Strana 205 - Broj 9

SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA

Utorak, 29. listopada 2008.

SLUŽBENI VJESNIK
GRADA SOLINA

GODINA XVI

BROJ 9

SOLIN, 28. listopada 2008. 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 68. sjednici održanoj 23.
rujna 2008. godine, donijelo je

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 68. sjednici održanoj 23.
rujna 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Grad Solin prodaje neposrednom pogodbom
zemljište označeno kao č.zem. 4982/7 u površini od
131 m2, koja č. zem. je nastala cijepanjem č. zem.
4982/3, te č.zem. 4757/157 u površini od 28 m2, a
koja č.zem. je nastala cijepanjem č.zem 4757/111,
što je sve razvidno iz prijavnog lista označenog
brojem 58/08 izrađenog od ovlaštene geodetske
tvrtke GEOID d.o.o. Sinj, po cijeni od 1.420,00
kn/m2 (slovima: tisućučetiristotinedvadesetkuna
kn/m2), a sve prema lokacijskoj dozvoli Klasa:
UP/I-350-05/06-01/117 od dana 31. prosinca 2007.
godine, tvrtki KREATIV d.o.o. iz Makarske, Ante
Starčevića 32.
2. Određuje se da investitor Tvrtka KREATIV
d.o.o. Makarska, prilikom uređenja južne granice
buduće građevinske čestice, koja granići sa Zoranićevom ulicom, treba izgraditi zid s ogradom, kako
je određeno idejnim rješenjem izrađenim od strane
tvrtke TRIVIUM d.o.o. iz Splita za rekonstrukciju
Zoranićeve ulice označenim brojem 34/06.
3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina da
potpiše ugovor o kupoprodaji nekretnina opisanih
u točci 1. ovog Zaključka.
4. 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.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.

o kupnji zemljišta u K.O Solin
1. Grad Solin kupuje zemljište označeno kao
č.zem. 4982/5 u površini od 62 m2, te č.zem.
4982/6 u površini od 13 m2, a koje č.zem. su
nastale cijepanjem č.zem 4982/1 sve K.O. Solin,
što je razvidno iz prijavnog lista označenog brojem
58/08, izrađenog od ovlaštene geodetske tvrtke
GEOID d.o.o. Sinj, po cijeni od 850,00 kn/m2
(slovima: osamstotinapedesetkuna kn/m2), a sve
prema lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/0601/117 od dana 31. prosinca 2007. godine, od tvrtke
KREATIV d.o.o. Makarska, Ante Starčevića 32.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina da
potpiše ugovor o kupoprodaji nekretnina 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: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-2
Solin, 23. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

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

ZAKLJUČAK
o prodaji zemljišta u K.O. Solin

Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-3
Solin, 23. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Strana 206 - Broj 9

SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA

Na temelju članka 13 Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine” RH, broj 110/07) i članka 44.
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 08/01 i 01/06), Poglavarstvo Grada
Solina na 68. sjednici održanoj 23. rujna 2008.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izmjenama i dopunama Plana nabave roba,
radova i usluga za 2008. godinu
1. U Planu nabave roba, radova i usluga za
2008. godinu, kojeg je donijelo Gradsko Poglavarstvo na 54. sjednici održanoj 22. siječnja 2008.
godine (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
1/08), 58. sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, 60. sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine,
61. sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine,
64. sjednici održanoj 26. lipnja 2008. godine i 65.
sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine:
U glavi Planirane nabave - male vrijednosti
mijenja se slijedeća stavka na način kako slijedi:
– točka 26. Radovi na uređenju
vatrogasnog doma Sveti Kajo mijenja se iznos od 500.000,00
kn u novi iznos od .....................2.700.000,00 kn
te postaje nabava velike vrijednosti
– točka 29. Rasvjeta Sutikve 200.000,00 kn mijenja se u
Rasvjeta ulice Don Petra Peroša ....120.000,00 kn
– točka 49. Radovi na sanaciji krova i fasade na Domu Zvonimir
- mijenja se iznos od 600.000,00
kn u novi iznos od ........................970.000,00 kn
te postaje nabava velike vrijednosti
U glavi Planirane nabave - male vrijednosti
iza točke 58. dodaju se točke 59., 60. i 61. koje
glase:
– točka 59. Uređenje prostora Centra za djecu, mlade i obitelj u
Solinu ...........................................250.000,00 kn
– točka 60. Radovi konzervacije
i prezentacije antičke i starohrvatske Salone, gradski bedemi
i amﬁteatar - ................................100.000,00 kn
– točka 61. Konzervatorski i restauratorski radovi na mramornim
i kamenim sarkofazma ................100.000,00 kn
U glavi Planirane nabave - velike vrijednosti
mijenja se slijedeća stavka na način kako slijedi:
– točka 13. Idejni projekt škole i
pripadajuće dvorane prema DPU

