
ZAPISNIK

s 18. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 17. prosinca 2019. godine u Gradskoj vijećnici
Solin, Stjepana Radića 42, s početkom u 16.00 sati.
Na sjednici su nazočni sljedeći članovi/ice Gradskog vijeća:  Renato Prkić,  Zdravko Perko
Ivana Sedlar, Josip Marković, Ana Stojić, 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, Ivan Andabak - pristupio pri  raspravi o 7.
točki dnevnog reda, Mario Jaman i Dolores Jaman.

Ostali  nazočni: gradonačelnik  Dalibor  Ninčević;  zamjenik  gradonačelnika  Ivica  Rakušić
pročelnici upravnih odjela: Ante Ljubičić, Tihana Žižić, Darko Bilandžić i Sanja Samardžija; v.d.
pročelnica  Marijana  Žižić;  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 i Jakov Teklić – Solinska
kronika, Nevena Pleština - TV Jadran. 
Na sjednici su također nazočni: gđa. Karmen Borković, ravnateljica Gradske knjižnice Solin  i
gosp. Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.

Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je
na početku sjednice nazočno 20 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  i
prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu, u povodu nedavne godišnjice smrti. 
Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća.
Nakon glasovanja  predsjedatelj utvrđuje da je zapisnik jednoglasno prihvaćen.

Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu i naknadno dostavljenim dopunama.
Gosp. Marin Matijević ističe primjedbu da je dnevni red prevelik. Gosp. Davor Mikas navodi
kako je ritam održavanja sjednica neprimjeren. Gosp. Vedran Duvnjak predlaže da se sjednice
održavaju jednom mjesečno.
Nakon glasovanja  predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red s naknadno dostavljenim dopunama
prihvaćen većinom glasova (1 protiv, 2 suzdržana)  i da glasi: 

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Prijedlog Izmjena  i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada 

Solina za 2019. godinu
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada 

Solina za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 

2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2019. 

godinu 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj 

kulturi Grada Solina za 2019. godinu 
7. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. 

godinu
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8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. 
godinu

9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. 
godinu

10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. 
godinu - Vlastiti pogon 

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. 
godinu - Vlastiti pogon 

12. Prijedlog  Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2020. g. s Planom sredstava za 
sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina u 2020. godini

13. Prijedlog  Programa  socijalne skrbi Grada Solina za 2020. godinu
14. Prijedlog  Programa  javnih potreba u kulturi  Grada Solina za 2020. godinu
15. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s financijskim planom za 

2020. godinu
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada javne ustanove  Zvonimir Solin u kulturi s 

financijskim planom za 2020. godinu
17. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu i Plan razvoja 

sustava civilne zaštite Grada Solina za 2020. godinu s financijskim planom za trogodišnje 
razdoblje

18. Prijedlog Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području grada Solina za razdoblje od 2020. godine do 2023. godine

19. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada 

Solina
21. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Solina
22. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i davanju na privremeno korištenje javnih površina na 

području grada Solina
23. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a "UŠĆE JADRA-MARINA"
24. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina
25. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Centar
26. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana

Ad 1.   Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje  gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik,  a zatim gosp. Josip Marković,
predsjednik Odbora za financije i proračun. Predlagatelj predlaže amandman: Kapitalni projekt
K1021 03-Izgradnja javne rasvjete u Ulici braće Radić u Mravincima podskupina računa
421 - Građevinski objekti smanjuje se za 215.000,00 kuna
Aktivnost A 1011 10 – Ostali rashodi podskupina računa 372 Ostale naknade građanima  i 
kućanstvima iz proračuna povećava se za 30.000,00 kuna.
Aktivnost A 1016 01 Financiranje uprave i djelatnika Vlastitog pogona podskupina 312 
Ostali rashodi za zaposlene povećava se za 38.000,00 kuna.
Na prihodnoj strani proračuna podskupina računa 653 – Komunalni doprinosi i naknade 
smanjuje se za 147.000,00 kuna.

