
ZAPISNIK
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 1. prosinca 2017. godine  u Gradskoj vijećnici 
Solin, Stjepana Radića 42, s početkom u 13.30 sati.

Na sjednici su nazočni sljedeći članovi/ice Gradskog vijeća:  Renato Prkić, Zdravko Perko, 
Ivana Sedlar, Josip Marković, Ana Biuk, Ivan Spajić, Vatroslav Japirko, Nikola Perajica,  Ivica 
Čerina, Kristian Podrug, Željko Ljubičić, Anđelko Bešker, Davor Mikas, Marin Matijević, Josip 
Brčić,  Niko  Režić,  Vedran  Duvnjak,  Goran  Milavić  i  Ivan  Andabak. Gosp. Mario  Jaman 
pristupio na početku rasprave o 1. točki dnevnog reda.

Odsutni: Franka Oreb  – opravdano odsutna.

Ostali  nazočni: gradonačelnik  Dalibor  Ninčević;  zamjenici  gradonačelnika:  Ivica  Rakušić  i 
Tihomir  Bečko;  pročelnici  upravnih  odjela:  Ante  Ljubičić,  Tihana  Žižić,  Sanja  Samardžija, 
Darko Bilandžić i Ante Parčina, upravitelj  Vlastitog pogona za obavljanje kom. djelatnosti  u 
gradu Solinu;  Ivica  Jurić,  rukovoditeljica  Službe  za  pravne  i  opće  poslove,  Radojka  Bućan, 
službenik  za  informiranje;  novinari:  Marijana  Batarelo  Jelavić  -  Solinska  kronika,  Nevena 
Pleština - TV Jadran i Mia Sesartić - Slobodna Dalmacija. 

Na sjednici  su također nazočni:  gđa.  Anđela  Biuk, ravnateljica  Dječjeg vrtića  Cvrčak 
Solin, gđa. Lucija Šaravanja, predstavnica Gradske knjižnice Solin i  gosp. Špiro Žižić, ravnatelj 
Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin; građani koji su unaprijed najavili svoj dolazak: Drago 
Marković, Slaven Milišić, Antun Perajica i Anita Perković Milišić.

Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je 
na  sjednici  nazočno 19  od  21  člana  Gradskog  vijeća  te  da  postoji  potrebna  većina  za 
pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

Predsjedatelj  predlaže  odavanje  počasti  minutom  šutnje  poginulima  u  Domovinskom 
ratu, prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i pok. generalu Slobodanu Praljku. 

Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća. Gosp. Goran 
Milavić  ističe  da bi  uz navedena vijećnička pitanja trebalo navesti  i  odgovore.  Gosp.  Marin 
Matijević ističe primjedbu u vezi navoda njegovog pitanja pod brojm 3 – uz tražena izvješća 
predstavnika  grada Solina  u javnim ustanovama i  tvrtkama izostavljene  su riječi  kako bi  to 
trebala biti posebna točka na sjednici Gradskog vijeća. 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je zapisnik sa 4. sjednice jednoglasno prihvaćen.

Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu. Gosp. Davor Mikas ima primjedbu kako 
je dnevni red prevelik te da bi za ovoliko točaka trebalo održati dvije sjednice Vijeća te predlaže 
dopunu: Izmjene plana jednostavne nabave navodeći članke koje treba mijenjati.  Predsjednik 
Vijeća navodi kako prijedlog dopune nije pripremljen sukladno poslovničkim odredbama.
Gosp.  Josip  Brčić  predlaže  dopunu dnevnog  reda:  Prijedlog  opoziva  predsjednika  Gradskog 
vijeća  a  kao  razlog  navodi  nepostupanje  po  donesenim  sudskim  odlukama  u  privatnim 
predmetima  Marković  i  Perajica.  Predsjednik  vijeća  navodi  kako  prijedlog  dopune  nije 
pripremljen sukladno poslovničkim odredbama.

Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je dnevni red  prihvaćen većinom glasova (4 glasa 
protiv) i da  glasi:

D N E V N I   R E D
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 

2017. godinu



3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 
2017.g.