Utorak, 29. listopada 2008.

Škola Ninčevići - 400.000,00
mijenja se u
– Projektna dokumentacija za
osnovnu školu i dvoranu Ninčevići .............................................1.200.000,00 kn.
U glavi Planirane nabave - velike vrijednosti
iza točke 15., dodaje se točka 16. koja glasi:
– točka 16. Radovi na unutarnjem
uređenju Gašpine mlinice ............650.000,00 kn.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-4
Solin, 23. rujna 2008. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 85. 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 68. sjednici održanoj 23. rujna 2008.
godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za odvodnju fekalnih voda - Bunje
1. U otvorenom postupku javne nabave broj
46/08, objavljenom u Elektroničkom oglasniku
javne nabave pod brojem N-02-V-124241-250708
od 26. srpnja 2008. godine, a koja se odnosi na
odvodnju fekalnih voda - Bunje pristigle su dvije
ponude i to: “Cestar” d.o.o. Split i “Pling” d.o.o.
Solin.
2. Procijenjena vrijednost nabave je
1.639.344,26 kn.
3. Grad Solin sukladno javnom nadmetanju iz
točke 1. ove Odluke odabire “Pling” d.o.o. Solin
za cijenu od 1.222.308,50 kn, iz razloga što ista
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.
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5. Nakon isteka roka mirovanja od 12 dana,
ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina da s
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”.
Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-5
Solin, 23. rujna 2008. 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 68. sjednici
održanoj 23. rujna 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju sponzorstva
1. Grad Solina prihvaća sponzorstvo organizacije “Prvog natjecanja u amaterskom boksu” koje
će se održati dana 19. rujna 2008. godine (petak)
u Gradskoj športskoj dvorani, Put Majdana bb,
Solin, u iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: desettisuća kuna) i snosi troškove korištenja sportske
dvorane.
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obveze iz točke 1. ovog Zaključka
na žiro račun Boksačkog kluba “Salona”, broj:
2330003-1100381451.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-6
Solin, 23. rujna 2008. godine

4/02) Gradsko poglavarstvo na 68. sjednici održanoj
23. rujna 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za zakup javno prometne površine
u vlasništvu Grada Solina
1. Po natječaju od 01. rujna 2008. godine,
za davanje u zakup javno prometne površine kioska, u vlasništvu Grada Solina kao najpovoljniji
ponuditelj:
– za zakupnika javno prometne površine-kioska
radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti neposredno
uz igralište za balote na č.zem. 2895/2 u predjelu
Ninčevići kod škole, bira se:
IVICA GOTOVAC, Solin, Petra Kružića 32.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik da u roku
od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka,
sklopi ugovor o zakupu javno prometne površine,
s ponuditeljem iz točke 1. ovog Zaključka, na rok
od 2 godine.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-7
Solin, 23. rujna 2008. 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 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 Solina na 68. sjednici
održanoj 23. rujna 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
učenicima i studentima s područja grada Solina
za školsku/akademsku godinu 2008./2009.