U  raspravi  sudjeluju  gospoda:  Davor  Mikas,  Niko  Režić,  Marin  Matijević,  Goran  Milavić,
Vedran Duvnjak, Mario Jaman, Renato Prkić, Josip Brčić i Dolores Jaman.
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Na pojedine upite odgovaraju: gradonačelnik Dalibor Ninčević, pročelnice Sanja Samardžija i
Tihana Žižić te  v.d. pročelnica Marijana Žižić.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće,  s  navedenim  izmjenama  prema
predloženim amandmanima, većinom glasova (8 protiv) donijelo

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SOLINA ZA 2019. godinu

Ad  2.    Prijedlog  Izmjena  i  dopuna  Programa  građenja  komunalne  infrastrukture  na
području grada Solina za 2019. godinu
O  prijedlogu  izvješćuje  gđa.  Sanja  Samardžija,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  komunalne
djelatnosti  i  upravljanje  prostorom,  predlažući  da  se,  u  skladu  s  donesenim  Izmjenama   i
dopunama Proračuna, u poglavlju III Javna rasvjeta - briše točka 2. izgradnja javne rasvjete u
Ulici braće Radić u Mravincima i iznosi plana i novog plana od 215.000 kn, a ukupni iznos plana
umjesto 738.000 kn postaje iznos od 523.000 kn te novi plan umjesto 583.000 postaje 368.000
kn – Izvori  sredstava umjesto 583.000 postaju 368.000 kn. U poglavlju V – plan -  umjesto
17.148.000 kn postaje  iznos  od  16.933.000 kn,  a  novi  plan  umjesto  14.475.000.  kn  postaje
14.260.000kn.
U raspravi sudjeluju gospoda: Josip Brčić, Marin Matijević, Renato Prkić, Niko Režić, Vedran
Duvnjak i Davor Mikas.
Nakon glasovanja o prijedlogu predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (8 protiv)
donijelo

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA 
komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu

Ad 3.  Prijedlog    Izmjena  i  dopuna  Programa održavanja  komunalne  infrastrukture  na
području grada Solina za 2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Marin Matijević, Mario Jaman, Niko Režić i Josip
Brčić. Dodatna obrazloženja daju gđa.  Sanja Samardžija i  gosp. Ante Parčina.
Nakon glasovanja  predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (8 protiv) donijelo 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA 
komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu

Ad 4.   Prijedlog   Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada
Solina za 2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
U  raspravi  sudjeluju  gospoda:  Goran  Milavić,  Niko  Režić,  Anđelko  Bešker,  Davor  Mikas,
Vedran Duvnjak i Josip Brčić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (5 protiv, 3 suzdržana)
donijelo

ODLUKU 
o izmjenama i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019. godinu

Ad 5.   Prijedlog   Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina
za 2019. godinu 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
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U raspravi  sudjeluju gospoda:  Dolores  Jaman,  Davor Mikas,  Niko Režić,  Vatroslav  Japirko,
Goran Milavić i Josip Brčić. 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 3 suzdržana) 
donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2019. godinu 

    
Ad 6.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Grada Solina za 2019. godinu 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Josip Brčić i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 suzdržana) donijelo

ODLUKU
o  izmjenama di dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi 

Grada Solina za 2019. godinu
U nastavku sjednicom predsjedava  prvi potpredsjednik Gradskog vijeća,  prof. dr. sc. Zdravko 
Perko.

