
ZAPISNIK

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 29. siječnja 2018. godine  u Gradskoj vijećnici
Solin, Stjepana Radića 42, s početkom u 17.00 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 i Goran Milavić.
Odsutan:  Ivan Andabak, Franka Oreb  i  Mario Jaman   – opravdano odsutni. Gosp. Andabak
pristupio pri kraju rasprave o 1. točki dnevnog reda.

Ostali  nazočni: gradonačelnik  Dalibor  Ninčević;  zamjenik  gradonačelnika:  Ivica  Rakušić;
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  je također nazočna gđa. Karmen Borković, ravnateljica Gradske knjižnice
Solin.

Sjednici predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća koji utvrđuje da je
na  sjednici  nazočno  18 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. 

Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća. 
Gosp. Marin Matijević naglašava da je zatražio izvješće od članova upravnih vijeća i

nadzornih odbora tvrtki i ustanova, a do sada je dobio samo od gosp. Ljubičića; ističe da nije
postavljena  tabela  s  oznakom naselja  u  Rupotini;  na  prošloj  sjednici  je  zatražio  odgovor  o
razmjernom udjelu u članstvu upravnih vijeća i nadzornih odbora sukladno rezultatima lokalnih
izbora; traži odgovor dokle je došla procedura ishođenja dozvole na  lokaciji "basilica urbana" i
tko će istu potpisati.

Gosp. Niko Režić izjavljuje da nigdje ne vidi kako je četvrti put tražio da mu se dostavi
kartu eksploatacijskog polja koje koristi tvrtka Cemex - Dalmacijacement.

Predsjedatelj  naglašava  da  primjedbe  spomenutih  članova  Vijeća  ne  predstavljaju
primjedbu  na  vjerodostojnost  zapisnika  s  prethodne  sjednice  već  su  to  upiti  na  određene
činjenice i nedostatni odgovori na do sada postavljena pitanja. 

Nakon glasovanja o zapisniku predsjedatelj  utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj  predlaže dnevni red kao u pozivu. Gospodin Goran Milavić u ime kluba

Nezavisne liste mladih predlaže dopune : 
 Prijedlog  Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina i
 Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i članova s liste grupe birača

Predsjedatelj objašnjava da su prijedlozi za dopunu dnevnog reda već sadržani u predloženom
dnevnom redu te da je moguće u tijeku rasprave priložiti pisane primjedbe i prijedloge za izradu
konačnog  prijedloga  Izmjena  Statuta  a  za  Odluku  o  financiranju  moguće  je  predložiti
amandmane. 
Nakon  glasovanja  o  prijedlogu  dnevnog  reda  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  isti  jednoglasno
prihvaćen i da  glasi:



D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s Financijskim planom za 2018.
godinu

2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Solina

3.  Prijedlog  Odluke  o  raspoređivanju  sredstava  za  financiranje  političkih  stranaka  i  članova
Vijeća izabranih sa liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Solina za 2018. godinu

4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina

Ad 1. Prijedlog   Zaključka o        Programu rada Gradske knjižnice Solin s Financijskim 
planom za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Karmen Borković, ravnateljica Gradske knjižnice Solin.
U raspravi sudjeluju gospoda: Vedran Duvnjak, Zdravko Perko, Goran Milavić, Niko Režić i
Marin Matijević.
Predsjedatelj utvrđuje da je sjednici pristupio gosp. Ivan Andabak te da kvorum  sada čini  19
članova Gradskog vijeća.
Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće  većinom  glasova  (4  glasa  protiv  i  3
suzdržana)  donijelo 

     
ZAKLJUČAK

 o Programu rada Gradske knjižnice Solin s Financijskim planom za 2018. godinu

Ad  2.    Prijedlog  Odluke  o  načinu  pružanja  javne  usluge  prikupljanja  miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Solina
O  prijedlogu  izvješćuje  gđa.  Sanja  Samardžija,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  komunalne
djelatnosti,  gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove koja predlaže izmjene u
predloženom tekstu:

 u članku 24. podstavku 14 iza riječi "Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu" dodaju se
riječi "i Gradu Solinu".

 u članku 43. stavku 1. iza riječi "cjenik iz članka 8. ove Odluke" dodaju se riječi "kao i
svaku promjenu cijena".

