLANA
Članak 5.
Bitna obilježja stanja u obuhvatu Izmjena i
dopuna Plana su:
– područje u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana
pretežno je izgrađeno, ali urbano neuređeno,
– niti jedna od planiranih prometnica, kolno pješačkih i pješačkih površina nije u cijelosti realizirana; prometne površine na česticama broj 13,
14 (s parkiralištem) i 15 nisu realizirane, kao ni
planirana spojnica područja uz zapadnu granicu
obuhvata (parkirališta višestambenih građevina)
i Držićeve ulice,
– planirana zelena površina s dječjim igralištem na
čestici broj 16 nije realizirana, kao ni otvoreno
etažno parkiralište s poslovno stambenom građevinom,
– temeljem DPU-a realizirane su višestambene građevine na česticama broj 7, 8 i 11, a neizgrađeno
je ostalo 7 planiranih građevnih čestica.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 6.
Određuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:
– izmjene plana parcelacije i uvjeta gradnje, korištenja i uređenja površina, u skladu s vlasničkim
odnosima i investicijskim planovima na česticama planske oznake 1, 3, 4, 13, D2 i zone “A”,
– eventualna usklađenja s novom regulativom koja
je od utjecaja na prostorno planiranje i zahtjevima javnopravnih tijela,
– eventualne manje izmjene temeljem primjedbi u
tijeku javne rasprave, koje su u skladu s ciljevima i programskim polazištima,
– izmjene moraju zadržati ili unaprijediti planom
utvrđene urbane standarde,
– poboljšanje uvjeta gradnje na predmetnim česticama ne smije biti na uštrb susjeda, tj. ne smije

Petak, 29. srpnja 2016.

umanjiti uvjete korištenja, uređenja i gradnje
propisane važećim planom za ostale nekretnine
u istoj prostornoj cjelini.
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA
SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 7.
1) U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana
koristit će se dostupni podaci iz postojećih strategija, studija i planova koji su izrađeni za prostor
obuhvata ili šire područje, a odgovaraju razlozima
i ciljevima donošenja Izmjena i dopuna Plana.
2) Prije izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je izraditi novu katastarsko - topografsku
podlogu, jer je stanje na terenu bitno različito od
onog u važećem planu.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA
Članak 8.
1) Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Plana.
2) Izrada Izmjena i dopuna Plana povjerit će
se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja u postupku provedenom
sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA
DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI ISTOG
Članak 9.
1) U izradi Izmjena i dopuna Plana sudjelovat će javnopravna tijela, od kojih će se zatražiti
zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga potrebni za izradu
Izmjena i dopuna Plana, te drugi sudionici koji će
u izradi sudjelovati kroz javnu raspravu.
2) Javnopravna tijela iz stavka 1. su:
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu –
Porinova 1, Split;
– MUP, PU Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite –
Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split;
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– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje – Moliških Hrvata 1, Split;
– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana – Vukovarska 35, Split;
– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – Jurišićeva 13, Zagreb;
– HEP - ODS, Elektrodalmacija Split, Služba za
razvoj i investicije – Poljička cesta bb, Split;
– Vodovod i kanalizacija d.o.o. – Biokovska 3,
Split.
3) Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi:
– Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, Ispostava Solin – Zvonimirova 81, Solin;
– MO Priko vode;
– drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano
Zakonom o prostornom uređenju i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.
PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA
Članak 10.
1) Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve (planske
smjernice ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja poziva.
2) Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Plana je 30 dana od dana potpisivanja ugovora s odabranim stručnim izvođačem i
dostave zahtjeva. Rokovi javne rasprave i pripreme
izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.
3) Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga
Izmjena i dopuna Plana je 15 dana od dana izrade
izvješća o javnoj raspravi.

– obavijesti javnost o izradi Izmjena i dopuna
Plana,
– dostavi Odluku Zavodu i javnopravnim tijelima
iz članka 10. ove Odluke.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 021-05/16-01/07
Ur.broj: 2180/1-02-01-16-3
Solin, 25. srpnja 2016. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 100. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” RH, broj 157/13,
152/14 i 99/15) i članka 28. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i
7/13), Gradsko vijeće Grada Solina na 30. sjednici
održanoj 25. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Grada Solina
Članak 1.
U članku 35.b., stavak 1. riječi: “(zaposlenim
supružnicima) koje”, brišu se i umjesto njih dodaju
se riječi: “čiji roditelji”.
Članak 2.
U članku 35.b., stavak 2., alineja 2. na kraju
rečenice dodaju se riječi: “(ukoliko su oba roditelja
zaposlena)”.
Članak 3.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA
I DOPUNA PLANA
Članak 11.
Izradu Izmjena i dopuna Plana ﬁnancirat će
podnositelji zahtjeva za izmjenu, odnosno vlasnici
čestica iz članka 3. ove Odluke.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Zadužuje se nadležno upravno tijelo nositelja
izrade Izmjena i dopuna Plana da u roku od 15
dana od objave ove Odluke, sukladno Zakonu:

U članku 35.b., stavak 2. dodaje se alineja 4.
koja glasi: “– Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje
(za nezaposlene roditelje)”.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 021-05/16-01/07
Ur.broj: 2180/1-02-01-16-4
Solin, 25. srpnja 2016. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
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Na temelju članka 101., 102., 107. i 109. Zakona o cestama (“Narodne novine ” broj 84/11,
22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 1., stavka
3. Odluke o nerazvrstanim cestama grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 2/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada
Solina, dana 30. lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU

Petak, 29. srpnja 2016.

II.
Ove dopune Plana prijma stupaju na snagu
danom donošenja i objavit će se u “Službenom
vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 112-01/16-01/01
Ur.broj: 2180/1-01-16-6
Solin, 4. srpnja 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

o dopuni popisa nerazvrstanih cesta
1. U Odluci o nerazvrstanim cestama grada
Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
2/13) dopunjuje se Popis nerazvrstanih cesta na
području grada Solina koji je sastavni dio navedene
Odluke i to:
– č.zem. 6808/2 put u površini od 52 m2 i č.zem.
6808/3 put u površini od 8 m2, obje K.O. Solin.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina ”.
Klasa: 940-01/16-01/0003
Ur.broj: 2180/1-01-16-2
Solin, 30. lipnja 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi (“Narodne novine” RH, broj 86/08 i
61/11), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina donosi

DOPUNU PLANA PRIJMA
u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon
za obavljanje komunalnih djelatnosti
za 2016. godinu
I.
U Planu prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
za 2016. godinu (“Službeni vjesnik Grada Solina”,
broj 1/16), dopunjuje se tabelarni prikaz:
– U retku Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom, u koloni
Prijam na neodređeno vrijeme, broj 2 zamjenjuje
se brojem 3 te se planirani broj povećava za 1.
– U retku Upravni odjel za pravne i opće poslove,
u koloni Prijam na neodređeno vrijeme dodaje
se broj 1 te se planirani broj povećava za 1.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13,
7/13) dana 04. srpnja 2016. godine, Zamjenik
koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina
donio je

ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora
1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina, u
poslovnom centru, na adresi Kralja Zvonimira 75
i to:
– poslovni prostor na I. katu broj 1,04, ukupno
netto površine od 93,93 m2, po početnoj cijeni od
9 kn/m2, za obavljanje djelatnosti od posebnog
interesa za Grad Solin,
– prostor je uređen.
2. Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja da provede postupak natječaja i prijedlog o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavi Zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 372-05/16-01/06
Ur.broj: 2180/1-01-16-3
Solin, 04. srpnja 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 10/11, 8/12 i 2/16) a povodom raspisivanja natječaja za zakup poslovnog prostora, Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada
Solina, dana 05. srpnja 2016. godine, donosi
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RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
provedbu natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora
I.
Osniva se i imenuje Povjerenstvo za provedbu
natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na
adresi Kralja Zvonimira 75, na I. katu broj 1,04,
ukupno netto površine od 93,93 m2, za obavljanje
djelatnosti od posebnog interesa za Grad Solin u
sastavu:
1. Boris Roguljić, predsjednik;
2. Senka Knez, član;
3. Senija Dodig, član.
II.
Članovi Povjerenstva dužni su sukladno članku
7. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Solina provesti postupak natječaja
i predložiti Zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja.