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

1. Zadužuje se Odjel za javne djelatnosti da
raspiše natječaj za dodjelu stipendija učenicima
i studentima s područja grada Solina za školsku/
akademsku godinu 2008./2009., u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i
studenata grada Solina.
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2. Javni natječaj objavit će se u dnevnom tisku
“Slobodna Dalmacija”, na oglasnoj ploči Grada
Solina i internet stranici www.Solin.hr.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-8
Solin, 23. rujna 2008. 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 68. sjednici
održanoj 23. rujna 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o suﬁnanciranju prijevoza učenika
Osnovne škole “Kraljice Jelene” – Solin
1. Grad Solin suﬁnancirat će prijevoz učenika
koji iz Mravinaca i Kučina autobusom putuju u
Osnovnu školu “Kraljice Jelene” – Solin, u iznosu
od 600,00 kuna (slovima: šeststotina kuna) tjedno,
a u periodu od 10. rujna 2008. do 10. lipnja 2009.
godine.
2. Novčana sredstva za prijevoz učenika iz
stavka 1. ovog Zaključka Grad Solin mjesečno
će uplaćivati na žiro račun OŠ “Kraljice Jelene”,
otvoren kod Splitske banke (broj: 23300031100362404), sukladno ovjerenim kopijama računa
davatelja usluge (prijevoznika).
3. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 2. ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-9
Solin, 23. rujna 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” RH, broj
10/97 i 107/07), točke 2. Zaključka o načinu i
uvjetima suﬁnanciranja Programa privatnih dječjih

Utorak, 29. listopada 2008.

vrtića na području grada Solina (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 8/04) i članka 44. Statuta
Grada Solin (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
8/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo na 68. sjednici
održanoj 23. rujna 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
glede ponude Dječjeg vrtića
“Sunce moje malo” – Split
1. Prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića “Sunce
moje malo”, Split, Jeretova 7, za organizaciju
i provođenje dijela programa javnih potreba
predškolskog odgoja za potrebe grada Solina.
Program će se provoditi u dvije skupine i to:
– kraći jaslični boravak;
– petosatni vrtićni program za djecu od tri
godine do polaska u osnovnu školu.
2. Dječji vrtić “Sunce moje malo” dužan
je sukladno članku 11. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” RH, broj
10/97 i 107/07) ishoditi od Ureda državne uprave u
Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službe za društvene
djelatnosti – Ispostave Solin, Rješenje kojim se
istom odobrava početak obavljanja djelatnosti.
3. Grad Solin suﬁnancirat će program vrtića,
te osigurati sredstva za bruto plaće zaposlenih u
iznosu od 80% visine sredstava koja se osiguravaju
zaposlenicima odgovarajuće struke u predškolskoj
ustanovi “Cvrčak” Solin, po ishođenju Rješenja
iz točke 2. ovog Zaključka i s danom početka
obavljanja djelatnosti vrtića.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-10
Solin, 23. rujna 2008. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 84., 85. i 102. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,
broj 76/07) i članka 44. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i
1/06), Gradsko poglavarstvo Solina na 68. sjednici
održanoj 23. rujna 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju
izvan snage dijela DPU-a “KOD GROBLJA”
u Mravincima
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1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o stavljanju
izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja “KOD
GROBLJA” u Mravincima (“Službeni vjesnik
Grada Solina”, broj 3/00 i 6/07) i prosljeđuje na
javnu raspravu.
2. Javni uvid u prijedlog Odluke počinje najmanje osam dana nakon objave javne rasprave i
traje 15 dana.
Za vrijeme javnog uvida prijedlog Odluke
bit ce izložen u prizemlju zgrade Gradske uprave
Solin, Stjepana Radića 42.
Javno izlaganje održat će se 16. listopada 2008.
godine, u zgradi Gradske uprave Solin, s početkom
u 10,00 sati.
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na
prijedlog Odluke, dostavljat će se Gradskom poglavarstvu putem Odjela za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom, do 24. listopada 2008. godine.
3. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti
gospodarstvo i upravljanje prostorom, da organizira javnu raspravu, te da po završetku iste dostavi
Gradskom poglavarstvu nacrt konačnog prijedloga
Odluke sa izvješćem o provedenoj javnoj raspravi.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-11
Solin, 23. rujna 2008. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