Ad 7.   Prijedlog    Proračuna Grada Solina za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021.
i 2022. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik, a zatim  gosp. Josip Marković,
predsjednik Odbora za financije i proračun. Predlagatelj predlaže amandmane: 
U  kapitalni  projekt  K1014  19  Spojna  cesta  Stjepana  Radića  –  Zvonimirova uvodi  se
podskupina računa 411 – Materijalna imovina – prirodna bogatstva u iznosu od 300.000,00 kuna.
Kapitalni projekt  K1014 08 Izravno ulaganje podskupina računa 411 - Materijalna imovina –
prirodna bogatstva smanjuje se za iznos od 300.000,00 kuna.
Uvodi  se  kapitalni  projekt  K1021  03  Izgradnja  javne  rasvjete  u  Ulici  braće  Radić  u
Mravincima podskupina računa 421- Građevinski objekti u iznosu od 173.000,00 kuna
Kapitalni projekt K1021 09 Izgradnja javne rasvjete od Doma kulture do Tuđmanova mosta
podskupina računa 421 - Građevinski objekti smanjuje se za 160.000,00 kuna.
 Aktivnost A 1021 01 -  Održavanje javne rasvjete podskupina računa 322 - Rashodi za 
materijal i energiju smanjuje se za 13.000,00 kuna.
U raspravi sudjeluju gospoda:  Davor Mikas, Marin Matijević, Josip Brčić, Renato Prkić, Niko
Režić, Goran Milavić, Kristian Podrug, Vedran Duvnjak, Dolores Jaman i Mario Jaman. 
Gosp. Duvnjak traži pisani odgovor o izgradnji ceste na predjelu Bunje.
Pri raspravi o ovoj točki pristupio je gosp. Ivan Andabak. 
Gosp. Goran Milavić u ime Kluba NLM predlaže amandmane dostavljene u pisanom obliku prije
sjednice: 1. smanjenje P 1001 – Javna uprava – rashodi za zaposlene – bruto plaće smanjenje za
iznos  od  55.000  kn  uz  povećanje  P1018  i  dodavanje  stavke  Street  workout  -  vježbalište  u
Kučinama; 2. K 1014 10 - parkiralište kod Doma kulture u Kučinama prebaciti u projekcije
2021.  iz  projekcija  2022.  godine  u  iznosu od 1.000.000 kn;   3. P 1014 iznos  za  izgradnju
Poslovnog centra u Rupotini umanjiti za 100.000 kn i uložiti u e - Vrtići;  4. P1001 Financiranje
Gradskog vijeća, gradonačelnika i gradske uprave -  rashodi za usluge smanjiti za 100.000 kn za
izgradnju trim staze (parka za rekreaciju) Ninčevići - Sv. Kajo i Mravince - Kučine; 5.  P 1001
Javna uprava rashodi za usluge smanjiti  za 200.000 kn za socijalne potrebe -  sufinanciranje
umjetne  oplodnje.  6.  P 1001 bruto  plaće  za  zaposlene  smanjiti  za  300.000 kn -  ulaganje  u
parkirališta.  7. P 1001 Javna uprava – rashodi za usluge smanjiti za 100.000 kn za narudžbu
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studije isplativosti, potrebe i izgradnje srednje škole u Solinu. 8. P 1001 Javna uprava – rashodi
za zaposlene – bruto plaće smanjiti za 100.000 kn za narudžbu izrade projektne dokumentacije i
po potrebi otkupa zemljišta za izgradnju Muzeja Grada Solina. 9.  P 2001 Javna uprava – rashodi
za zaposlene – bruto plaće  smanjiti za 100.000 kn i naručiti izradu projektne dokumentacije za
proširenje kolnika i izgradnju nogostupa u Ulici Marka Marulića. 10.  K 1014 47 Poslovni centar
Rupotina smanjiti iznos za 55.000 kn i uložiti u kupnju mobilne aplikacije De Tour – turističke
ture bez vodiča. 11. K 1014 47 Poslovni centar Rupotina smanjiti iznos za 55.000 kn i uložiti u
izgradnju vodene pozornice na području Vranjica. 12. P 1001 Javna uprava rashodi za zaposlene
– bruto plaće smanjiti za 100.000 kn i uložiti u izgradnju kamp odmarališta.  13. P 1101 javna
uprava – materijalni rashodi  smanjiti za 100.000 kn uvodeći novu aktivnost -  subvencioniranje
gradskog  interneta;  14. P 1001  Javna  uprava  –  rashodi  za  usluge  smanjiti  za  200.000 kn i
formirati novu aktivnost – digitalni katastar Grada.; 15.  P 1001 Javna uprava - rashodi za usluge
smanjit iznos za 50.000 kn i iznos predvidjeti za izradu studije koja bi bila podloga za donošenje
zakona o zaštiti baštine u Solinu.; 16. P 1001 - Javna uprava – rashodi za bruto plaće smanjiti za
500.00 kn i uvesti novu aktivnost - digitalizacija gradske uprave;  17.  P 1001 - Javna uprava -
rashodi za bruto plaće smanjiti za 100.000 kn za u korist nove aktivnosti - sustav javnih bicikala
(Nextbike).
Predlagatelj  se  očituje  o  predloženim  amandmanima  navodeći  da  su  neki  već  sadržani  u
prijedlogu  Proračuna,  a  za  pojedine  nije  moguće  bez  analize  procijeniti  rokove  i  iznose  za
njihovu realizaciju, tako da ne prihvaća amandmane. Gosp. Milavić odustaje od amandmana pod
brojem 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 17. Glasuje se o amandmanima 1, 2, 5, 6, 8, 11 i 12 i
utvrđuje da nisu prihvaćeni.
Nakon glasovanja o Prijedlogu Proračuna s amandmanima predlagatelja, predsjedatelj utvrđuje
da je Vijeće većinom glasova (8 protiv) donijelo