U raspravi sudjeluju gospoda: Josip Brčić, Davor Mikas, Niko Režić i Goran Milavić.

Nakon  glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da  je  Vijeće,  uz  predložene  dopune  koje  postaju
sastavni dio ove Odluke, većinom glasova (6 glasova suzdržanih) donijelo   

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Solina 

Ad 3.      Prijedlog    Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 
članova Vijeća izabranih sa liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Solina za 2018. 
godinu
O  prijedlogu  izvješćuje  gđa  Tihana  Žižić,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  proračun  i
računovodstvo.
U raspravi sudjeluju gospoda: Vedran Duvnjak i Niko Režić.
Gosp. Duvnjak u ime kluba Nezavisne liste mladih predlaže simbolične iznose: HDZ 10,20 kn,
HDS i HSU po 1,00 kn, NLM  3,00 kn, SDP 2,10 kn, članovi s liste grupe birača Davora Mikasa
po 1,00 kn.



Predsjedatelj stavlja navedeni prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je isti dobio 4 glasa te da nije
prihvaćen.
Nakon glasovanja o prijedlogu Odluke predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (4
glasa protiv, 3 glasa suzdržana) donijelo

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova  Vijeća  
  izabranih sa liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Solina za 2018. godinu

Ad 4.   Prijedlog Zaključka o   utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina

O prijedlogu izvješćuje gosp. Željko Ljubičić, predsjednik Odbora za statut i poslovnik a zatim
gosp. Ante Ljubičić – tajnik navedenog Odbora. 
Gosp. Goran Milavić u ime kluba Nezavisne liste mladih predlaže izmjene:

 izmjena članka 54. na način da se svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, koja pravovremeno
dostavi zahtjev, omogući snimanje sjednice i prijenos uživo.

 izmjena  članka  69.  kojim  se  u  nadležnost  vijeća  mjesnog  odbora  dodaje  suradnja  s
pravnim i fizičkim osobama te istima ustupanje prostora mjesnog odbora ukoliko se za to
pokaže interes građana.

Prijedloge u pisanom obliku uručuje gosp. Anti Ljubičiću, tajniku  nadležnog Odbora, radi izrade
konačnog prijedloga sukladno članku 110. Statuta.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (7 glasova suzdržanih)
donijelo

        ZAKLJUČAK
o  utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina

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

 gosp. Marin Matijević:
(1)  U  kojoj  je  fazi  rješavanje  spornih  granica  s  Općinom Klis  a  poznato  je  da  i  je

nekadašnja granica  s Gradom Splitom bila sporna?
(2) Je li na Novom groblju  predviđena grobnica za časne sestre samostana Sv. Rafaela i

imaju li grobari propisane odore pošto je nedavno primijetio da su bili neprilično odjeveni?
(3)  Predlaže  postavljanje  mjernih  stanica  za  kontrolu  kakvoće  zraka  zbog  sanacije

smetlišta Karepovac. 
(4) Dokle je došla procedura s dozvolom za radove na lokalitetu "bazilica orientalis" i tko

to plaća?
(5) Ravnatelj Doma Zvonimir u zadnjoj Solinskoj kronici izjavio je da se odriče naknade

za ravnatelja Glazbene škole pri Gradskoj Glazbi Solin?
Na 1. pitanje odgovara Gradonačelnik – sutra 30. siječnja 2018 godine organizira se sjednica
Povjerenstva za granice na koju smo pozvani prisustvovati. Na 2. pitanje odgovara gosp. Ante
Parčina: Na Novom groblju do sada nije predviđena grobnica za navedene korisnike a za odore
grobara informira da su naručene nove i da će uskoro biti dostavljene.

 gosp. Goran Milavić postavlja pitanja:
(1) Igralište ispod groblja, balotište i montažni objekt postaje sve veći problem – ljudi

negoduju i traže intervenciju policije.