sa ulicom Gašpini u Solinu po cijeni od 880,00
kn/m2 (slovima osamstotinaosamdeset kn/m2), a
sve sa ciljem proširenja ulica Gašpini i Don Lovre
Katića u Solinu.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina da
potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine opisanih u
točki 1. ovog Zaključka, kojim će se pobliže urediti
odnosi sa vlasnikom zemljišta.
3. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti
gospodarstvo i upravljanje prostorom, Odsjek za
imovinsko pravne poslove da poduzme sve potrebite radnje u svezi sklapanja ugovora.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/15
Urbroj: 2180-01-01-08-12
Solin, 23. rujna 2008. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 17. i 25. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” RH, broj 96/03), 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 69. sjednici održanoj 14. listopada
2008. godine, donijelo je

SMJERNICE
za izradu Proračuna Grada Solina
za razdoblje 2009.-2011. godine

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
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 68. sjednici održanoj 23. rujna
2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o kupnji dijela zemljišta smještenog
u K.O. Solin
1. Grad Solin kao investitor, u svrhu rješavanja
imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta,
kupuje dio zemljišta označenog kao k. č. zem. 4477
u površini od 84 m2 K.O. Solin, kojeg dijela je
stvarni vlasnik Katić Stipan, Gašpini 4, iz Solina,
i to baš južni dio predmetnog zemljišta koji granići

1. Prijedloge ﬁnancijskih planova za razdoblje
2009.-2011. godine, korisnici Proračuna Grada
Solina trebaju temeljiti na sljedećim elementima:
A. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI
Prema procjeni Ministarstva ﬁnancija, postotak
rasta/pada pojedinih makroekonomskih pokazatelja
u odnosu na prethodnu godinu bit će:
Opis

2009. 2010. 2011.
godina godina godina

BDP, realni

4,4

6,0

7,0

Indeks potrošačkih
cijena, % godišnje
promjene

4,5

3,1

3,1

Anketna stopa
nezaposlenosti,
godišnji prosjek

8,5

7,7

7,0

Izvor: Ministarstvo ﬁnancija
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– Srednjoročne makroekonomske projekcije
ukazuju na ubrzanje gospodarskog rasta na 7%
u 2011. godini. Očekuje se da će u 2008. godini
i 2009. godini realni rast BDP-a iznositi 4,4%, a
u 2010. godini 6%. Navedeni gospodarski rast rezultirao bi porastom nominalnog BDP-a po glavi
stanovnika s oko 8.500 eura u 2007. na oko 12.600
eura u 2011. godini.
– Intenzivnija gospodarska aktivnost bit će
ostvarena uz daljnje povećanje zaposlenosti te se
očekuje kontinuirano smanjenje stope nezaposlenosti kroz cijelo promatrano razdoblje do razine
od 7,0% u 2011. godini.
– U 2008. godini očekuje se ubrzanje prosječne
inﬂacije na 6,6%, a nakon toga slijedi razdoblje
njenog postupnog usporavanja na oko 3%.
B. ODREDNICE PRIHODA
– Prihode od poreza na dohodak Ministarstvo
ﬁnancija procjenjuje sa sljedećim rastom u odnosu
na prethodnu godinu: za 2009. godinu 6,5%, za
2010. godinu 6,9%, a za 2011. godinu 7,0%.
Projicirani rast prihoda od poreza na dohodak
u skladu je s rastom bruto plaća i zaposlenosti,
korigiran za zakonske izmjene u Zakonu o porezu
na dohodak (povećanje osobnog odbitka s 1.600
kuna na 1.800 kuna) i Zakonu o ﬁnanciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(povećan udio gradova u porezu na dohodak s
52% na 55%).
– Prihode od komunalnog doprinosa potrebno
je planirati na temelju saznanja o objektima za koje
je izvjesna naplata istog u 2009. godini.
C. ODREDNICE RASHODA
– Osnovica za obračun plaća korisnika proračuna utvrdit će se u tijeku izrade Proračuna Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi
grada Solina ili Odlukom Poglavarstva.
– U slučaju povećanja popunjenih radnih
mjesta u odnosu na broj popunjenih radnih mjesta
u 2008. godini potrebno je podrobno obrazložiti
razloge tom povećanju, vodeći računa da Vlada
RH traži racionalizaciju državne i lokalne uprave
i samouprave.
– Sredstva za materijalne rashode potrebno je
planirati u skladu s rastom potrošačkih cijena, tj.
u 2009. godini do maksimalno 4,5 % više nego u
2008. godini.
– Tekuće i kapitalne donacije u globalu ostaju
na razini sredstava iz 2008. godine prije donošenja
rebalansa Proračuna.
– Sredstva za izgradnju objekata komunalne
infrastrukture treba planirati u visini namjenskih
prihoda predviđenih za tu namjenu.