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2017.g.
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Solina za 2017. godinu
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Solina za 2017. godinu
7. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2018. godinu s prijedlogom projekcija za 2019. godinu i 

2020. godinu
8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2018. godinu s Planom sredstava 

za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina u 2018. godini
9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Solina za 2018. godinu
10. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Solina za 2018. godinu
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2018. 

godinu
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Solina
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
16.  Prijedlog  Zaključka  o  prihvaćanju  Investicijskog  projekta  izgradnje  "Poslovni  centar 

Rupotina" za razdoblje 2018. i 2020. godine
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Novog dječjeg vrtića-

škola Priko vode" za razdoblje 2018. godine do 2020. godine
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja "Novi dio 

groblja Solin 1.b. faza" (grobno polje XXII) za razdoblje 2018.g. i 2019. godine.
19. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Solina
20. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu poslovanja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
21. Prijedlog Rješenja o imenovanju i produženju radnog odnosa privremenog ravnatelja Javne 

ustanove u kulturi Zvonimir Solin 
22. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
23. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine i suvlasničkih dijelova nekretnina smještenih u K.O. 

Solin, neposrednom pogodbom
24. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti i javne usluge koje se obavljaju na 

temelju ugovora o koncesiji
25. Prijedlog Akcijskog Plana preventivnih protupožarnih mjera i aktivnosti na području Grada 

Solina
Ad 1. Prijedlog  Iz  mjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2017. godinu  
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik Grada Solina, zatim gđa. Tihana 
Žižić,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  proračun  i  računovodstvo,  te  Gosp.  Josip  Marković, 
predsjednik Odbora za financije i proračun.
U  raspravi  sudjeluju  gospoda:  Davor  Mikas,  Kristian  Podrug,  Josip  Brčić,  Zdravko  Perko, 
Vedran Duvnjak, Goran Milavić, Marin Matijević, Ivan Andabak i  Niko Režić.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (7  glasova  protiv) 
donijelo      

     IZMJENE I DOPUNE
  PRORAČUNA GRADA SOLINA ZA 2017. GODINU         



Ad  2.    Prijedlog  Odluke  o  izmjenama i  dopunama Programa  javnih  potreba  u  sportu   
Grada Solina za 2017. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
U  raspravi  sudjeluju  gospoda:  Goran  Milavić,  Marin  Matijević,  Vedran  Duvnjak,  Zdravko 
Perko, Niko Reži, Josip Brčić, Davor Mikas i Ivan Andabak.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (6 glasovaa protiv,  1 
suzdržan) donijelo   

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2017. godinu 

Ad 3.      Prijedlog   Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi   
Grada Solina za 2017. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Goran Milavić, Niko Režić i Davor Mikas.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (4  glasa  protiv,  2 
suzdržana),  donijelo

 ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2017. godinu

Ad 4.   Prijedlog   Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina   
za 2017.g.
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Josip Marković, Zdravko Perko, Marin Matijević i 
Niko Režić
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 glasa protiv, 1 glas 
suzdržan), donijelo

        
 ODLUKU
     o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2017.godinu

Ad 5.  Prijedlog   Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   
infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija, pročelnica Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove.

U raspravi sudjeluju gospoda: Josip Bračić, Josip Marković, Marin Matijević, Vedran Duvnjak, 
Niko Režić, Ivan Andabak i Davor Mikas.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (5 glasova protiv, 1 
suzdržan) donijelo

Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. 

godinu

Vođenje sjednice preuzima prvi potpredsjednik Vijeća, dr. sc. Zdravako Perko.

Ad 6.   Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na   
području Grada Solina za 2017. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.



U raspravi sudjeluju gospoda:  Ivan Andabak, Niko Režić, Davor Mikas, Goran Milavić i 
Vedran Duvnjak.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (4  glasa  protiv,  2 
suzdržana) donijelo

Izmjene i dopune Programa
 održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu     

Predsjedsjednik Vijeća određuje stanku od  od 30 minuta s početkom u 18.45 sati. Sjednica se 
nastavlja u 19.15 sati.