1. Po natječaju objavljenom dana 17. lipnja
2016. godine, za davanje u zakup prostora u ulici
Dr. Franje Tuđmana, ispod mosta, zapadni prostor, neuređen, ulazni dio prostora otvoren, kao
najpovoljniji ponuditelj za zakupnika prostora radi
obavljanja djelatnosti od posebnog interesa za Grad
Solin, netto površine 78,17 m2, bira se:
PLANINARSKO DRUŠTVO SV. JURE,
Solin, Zvonimirova 71, OIB: 50995617903.
2. Rok za podnošenje prigovora na Odluku o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja je 8 dana od dana
dostave obavijesti, a o istom rješava Zamjenik koji
obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina.
3. Na Odluku Zamjenika koji obnaša dužnost
Gradonačelnika Grada Solina ne može se izjaviti
žalba ali se može pokrenuti upravni spor.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 372-05/16-01/04
Ur.broj: 2180/1-01-16-9
Solin, 05. srpnja 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 372-05/16-01/06
Ur.broj: 2180/1-01-16-4
Solin, 05. srpnja 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 10/11, 8/12 i 2/16) dana 26. srpnja
2016. godine Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, donosi

ODLUKU
Na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 10/11, 8/12 i 2/16) dana 05. srpnja
2016. godine Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za zakup prostora
Red.
Adresa
broj poslovnog prostora

1.

Zvonimirova 75
PPC – poslovni
prostor na I. katu
broj 1.04 – uređen

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina
1. Po natječaju za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Solina, raspisanom
dana 04. srpnja 2016. godine, kao najpovoljniji
ponuditelj za zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina, bira se:
1. Za zakupnika poslovnog prostora:

Površina
u m2

Namjena

Početna cijena
u kn/m2

93,93 m2

Za obavljanje djelatnosti od posebnog interesa
za Grad Solin po članku 3., stavku 1., točka 4.
Zaključka o utvrđivanju najniže visine zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, 4/16)

9 kn/m2

Strana 346 - Broj 8

SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA

bira se UDRUGA “DUGA”, Solin, Zvonimirova
121, OIB: 02451305644.
2. Rok za podnošenje prigovora na Odluku
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja je 8 dana od
dana dostave obavijesti, a o istom rješava Gradonačelnik.
3. Na Odluku Gradonačelnika ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina ”.
Klasa: 372-05/16-01/06
Ur.broj: 2180/1-01-16-10
Solin, 26. srpnja 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Petak, 29. srpnja 2016.

4. Jednokratna pomoć učenicima osnovnih i
srednjih škola u školskoj godini 2016./2017. neće
se odobriti ukoliko su po nekoj drugoj osnovi
ostvarili pravo na besplatne udžbenike ili naknadu
za nabavku udžbenika.
5. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za javne djelatnosti i Upravni odjel
za proračun i računovodstvo.
6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 551-01/16-01/02
Ur.broj: 2180/1-01-16-2
Solin, 04. srpnja 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, 7/13 i
4/13), Gradonačelnik Grada Solina, dana 04. srpnja
2016. godine, donosi

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13,
7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina dana 11. srpnja 2016. godine,
donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o odobravanju jednokratnih pomoći radi
nabavke udžbenika i drugih nastavnih
sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola
u školskoj godini 2016./2017.

o nagrađivanju sportaša

1. Odobravam jednokratne pomoći radi kupnje udžbenika i drugih nastavnih sredstava za
učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2016./2017., obiteljima u kojima su jedno ili
dvoje djece polaznici osnovne ili srednje škole, a
čiji mjesečni prihod ne prelazi 1.000,00 kuna po
članu obiteljskog domaćinstva, kao i obiteljima sa
više djece, od kojih su troje i više djece polaznici
osnovne ili srednje škole, a mjesečni prihod po
članu obiteljskog domaćinstva ne prelazi 1.500,00
kuna.
2. Jednokratna pomoć za učenike osnovnih
škola iznosi 350,00 kuna, a za učenike srednjih
škola iznosi 500,00 kuna.
3. Prilikom podnošenja zahtjeva za odobravanje jednokratne pomoći, potrebno je priložiti
dokaze o broju članova domaćinstva, dokaze o
prihodima i potvrdu srednje škole o upisu učenika
u odgovarajući razred u školskoj godini 2016./2017.
(za učenike osnovnih škola nije potrebno dostaviti
potvrde o upisu), a isti se može podnijeti najkasnije
do 31. kolovoza 2016. godine.