Utorak, 29. listopada 2008.

2. Ove smjernice objavit će se u Službenom
vjesniku Grada Solina.
Klasa: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-2
Solin, 14. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

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”, 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 69. sjednici održanoj 14.
listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prodaji zemljišta u K.O. Solin
1. Grad Solin prodaje neposrednom pogodbom
zemljište označeno kao č.zem. 1169/7 u površini
od 55 m2, a koja č.zem. je nastala cijepanjem
osnovne č.zem. 1169/1 sve K.O. Solin, što je
razvidno iz prijavnog lista izrađenog od strane
tvrtke “NIVELIR” d.d. Split označen poslovnim
brojem 22/08 od dana 16. rujna 2008. godine, za
izgradnju TS 10(20)0,4 kV “Sv. KAJO – 8”, tvrtki
HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o. D.P.
“Elektrodalmacija” - Split, iz Splita Poljička cesta
bb, po cijeni 1.260,00 kn/m2 (slovima tisućudvijestotinešezdeset kuna/m2), a sve prema pravomoćnoj
lokacijskoj dozvoli klasa: UP-I-350-05/08-6 od 14.
srpnja 2008. 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: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-4
Solin, 14. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.
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Utorak, 29. listopada 2008.

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 69. sjednici
održanoj 14. listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva
Koncerta “Zvoni rič domaća”
1. Grad Solin prihvaća pokroviteljstvo Koncerta
“Zvoni rič domaća” (koncert posvećen Toniju
Kljakoviću) koji će se održati 23. listopada 2008.
godine na Trsatu (u dvorani mladosti) u iznosu od
10.000,00 kuna (slovima: desettisuća kuća).
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši odredbe iz točke 1. ovog Zaključka i
novčani iznos uplati na “Lupus” d.o.o. MB 2276933,
Pula, Braće Leonardelli br. 54, žiro račun HPB 2390001-1100349350.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-6
Solin, 14. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-7
Solin, 14. listopada 2008. 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 69. sjednici
održanoj 14. listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli ﬁnancijske pomoći Streljačkom klubu
“Mravince” - Mravince
1. Grad Solin odobrava ﬁnancijsku pomoć u
iznosu od 10.000,00 kn (slovima: desettisuća kuna)
Streljačkom klubu “Mravince” iz Mravinaca.
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka
s pozicije Proračuna - Ostali rashodi u športu.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-8
Solin, 14. listopada 2008. godine