Ad 7.  Prijedlog   Proračuna Grada Solina za 2018. godinu s prijedlogom projekcija za 2019.   
godinu i 2020. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, zatim gđa. Tihana Žižić te gosp. Josip Marković.
U raspravi sudjeluju gospoda: Josip Marković, Davor Mikas, Kristian Podrug, Nikola Perjica, 
Renato Prkić i Goran Milavić.

Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (4  glasa  protiv,  2 
suzdržana) donijelo  

 Proračun Grada Solina
 za 2018. godinu i  projekcije za 2019. godinu i 2020. godinu

       
Ad 8.     Prijedlog   Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2018. godinu s Planom   
sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina u 2018. godini

O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Josip Marković, Zdravko Perko, Marin Matijević, 
Josip Brčić, Niko Režić, Anđelko Bešker, Vedran Duvnjak i Željko Ljubičić.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (4  glas  protiv,  3 
suzdržana) donijelo

Program javnih potreba u sportu Grada Solina za 2018. godinu 
        s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina u 2018. godini 

Ad 9.     Prijedlog     Programa javnih potreba u kulturi  i tehničkoj kulturi Grada Solina za   
2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.

U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević i Goran Milavić.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (4  glasa  protiv,  2 
suzdržana) donijelo

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Solina za 2018. godinu 

Ad 10. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 glasa protiv,  1glas 
suzdržan) donijelo

Program socijalne skrbi Grada Solina za 2018. godinu 



Ad. 11.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi  
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

Odluku o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Ad 12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Solina za 2018. godinu

O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija. 
U raspravi sudjeluju gospoda: Vedran Duvnjak i Renato Prkić.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (3  glasa  protiv,  4 
suzdržana) donijelo

Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2018. godinu

Ad 13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Solina za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija. 
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Josip Brčić, Niko Režić, Vedran Duvnjak, Marin 
Matijević i Goran Milavić.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom glasova  (5  glasova  protiv,  2 
suzdržana) donijelo

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2018. godinu

Ad 14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gđa. Tihana Žižić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

Odluku o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Solina

Ad 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
O prijedlogu izvješćuje gđa. Tihana Žižić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić i Davor Mikas.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 glasa protiv) donijelo

Odluku 
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Ad 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Poslovni 
centar Rupotina" za razdoblje 2018. do 2020. godine
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija. 
U  raspravi  sudjeluju  gospoda:  Ivan  Andabak,  Zdravko  Perko  i  Marin  Matijević.  Dodatno 
obrazloženje daje gosp. Dalibor Ninčević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

Zaključak 
o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Poslovni centar Rupotina" 

za razdoblje 2018.  do  2020. godine



Ad 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Novog 
dječjeg vrtića-škola Priko vode" za razdoblje 2018. godine do 2020. godine. 
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija koja predlaže izmjenu u točki 4. na način da se 
dodaju riječi: "nakon potpisivanja ugovora ". 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće, uz spomenutu izmjenu, većinom glasova 
(2 glasa protiv, 2 suzdržana) donijelo

Zaključak
 o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Novog dječjeg vrtića-škola Priko vode" 

za razdoblje 2018. godine do 2020. godine. 

Ad 18. Prijedlog      Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja  
"Novi dio groblja Solin 1.b. faza" (grobno polje XXII) za razdoblje 2018. - 2019. godine.
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Parčina, upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

Zaključak
 o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje grobnog polja "Novi dio groblja Solin 1.b. 

faza" (grobno polje XXII) za razdoblje 2018.g. - 2019. godine.

Ad 19. Prijedlog  Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada 
Solina
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija. 
U raspravi sudjeluju gospoda: Ivan Andabak i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

Odluku 
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Solina

Ad 20. Prijedlog Zaključka o godišnjem Planu poslovanja Javne ustanove u kulturi 
Zvonimir Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Grgo Bućan, predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi 
Zvonimir Solin. 
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Marin Matijević, Renato Prkić, Vatroslav Japirko, 
Vedran Duvnjak i Niko Režić. 
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (4  glasa  protiv,  3 
suzdržana) donijelo

Zaključak
 o godišnjem Planu poslovanja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