1. Povodom odlaska na Olimpijske igre u Rio
de Janeiro, nagrađujem gosp. Ivana Kljakovića
Gašpića, Riječka 12, 21000 Split, kao hrvatskoga
olimpijca, iznosom od 5.000,00 kuna (slovima:
pettisuća kuna), OIB: 67919045929, tekući-račun
broj: HR4623300033201209850.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog
Zaključka s pozicije Proračuna PR 00437 – Nagrade sportašima.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 620-04/16-01/03
Ur.broj: 2180/01-01-16-1
Solin, 11. srpnja 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,
7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina dana 11. srpnja 2016. godine,
donosi
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ZAKLJUČAK
o nagrađivanju sportaša
1. Povodom odlaska na Olimpijske igre u
Rio de Janeiro, nagrađujem gosp. Petra Goršu,
Lučica XXXII, 23234 Vir, kao hrvatskoga olimpijca, a člana SD Dalmacijacement, iznosom
od 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna), OIB:
19001700295, tekući-račun kod Erste banke broj:
HR7524020063100046122.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog
Zaključka s pozicije Proračuna PR 00437 – Nagrade sportašima.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 620-04/16-01/04
Ur.broj: 2180/01-01-16-1
Solin, 11. srpnja 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,
7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina dana 11. srpnja 2016. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o nagrađivanju sportaša
1. Povodom odlaska na Olimpijske igre u
Rio de Janeiro, nagrađujem Mariju Marović, Put
Marovića 10, 21209 Mravince, kao hrvatsku olimpijku, a članicu SD Dalmacijacement, iznosom
od 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna), OIB:
41818258417, tekući-račun kod Privredne banke
Zagreb broj: HR8123400093102355591.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog
Zaključka s pozicije Proračuna PR 00437 – Nagrade sportašima.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 620-04/16-01/05
Ur.broj: 2180/01-01-16-1
Solin, 11. srpnja 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), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, dana 25. srpnja 2016. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o plaćanju troška najma stana
1. Na traženje Ignacia Eremuta, OIB: 90360137289, iz Solina, Livanjska 9, odobrava se novčana
pomoć za podmirivanje troška slobodno ugovorene
najamnine za stan u vlasništvu ﬁzičke osobe za razdoblje od 01. lipnja 2016. godine do 31. kolovoza
2016. godine u iznosu od 5.400,00 kuna. Nakon navedene uplate Grad Solin, ubuduće, neće odobravati
navedenu novčanu pomoć Ignaciu Eremetu.
2. Odobreni iznos iz točke 1. ovog Zaključka
izvršit će se jednokratnom uplatom, na žiro-račun
najmodavca Nediljka Šuše, OIB: 40847672011, Livanjska 9, broj 3102529351, Erste&Steiermarkische
bank.
3. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši obvezu iz točake 1. ovog
Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 402-10/16-01/177
Ur.broj: 2180/1-01-16-3
Solin, 25. srpnja 2016. 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 19/13
– pročišćeni tekst, 148/13 i 192/14) i članka 39.
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), a povodom zahtjeva
gosp. Nikše Zakonovića, iz Solina, Put Blaca 32 A,
a koji se odnosi na plaćanje troškova vodovodnog
priključka, dana 30. lipnja 2016. godine, donosim
sljedeći

ZAKLJUČAK
o ﬁnanciranju troškova vodovodnog priključka
1. Grad Solin, sukladno odredbama Zakona o
pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i članova njihovih obitelji, ﬁnancirat će vodovodni priključak gosp. Nikši Zakonoviću, iz Solina,
Put Blaca 32 A, OIB: 12426332993, u iznosu od
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1.863,85 kuna (slovima: tisućuosamstotinašezdesettri kune i osamdesetpet lipa), a sve sukladno
ugovoru o izvedbi vodovodnog priključka koji je
potpisao gosp. Nikša Zakonović, s jedne strane i
Vodovod i kanalizacija d.o.o., s druge strane.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog
Zaključka, te izvrši uplatu na žiro račun Vodovoda
i kanalizacije d.o.o.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa:325-08/16-01/02
Ur.broj:2180/1-01-16-2
Solin, 30. lipnja 2016. 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 19/13 –
pročišćeni tekst, 148/13 i 92/14) i članka 39. Statuta
Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”,
broj 7/09, 4/13 i 7/13), a povodom zahtjeva gosp.
Komić Ivice, iz Solina, Matoševa 155, a koji se
odnosi na plaćanje troškova vodovodnog priključka,
dana 28. lipnja 2016. godine, donosim sljedeći

ZAKLJUČAK
o ﬁnanciranju troškova vodovodnog priključka
1. Grad Solin, sukladno odredbama Zakona o
pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i članova njihovih obitelji, ﬁnancirat će vodovodni
priključak gosp. Ivici Komiću, iz Solina, Matoševa
155, OIB: 84577401238, u iznosu od 2.121,00 kuna
(slovima: dvijetisućestotinudvadesetjednu kunu),
a sve sukladno ugovoru o izvedbi vodovodnog
priključka koji je potpisao gosp. Komić Ivica, s
jedne strane i Vodovoda i kanalizacije d.o.o., s
druge strane.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog
Zaključka, te izvrši uplatu na žiro račun Vodovoda
i kanalizacije d.o.o.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa:402-08/16-01/57
Ur.broj: 2180/1-01-16-2
Solin, 28. lipnja 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.