PRORAČUN GRADA SOLINA
  ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjedatelj određuje stanku od 30 minuta. U nastavku sjednicom predsjedava gosp. Renato 
Prkić.
Ad. 8.   Prijedlog      Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina 
za 2020. godinu za nerazvrstane ceste i javne prometne površine
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Josip Brčić, Renato Prkić i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 1 suzdržan)
donijelo

PROGRAM GRAĐENJA
komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu

za nerazvrstane ceste i javne prometne površine

Ad. 9.   Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada 
Solina za 2020. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Josip Brčić, Davor Mikas i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan)  donijelo

PROGRAM ODRŽAVANJA
komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu
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Ad. 10.     Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina 
za 2020. godinu - Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Parčina, upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu koji predlaže u poglavlju I uvođenje nove stavke pod br. 
13. Uređenje staze iznad Voljaka – gradnja 95.000 kn i nadzor 5.000 kn tako da je ukupan iznos 
2.240.000 umjesto 2.140.000 kn, a izvori sredstava iz komunalnog doprinosa su 2.150.000 kn 
umjesto 2.050.000 kn.  U poglavlju II  u točki 2.  briše se naziv Izgradnja javne rasvjete od 
Doma kulture do Tuđmanova mosta i iznos od 160.000 kn i zamjenjuje tekstom Izgradnja javne 
rasvjete u Ulici braće Radić – Mravince, a ukupan iznos i izvor sredstava od 511.000 kn postaje 
524.000 kn. U glavi IV iznos od 4.262.000 postaje iznos od 4.375.000 kn, a iznos komunalnog 
doprinosa umjesto 4.172.000 kn postaje 4.285.000 kn. 
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Renato Prkić, Josip Brčić i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan) donijelo 

PROGRAM 
građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu 

- Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Ad. 11.     Prijedlog   Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada 
Solina za 2020. godinu - Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti  
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Parčina koji predlaže u poglavlju 1. točki 4. za materijal za 
održavanje javne rasvjete iznos od 287.000 kn umjesto 300.000 kn, a ukupni iznos umjesto 
2.116.000  kn postaje 2.103.000 kn. Sveukupno planirani iznos za održavanje komunalne 
infrastrukture umjesto 7.839.000 kn postaje 7.826.000 kn.
U raspravi sudjeluje gospodin Josip Brčić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu 

 Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Ad. 12.     Prijedlog  Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2020. g. s Planom 
sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina u 2020. godini 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić. 
U  raspravi  sudjeluju  gospoda:  Josip  Brčić,  Željko  Ljubičić,  Vedran  Duvnjak,  Niko  Režić,
Zdravko Perko i Goran Milavić.   
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 protiv, 3 suzdržana)
donijelo 

PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Solina za 2020. godinu s

PLANOM
sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2020. godinu

Ad. 13.   Prijedlog  Programa  socijalne skrbi Grada Solina za 2020. godinu 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.  
U raspravi sudjeluju gospoda: Josip Brčić, Davor Mikas i Goran Milavić.   
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 4 suzdržana)
donijelo 
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PROGRAM
socijalne skrbi Grada Solina za 2020. godinu