Ad 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju i produženju radnog odnosa privremenog 
ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Grgo Bućan.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 glas protiv) donijelo

Rješenje
 o imenovanju i produženju radnog odnosa privremenog ravnatelja 

Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin 



Ad 22. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Grgo Bućan.
U raspravi sudjeluju gospoda: Ivan Andabak, Josip Brčić, Zdravko Perko, Marin Matijević, Niko 
Režić i Goran Milavić.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (6  glasova  protiv) 
donijelo

Odluku 
o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin

Ad 23. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine i suvlasničkih dijelova nekretnina 
smještenih u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić, pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće 
poslove.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić i Davor Mikas.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (7 glasova suzdržanih) 
donijelo

Zaključak 
o prodaji nekretnine i suvlasničkih dijelova nekretnina smještenih u K.O. Solin, 

neposrednom pogodbom

Ad.  24.    Prijedlog  Odluke  o  određivanju  komunalnih  djelatnosti  i  javne usluge  koje  se   
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
U raspravi sudjeluje gosp. Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

Odluku
 o određivanju komunalnih djelatnosti i javne usluge

 koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

Ad.  25.    Prijedlog  akcijskog  Plana  preventivnih  protupožarnih  mjera  i  aktivnosti  na   
području Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas i Josip Brčić.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (2  glasa  protiv,  1 
suzdržana) donijelo

Akcijski Plan
 preventivnih protupožarnih mjera i aktivnosti na području Grada Solina

Pošto je  dovršena rasprava po dnevnom redu,  predsjedatelj  predlaže  postavljanje  vijećničkih 
pitanja.

− gosp. Renato Prkić:
(1) Obavješćuje klubove oporbenih članova Vijeća da dogovore sastav Povjerenstva za 

ravnopravnost  spolova  pošto  je  sadašnjem  istekao  mandat,  a  o  čemu  su  obaviješteni  i 
elektronskom  poštom.  Također  treba  dogovoriti  sastav  dvaju  odbora  koji  do  sada  nisu 
imenovani. 

(2) Obavješćuje nazočne da će se pred božićne i novogodišnje blagdane vjerojatno (21. 
prosinca)  održati  tradicionalni  domjenak  s  obiteljima  poginulih  branitelja  o  čemu  će  svi  na 
vrijeme dobiti obavijest.



− gosp. Ivan Andabak postavlja pitanje:
(1)  Traži  podatak  o  predstavnicima  Grada  Solina  u  nadzornim odborima  i  upravnim 

vijećima tvrtki i ustanova na području Grada i Županije.

− Gosp. Goran Milavić postavlja pitanja: 
(1)  Komunalno redarstvo bi trebalo pojačati  kontrole na Gospinom otoku – (pojedini 

vlasnici dovode svoje pse na travnjak i zagađuju ga). 
(2)   Za izgradnju dječjeg igrališta  u Kučinama trebalo  bi  izdviojiti  više  sredstava od 

predviđenih 20.000,00 kn.
(3)  Što je s kanalizacijom za kuće koje se nalaze ispod ulice Put Podina?

Na  1.,  2.  i  3.  pitanje  odgovara  gradonačelnik  Dalibor  Ninčević.  U  vezi  bolje  kontrole 
komunalnog  redarstva  organizirat  će  se  sastanak  s  policijom  radi  zajedničkog  djelovanja; 
Igralište u Kučinama će se urediti do kraja ove godine ili početkom iduće; Za kanalizaciju na 
spomenutoj lokaciji je naručen projekat ali će najvjerojatnije konačno rješenje biti crpna stanica.

− Gosp. Niko Režić  pita: 
(1) U vezi pitanja s prošle sjednice koje se odnosilo na učestalije prometovanje gradske 

autobusne linije br. 1. (svakih 20 minuta u frekventnim satima) - ima li  pozitivnih vijesti  iz 
Prometa Split?
Na  1.  pitanje  odgovara  gosp.  Dalibor  Ninčević  najavljujući  da  će  uskoro  kontaktirati  s 
nadležnima.