(2)  Kad  će  biti  gotov  elaborat  i  kad  će  se  ishoditi  dozvole  za  izgradnju  rampe  kod
Mercatora i nadvožnjak na Širini? 
Na 1. pitanje odgovara Gradonačelnik – objekt se ne smije koristiti do izbora koncesionara a na
2. pitanje objašnjava proceduru i tijek poduzetih radnji i sudjelovanja Grada Solina u rješavanju
ovog problema.

 Gosp. Ivan Andabak pita: 
(1) Tko je potpisao suglasnost za rješenje spomenutog prometnog čvorišta?
(2) Zašto Grad Solin nije uvrstio lokalitet Rižinice u  financiranje iz EU fondova?
(3) Dokle je došao integralni projekt Salona?

Na 1. pitanje odgovara Gradonačelnik – dokument je potpisala pročelnica Sanja Samardžija a
priprema  projekta   odrađena  je  u  vrijeme  pročelnika  Nevena  Matijevića.  Na  2.  i  3.  pitanje
odgovara zamjenik gradonačelnika Ivica Rakušić: Natječaj za Rižinice je  raspisan u trilaterali a
Integralni projekt Salona  je u 1. fazi – tenderi za geodetske i arhitektonske snimke.  

 Gosp. Vedran Duvnjak: 
(1) Zašto gradilište kod Merkatora nema propisanu oznaku?
(2) Prihodi tvrtke Inkubator od poslova povodom Male gospe 2016. godine koje je dobio

u odgovoru na svoje pitanje navedeni su kao prihodi Grada – zašto je to tako?
Na 1. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – Svako gradilište mora biti propisno označeno i
za to je odgovoran investitor.  Na 2.  pitanje odgovara Gradonačelnik – kome god se poslovi
povjere, a ako su uspješno obavljeni, to predstavlja prihod Proračuna Grada. Napominje da je u
prilogu dostavljen i Zaključak Gradonačelnika iz kojeg je to vidljivo.

 Gosp. Niko Režić pita: 
(1) Nije zadovoljan do sada dostavljenim odgovorima na pitanje o eksploatacijskom polju

tvrtke CEMEX- Dalmacijacement.
(2) Konto kartice koje je  tražio nije dobio – navodi da, po njemu, to što je dobio nije

konto kartica.
(3) Ima li tvrtka Cemex dozvole za eksploatacijsko polje od kojeg i Grad ubire prihod i

širi li tvrtka polje mimo dozvole?
Na 1. i 3. pitanje odgovara gosp. Ante Ljubičić navodeći da je organiziran sastanak su tvrtki
Cemex na kojoj je gospodin Režić određen predstavnikom Grada u svim budućim kontaktima po
navedenoj temi.

 Gosp. Josip Brčić pita:
(1) Na 5. sjednici u Proračunu su predviđena sredstva uređenja nove parkirališne površine

u ulici Put Mira. Obzirom da okolni stanovnici plaćaju kazne, potrebno je  isto hitno do kraja
urediti – kada je u planu čišćenje parcele i uređenje parkirališta?

(2)  Nedavno  je  u  inspekcijskom  nadzoru  u  Dječjem  vrtiću  Cvrčak  bila  prosvjetna
inspekcija i utvrdila da je u pojedinim odgojnim skupinama upisano i do 15 djece više nego što
propisuje Državni pedagoški standard. Rješenje je dostavljeno Dječjem vrtiću i Gradonačelniku
pa traži da mu se istog žurno dostavi.