Petak, 29. srpnja 2016.

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 01. srpnja 2016. godine,
donio je slijedeći

ZAKLJUČAK
o plaćanju dijela naknade za priključak na
kanalizacijski sustav obiteljske kuće, anagrafske
oznake Poljaci 42 Solin u vlasništvu
Grge Grubišića
1. Grad Solin, obvezuje se platiti tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, u ime Grge Grubišića, dio naknade u iznosu od 3.000,00 kn (IBAN
HR6123900011500103191, Model 00, Poziv na
broj primatelja 269523) za priključak na kanalizacijski sustav objekta izgrađenog na č.zem. 5700/3,
5701/1 K.O. Solin, anagrafske oznake Poljaci 42,
Solin.
2. Razlog plaćanja dijela naknade iz točke 1.
ovog Zaključka proizlazi iz Sporazuma o uvođenju
u posjed dijela zemljišta smještenog u K.O. Klis od
dana 06. srpnja 2009. godine, Klasa: 944-18/0901/11, Urbroj: 2180/1-01-09-1, kojim se Grad Solin
u članku II/2 predmetnog Sporazuma obvezuje da
će Grgu Grubišića, kao vlasnika obiteljske kuće u
Solinu, anagrafske oznake Poljaci 42, osloboditi
naknade za priključenje na fekalni kanalizacijski
sustav u iznosu od 3.000,00 kn.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 944-18/16-02/0031
Ur.broj: 2180/1-01-16-3
Solin, 01. srpnja 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), Zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, dana 21. srpnja
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prestanku prava na stipendiju za
školsku/akademsku 2015./2016. godinu
1. Studentici Mariji Bućan, OIB: 3676340286,
Mravince, Gajeva 47, prestaje pravo na stipendiju
Grada Solina, koja joj je dodijeljena Zaključkom
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Gradonačelnika Grada Solina donesenim dana
29. listopada 2015. godine za školsku/akademsku
godinu 2015./2016., na osobni zahtjev, a zbog
ostvarivanja prava na stipendiju Nacionalne zaklade
za potporu učeničkom i studenskom standardu za
2016. godinu.
2. Pravo na stipendiju Grada Solina prestaje
dana 01. srpnja 2016. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 604-02/16-01/11
Ur.broj: 2180/1-01-16-3
Solin, 21. srpnja 2016. 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 i
12/06) i članka 39. Statuta Grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika, dana
05. srpnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli jednokratne ﬁnancijske pomoći
1. Odobrava se jednokratna ﬁnancijska pomoć
u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće
kuna) gđi Draženki Halilović, iz Solina, Držićeva 11, OIB: 36608803156, 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 Privredne banke Zagreb
d.d. broj: HR28234000093111591333.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 402-10/16-01/162
Ur.broj: 2180/1-01-16-2
Solin, 05. srpnja 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), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina dana 05. srpnja 2016. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli ﬁnancijske pomoći
1. Grad Solin dodjeljuje jednokratnu ﬁnancijsku pomoć RK Petason Vranjic, Put Majdana 3/A
iz Solina, OIB: 83946646965 u visini od 5.000,00
kuna (slovima: pettisuća kuna).
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka iz proračunske zalihe Grada Solina, te navedeni iznos uplati na ime RK Petason Vranjic, Solin,
na žiro-račun broj: HR8023300031100064496.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 402-08/16-01/89
Ur.broj: 2180/1-01-16-2
Solin, 05. srpnja 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), Zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost
Gradonačelnika, dana 14. srpnja 2016. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli jednokratne novčane pomoći
1. Odobrava se jednokratna novčana pomoć
u iznosu od 4.000,00 kuna (slovima: četiritisuće
kuna) Hrvoju Babiću, OIB: 77218297879, Solin,
Braće Radića 137, zbog teške ﬁnancijske situacije, a
uplata će se izvršiti na račun Erste&Steiermarkische
bank d.d. broj: HR7624020063580223555.
2. Zadužuje se Upravni 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: 402-10/16-01/166
Ur.broj: 2180/1-01-16-3
Solin, 14. srpnja 2016. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, upr. prav., v.r.
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