Ad. 14. Prijedlog  Programa  javnih potreba u kulturi  Grada Solina za 2020. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić. 
U raspravi sudjeluj gospodin Davor Mikas.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 2 suzdržana)
donijelo 

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2020. godinu

Ad. 15. Prijedlog  Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Karmen Borković, ravnateljica Gradske knjižnice Solin.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Vedran Duvnjak, Josip Brčić, Davor Mikas, Niko 
Režić i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK
o Programu rada Gradske knjižnice Solin 

 s financijskim planom za 2020. godinu

Ad. 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada javne ustanove  u kulturi Zvonimir 
Solin u kulturi s financijskim planom za 2020. godinu 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.
U raspravi sudjeluju gospoda: Vedran Duvnjak, Marin Matijević, Davor Mikas i Goran Milavić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin 

s financijskim planom za 2020. godinu

Ad. 17.  Prijedlog Zaključka o      Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu i Plan 
razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2020. godinu s financijskim planom za 
trogodišnje razdoblje    
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić. 
U  raspravi  sudjeluju  gospoda:  Josip  Brčić,  Vedran  Duvnjak  i  Davor  Mikas.  Izvjestitelj  će
dostaviti  gosp.  Davoru  Mikas  u  pisanom  obliku  podatke  o  stanju  mreže  hidranata  i  o
aktivnostima Hrvatskih šuma na izradi šumskih prosjeka.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 3 suzdržana)
donijelo 

ZAKLJUČAK
o  Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu

 i Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2020. godinu
 s financijskim planom za trogodišnje razdoblje    

Ad. 18.  Prijedlog Zaključka o   donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području grada Solina za razdoblje od 2020. godine do 2023. godine   
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić. 
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U raspravi sudjeluje gospodin Josip Brčić. 
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 1 suzdržan)
donijelo

ZAKLJUČAK
o  donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada

Solina za razdoblje od 2020. godine do 2023. godine 

Ad 19.   Prijedlog Odluke  o komunalnom doprinosu 
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluje gospodin Davor Mikas.
Nakon glasovanja  predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  jednoglasno donijelo 

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Ad  20.    Prijedlog  Odluke  o  i  zmjenama  i  dopunama  Odluke  o  uređenju  prometa  na
području grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda:  Kristian Podrug, Davor Mikas i Renato Prkić koji predlaže da
gradske službe obavijeste poduzetnike s područja Ulice don Frane Bulića i Stjepana Radića da
moraju zatražiti dozvole od Grada u slučaju prijevoza tereta preko propisane ukupne mase vozila
(4,5 odnosno 7,5 t).
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 suzdržana) donijelo 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Solina

Ad 21. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Solina

Ad 22. Prijedlog Odluke o   davanju u zakup i davanju na privremeno korištenje javnih 
površina na području grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 

ODLUKU
o davanju u zakup i davanju na privremeno korištenje

 javnih površina na području grada Solina

Ad 23. Prijedlog Odluke o   donošenju Izmjena i dopuna UPU-a "UŠĆE JADRA - 
MARINA"
O  prijedlogu  izvješćuje  gđa.  Sanja  Samardžija,  a  zatim  gosp.  Kristian  Podrug,  predsjednik
Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 
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ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Ušće Jadra – Marina

Ad 24. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Željko Ljubičić, predsjednik Odbora za statut i poslovnik.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Izmjena Statuta Grada Solina

Ad 25. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici u MO Centar
O  prijedlogu  izvješćuje  gosp.  Zdravko  Perko,  predsjednik  Odbora  za  odlikovanja,  javna
priznanja te imena ulica i trgova.
U raspravi sudjeluje gospodin Marin Matijević 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 

RJEŠENJE 
o dodjeli imena ulici u MO Centar

Ad 26. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici u MO Srednja strana
O prijedlogu izvješćuje gosp. Zdravko Perko.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 

RJEŠENJE 
o dodjeli imena ulici u MO Srednja strana

Predsjedatelj zaključuje 18. sjednicu u  23.00 sati.

        ZAPISNIK SASTAVIO                                                         PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                  GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

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