(3) Nekoliko poduzetnika i vlasnika poslovnih prostora u Centru Japirko je spremno dati
svoj novčani doprinos za zamjenu podnih pločica na 1. katu. Na prošloj sjednici predložio je da
pola  iznosa  podmiruju  spomenuti  vlasnici  poslovnih  prostora  a  pola  Grad.  Moli  očitovanje
Gradonačelnika o navedenoj inicijativi i mogućem vremenskom okviru. Napominje da je Grad
suvlasnik približno 30%  ukupne površine Centra a trošak za navedeno uređenje je oko 350.000,
kn.
Na 1. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija.



 Gosp.  Davor Mikas  pita:
(1)  Dostavlja u pisanom obliku prijedlog da se u budućnosti dvije novoformirane ulice

nazovu Vukovarska i Škabrnjska.
(2) Jesu li službe Grada i u kom roku dužne odgovoriti na pitanja postavljena od članova

Gradskog  vijeća?  Zamjenik  gradonačelnika  gosp.  Rakušić  je  trebao  dostaviti  financijske
pokazatelje korištenja EU fondova a to nije do sada napravio?

(3) Postoji sigurnosni prometni problem u ulici Stjepana Radića od policijske postaje do
raskrižja s Tuđmanovom ulicom pošto se u dijelu dvije prometne trake pretvaraju u jednu traku?

(4) Nakon velikog požara prošlog ljeta donijeli smo Akcijski plan - što se kani poduzeti
da crpne stanice ne ostaju bez električnog napajanja – predlaže postavljanje agregata u crpne
stanice  za  napajanje  hidranata  i  pita  je  li  pokrenuta  odgovornost  u  nadležnim  službama
Vodovoda i kanalizacije?
Na 2. pitanje odgovara gosp. Ante Ljubičić ukazujući na propisane procedure i rokove. Na 3.
pitanje  odgovara gđa.  Sanja Samardžija  obavješćujući  da će se lijeva prometna  traka uskoro
skratiti. Na 4. pitanje odgovara gosp. Renato Prkić objašnjavajući način i sustav prepumpavanja
vode do naselja Kučine sustavom vodosprema te da nije predviđena ugradnja agregata u crpne
stanice. Nije poznato da je zatražena odgovornost bilo koje službe ili pojedinca u  VIK-u.

 Gosp. Nikola Perajica pita:
(1)  Dokle  je  došao  projekt  sanacije  Kosice  u  Vranjicu  –  4.  faza  sanacije  azbestnog

područja i kako će  nadležni Fond za zaštitu okoliša sudjelovati u tome u budućnosti?

Na pitanje odgovara Gradonačelnik- potrebno je direktno kontaktirati s nadležnim Fondom pošto
dosadašnji brojni dopisi nisu bili dovoljni.

 Gosp. Niko Režić pita:
(1)  Gradski  autobusi  na  liniji  br.  1  u  jutarnjim i  u  popodnevnim frekventnim satima

trebali  bi  voziti  svakih  20  a  ne  30  minuta.  Nije  dobio  odgovor  od  Gradonačelnika  što  je
poduzeto? (predlaže da ta promjena bude u jutarnji satima između 6 i 10 sati i u popodnevnim
satima od 12 do 15 sati).
Gradonačelnik odgovara  na pitanje o prometovanju autobusne linije br 1. - kontaktirat će ovih
dana u Prometu s preciznijim prijedlozima satnice unutar koje se predlaže promjena učestalosti
navedene autobusne linije.

 Gosp. Kristijan Podrug pita:
(1)  Podržava  prijedlog  gosp.  Matijevića  o  postavljanju  mjernih  stanica  za  praćenje

kakvoće zraka.
(2) U ulici koja se spaja na Matoševu predlaže postavljanje potpornog zida zbog odrona

na prometnicu – iznad raskršća prema Mravincima.
(3)  Upozorava na problem obitelji Glavinić koja jedina na predjelu Bašini nije spojena

na kanalizacijski sustav.
Na 3. pitanje odgovara Gradonačelnik – provjerit će se stanje direktnim uvidom na terenu.

Predsjedatelj zaključuje 6. sjednicu u 20,10 sati.

      ZAPISNIK SASTAVIO                                                        PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                    GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

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