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 69. sjednici
održanoj 14. listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o uvjetima i načinu prodaje cvijeća
i drugih proizvoda uz blagdan Svih svetih
i Dana spomena na mrtve
1. Ovlašćuje se Vlastiti pogon za obavljanje
komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu - Upravitelj
pogona, da poduzima sve potrebite radnje glede
organizacije prodaje cvijeća i drugih proizvoda uz
blagdan Svih svetih i Dana spomena na mrtve, a
sukladno uvjetima propisanim Zaključkom Klasa:
022-05/05-01/14, Urbroj: 2180-01-01-05-2 od 27.
listopada 2005. 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 69. sjednici održanoj 14.
listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izmjenama Pravilnika 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
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1. U Pravilniku 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 (“Službeni vjesnik Grada Solina”,
broj 8/07) u članku 3. brojka “300,00” mijenja se
i glasi “320,00”.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”, a primjenjivat će se od 01. rujna
2008. godine.
Klasa: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-9
Solin, 14. listopada 2008. godine P r e d s j e d n i k
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
vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo Solina na 69. sjednici održanoj 14.
listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana
uređenja “BLACA 2”
1. Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana
uređenja “BLACA 2” (UPU) i prosljeđuje na javnu
raspravu.
2. Javni uvid u prijedlog UPU-a počinje najmanje osam dana nakon objave javne rasprave i
traje 30 dana.
Za vrijeme javnog uvida prijedlog UPU-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 UPU-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: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-10
Solin, 14. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Utorak, 29. listopada 2008.

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o radnom
vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na
malo (“Narodne novine” RH, broj 80/01) i članka
44. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo na
69. sjednici održanoj 14. listopada 2008. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Pravilnika o radnom vremenu
prodavaonica i trgovina na malo
na području grada Solina
Članak 1.
U Pravilniku o radnom vremenu prodavaonica i
trgovina na malo (“Službeni vjesnik Grada Solina”,
broj 9/01, 2/02 i 6/02) u članku 3. radno vrijeme
“do 18,00 sati” mijenja se “do 20,00 sati”.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-11
Solin, 14. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine” RH, broj 110/07) i članka 44.
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 08/01 i 01/06), Poglavarstvo Grada
Solina na 69. sjednici održanoj 14. listopada 2008.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dopunama Plana nabave roba, radova
i usluga za 2008. godinu
1. U Planu nabave roba, radova i usluga za
2008. godinu, kojeg je donijelo Gradsko Poglavarstvo na 54. sjednici održanoj 22. siječnja 2008.
godine (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
1/08), 58. sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, 60. sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine,
61. sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine, 64.
sjednici održanoj 26. lipnja 2008. godine, 65. sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine i 68. sjednici
održanoj 23. rujna 2008. godine:
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Utorak, 29. listopada 2008.

U glavi Planirane nabave - velike vrijednosti
iza točke 16. dodaje se točka 17. koja glasi:
– točka 17. Nabava sadnog materijala za hortikulturno uređenje
Vranjičke rive ...............................650.000,00 kn.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja , a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-12
Solin, 14. listopada 2008. god.
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
79/06) i članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, 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 69. sjednici održanoj 14. listopada
2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o kupnji dijela zemljišta smještenog
u K.O. Solin
1. Grad Solin kao investitor, u svrhu rješavanja
imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta,
kupuje dio zemljišta označenog kao k.č.zem. 4597
u površini od 26 m2 K.O. Solin, kojeg dijela su
stvarni vlasnici Mamić Ante i Mamić Stipe, svaki
u visini od 1/2 idealnog dijela cjeline, i to baš
istočni dio predmetnog zemljišta koji graniči sa
ulicom Gašpini u Solinu po cijeni od 880,00 kn/m2
(slovima osamstotinaosamdeset kn/m2), a sve sa
ciljem proširenja ulica Gašpini i Don Lovre Katića
u Solinu.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina
da potpiše Ugovor o kupoprodaji dijela nekretnine
opisane u točki 1. ovog Zaključka, kojim će se
pobliže urediti odnosi sa vlasnikom zemljišta.
3. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti
gospodarstvo i upravljanje prostorom, Odsjek
za imovinsko pravne poslove da poduzme sve
potrebite radnje u svezi sklapanja ugovora.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/03-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-13
Solin, 14. listopada 2008. godine