− Gosp.  Josip Brčić  pita: 
(1) Postoji problem korištenja dijela puta koji povezuje Ulicu Put mira s okolnim kućama 

- ponekad je prepriječen od strane jedne osobe koja ga svojata  pa su ostali nezadovoljni.
(2)  Grad  Kaštela  je  u  grupi  s  nekoliko  gradova  i  općina  dobio  sredstava  od  EU za 

uspostavu širokopojasnog interneta – zašto se nije Grad Solin priključio projektu?
(3) Postoji inicijativa nekoliko poduzetnika – suvlasnika PC Japirko o ulaganju vlastitih 

sredstava u uređenje  tog centra ukoliko Grad Solin sudjeluje u istom iznosu.
Na 2. pitanje odgovara gosp. Ivica Rakušić – Grad je u postupku raspisivanja javne nabave za 
dokument  PRŠI  (plan  razvoja  širokopojasne  infrastrukture)  što  je  uvjet  za  natječaj  u  2018. 
godini.

− Gosp. Vedran Duvnjak:
(1) Izražava žaljenje što na sjednici nije prisutan direktor tvrtke Inkubator da dade neke 

odgovore u vezi dodatnog izvješća koj je dostavio u pisanom obliku. 
(2) Traži pisani odgovor o prihodima od  organiziranja događanja u povodu Male Gospe i 

božićnog sajma.

− Gosp. Davor Mikas pita:
(1) Gosp. Rakušić je najavio dostaviti dinamički plan projekata sufinanciranih od EU a 

do sada nije to napravljeno. 
Na pitanje  odgovara  gosp.  Ivica  Rakušić  –  Pripremit  će  se  posebna  točka  dnevnog reda  za 
sjednicu Vijeća.

(2) Zgrade u Ulici Put Mira (s lijeve strane gledano u pravcu Novog groblja) nemaju 
kanalizaciju – imaju sabirne jame i pumpe.  
Na pitanje odgovara gosp. Renato Prkić – navodi da su spomenute zgrade dobile građevinske i 
uporabne  dozvole  s  priključkom na crpnu stanicu  koja  prazni  sabirne  jame i  prepumpava  u 
kanalizaciju u Ulici Put Mira. 

(3)  Predlaže  Odboru  za  odlikovanja,  javna  priznanja  te  imena  ulica  i  trgova  da  na 
području Solina budućim novoformiranim ulicama predloži naziv Vukovarska i Škabrnjska.



− Gosp. Marin Matijević pita:
(1) Tko plaća arheološka istraživanja kod lokaliteta "bazilica orientalis" u Ulici dr. Franje 

Tuđmana, - hoće li se ishoditi građevinska dozvola?
(2) Tko imenuje članove upravnih vijeća tvrtki i ustanova i hoće li se izvršiti izmjene 

sukladno rezultatima lokalnih izbora?
(3) Hladnjak na Novom groblju je u kvaru – kad se očekuje otklanjanje kvara?

Na 1. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – građevinska dozvola će ovisiti  o rezultatima 
arheoloških  istraživanja  koja plaća investitor,  na 2.  gosp.  Dalibor  Ninčević  – odgovor će se 
dostaviti u pisanom obliku,  a na 3. gosp. Ante Parčina – kvar na hladnjaku je nešto složeniji, a 
očekuje se uskoro njegovo otklanjanje.

− Gosp. Kristian Podrug pita:
(1)  Kad će se riješiti prijelaz ulice u naselju Priko vode koji je spomenuo na prošloj 

sjednici (kod "Linxa")? 
Na pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – prije nekoliko dana je to napravljeno.

− Gosp. Renato Prkić pita: 
(1)  Kolika  su  potraživanja  Dječjeg  vrtića  Cvrčak  Solin,  što  se  kani  poduzeti  u  vezi 

naplate i koliko je otišlo u zastaru od 2010. godine – pitanje za pročelnicu Žižić, moli pisani 
odgovor.

Predsjedatelj zaključuje 5. sjednicu u 23,30 sati.

      ZAPISNIK SASTAVIO                                                     PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                 GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

   Ante Ljubičić, dipl. pravnik                                        Renato Prkić, dipl. ing. el.
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