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
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 69. sjednici održanoj 14. listopada
2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o kupnji dijela zemljišta smještenog
u K.O. Solin
1. Grad Solin kao investitor, u svrhu rješavanja
imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta,
kupuje dio zemljišta označenog kao k.č.zem. 4597
u površini od 20 m2, K.O. Solin, kojeg dijela su
stvarni vlasnici Mila Bagarić ud. Stipana i Milan
Bagarić p. Joze, svaki u visini od 1/2 idealnog
dijela cjeline, i to baš zapadni dio predmetnog
zemljišta koji graniči sa ulicom Gašpini u Solinu
po cijeni od 880,00 kn/m2 (slovima osamstotinaosamdeset kn/m2), a sve sa ciljem proširenja ulica
Gašpini i Don Lovre Katića u Solinu.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina
da potpiše Ugovor o kupoprodaji dijela nekretnine
opisane u točki 1. ovog Zaključka, kojim će se
pobliže urediti odnosi sa vlasnicima zemljišta.
3. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti
gospodarstvo i upravljanje prostorom, Odsjek
za imovinsko pravne poslove da poduzme sve
potrebite radnje u svezi sklapanja ugovora.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-14
Solin, 14. listopada 2008. 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 69. sjednici
održanoj 14. listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o dodjeli sredstava
Gradskom šahovskom klubu Mravince
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1. Grad Solin dodjeljuje 10.000,00 kuna
(slovima: desettisuća kuna) Gradskom šahovskom
klubu Mravince za organizaciju šahovskog turnira
Salona 2008.
2. Zadužuje se Odjel za proračun i računovodstvo da izvrši odredbe iz točke 1. ovog Zaključka,
s Pozicije Proračuna 98 - Ostali neplanirani rashodi
udruga u Solinskoj zajednici športova.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/16
Urbroj: 2180-01-01-08-15
Solin, 14. listopada 2008. 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 70. sjednici
održanoj 28. listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga Ugovora za izvedbu
projekta energetske učinkovitosti na sustavu
javne rasvjete
1. Poglavarstvo Grada Solina prihvaća Prijedlog Ugovora za izvedbu projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Solina
broj 27-6/08-3581 iz listopada 2008. godine, između Grada Solina i HEP ESCO d.o.o. iz Zagreba.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik da potpiše
Ugovor iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-2
Solin, 28. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

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”, 8/01 i 1/06) i članka 49.

Utorak, 29. listopada 2008.

Poslovnika Gradskog poglavarstva Solin (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 1/95, 5/99 i 4/02),
Gradsko poglavarstvo na 70. sjednici održanoj 28.
listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o kupnji zemljišta u K.O Solin
1. Grad Solin kupuje zemljište označeno kao
č.zem. 5389/1 u površini od 1157 m2 u vlasništvu
Nade Smodlaka i dr. po cijeni 855,00 kn/m 2
(slovima: osamstopedesetpetkuna kn/m2).
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina da
potpiše ugovor o kupoprodaji nekretnine opisane u
točki 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
nekretnine.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-3
Solin, 28. listopada 2008. 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 49. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Solin (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95,
5/99 i 4/02), Gradsko poglavarstvo na 70. sjednici
održanoj 28. listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja
1. Zadužuje se Odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom u Gradu Solinu
da raspiše natječaj za organizaciju manifestacije
“Božić u Solinu” koji će se održati u gradskom
parku na Širini u vremenu od 20. prosinca do 30.
prosinca 2008. godine.
2. Obavijest o natječaju objavit će se u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, a natječaj s
pobližim utvrđenjima na oglasnoj ploči Gradske
uprave Grada Solina, S. Radića 42.
3. Ako zakupnik izvrši sve ugovorne obveze,
Gradsko poglavarstvo zadržava pravo da aneksom
ugovora produži rok zakupa na još jednu godinu.
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4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-4
Solin, 28. listopada 2008. 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 70. sjednici
održanoj 28. listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o plaćanju računa za
potrošak vode nogometnim klubovima
1. U Zaključku Gradskog poglavarstva Klasa:
022-05/08-01/04; Urbroj: 2180-01-01-08-6 od 5.
ožujka 2008. godine, u točki 1. mijenja se iznos od
50.000,00 kuna na iznos od 90.000,00 kuna.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-5
Solin, 28. listopada 2008. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 46. stavak 3. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” RH, broj 96/03)
i članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo na 70. sjednici održanoj 28. listopada
2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
povodom Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina
u srpnju 2008. godine
Prima se na znanje Izvješće o korištenju
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada
Solina u srpnju 2008. godine.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-6
Solin, 28. listopada 2008. godine

Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 46. stavak 3. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” RH, broj 96/03)
i članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo na 70. sjednici održanoj 28. listopada
2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
povodom Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina
u kolovozu 2008. godine
Prima se na znanje Izvješće o korištenju
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada
Solina u kolovozu 2008. godine.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-7
Solin, 28. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 46. stavak 3. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” RH, broj 96/03)
i članka 44. Statuta Grada Solina (“Službeni
vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo na 70. sjednici održanoj 28. listopada
2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
povodom Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Grada Solina
u rujnu 2008. godine
Prima se na znanje Izvješće o korištenju
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada
Solina u rujnu 2008. godine.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-8
Solin, 28. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”
RH, broj 91/96), članka 44. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 8/01 i 1/06)
i članka 50. Poslovnika Gradskog poglavarstva
Solin (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95,
5/95 i 4/02), Gradsko poglavarstvo Solina na
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70. sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine,
donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju trgovačkog društva
“Stano-uprava” d.o.o. Split za prinudnog
upravitelja na području Čeprljinac u Solinu
1. Trgovačko društvo “Stano-uprava” d.o.o.
Split, imenuje se prinudnim upraviteljem na
stanovima u zgradama na predjelu Čeprljinac u
Solinu, a označene kao
– Don Lovre Katića 10/a, 10/b, 10/c i 10/d.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-9
Solin, 28. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Na temelju članka 85. 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 70. sjednici održanoj 28. listopada 2008.
godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove
na unutarnjem uređenju Gašpine mlinice
1. U otvorenom postupku javne nabave broj
51/08, objavljenom u Elektroničkom oglasniku
javne nabave pod brojem N-02-V-136466-011008
od 02. listopada 2008. godine, a koja se odnosi na
radove na unutarnjem uređenju Gašpine mlinice
pristigla je jedna ponuda i to: “Neir” d.o.o. Split.
2. Procijenjena vrijednost nabave je 532.786,88
kn.
3. Grad Solin sukladno javnom nadmetanju
iz točke 1. ove Odluke odabire “Neir” d.o.o. Split
za cijenu od 532.008,56 kn, iz razloga što ista
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

Utorak, 29. listopada 2008.

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
ponuditeljem iz toč. 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”.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-10
Solin, 28. listopada 2008. 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 49. Poslovnika Gradskog poglavarstva
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/95 i 5/99),
Gradsko poglavarstvo na 70. sjednici održanoj 28.
listopada 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude Savjeta mladih Solina za
provođenje istraživanja javnog mnijenja mladih
grada Solina
1. Gradsko poglavarstvo Solin prihvaća prijedlog ponude Savjeta mladih Solina za provođenje
istraživanja javnog mnijenja mladih grada Solina
da istraživanje provodi tvrtka PULS iz Splita,
Šime Ljubica 37 za iznos od 25.132,00 kuna
(slovima: dvadesetpettisućastotridesetdvije kune)
s PDV-om.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik da potpiše
ugovor iz točke 1. ovog Zaključka s pobližim
utvrđenjima prava i obveza.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Solina”.
Klasa: 022-05/08-01/17
Urbroj: 2180-01-01-08-11
Solin, 28. listopada 2008. godine
Predsjednik
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Blaženko Boban, v.r.

Utorak, 29. listopada 2008.
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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

