
Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ 7/09 i članka 2. 
Odluke o uključenju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ (Službeni vjesnik Grada 
Solina br. 8/12), Gradonačelnik Grada Solina dana 12. studenoga 2012.godine donio je  
 

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Koordinacijskog odbora za 

provedbu akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 
 

1. Osniva se Koordinacijski odbor zadužen za pripremu i provedbu akcije „Gradovi i općine – 
prijatelji djece“ sa ciljem unaprjeđenja prava i potreba djece na području Grada Solina. 
Prvenstvena zadaća Odbora je izrada Program projekta “Grad Solin-prijatelj djece”, kojeg će 
predložiti Gradskom vijeću na usvajanje. 
 
2. U Koordinacijski odbor provedbe akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ imenuju se: 
 

1. Blaženko Boban, gradonačelnik  - za predsjednika 
2. Dalibor Ninčević, zamjenik gradonačelnika – za člana 
3. Radojka Bućan, Grad Solin - za člana 
4. Vesna Kljaković, ravnateljica OŠ kraljice Jelene - za člana 
5. Davor Mikas, ravnatelj DV Cvrčak - za člana 
6. dr. Katica Obradović, pedijatrica Dom zdravlja Solin - za člana  
7. dr. med. Andrea Vrdoljak, školska medicina Dom zdravlja Solin - za člana 
8. dr.med.Lidija Pejković, specijalistica ginekologije i opstetricije  - za člana 
9. Božena Škare, Centar za socijalnu skrb – ispostava Solin - za člana 
10. Ivana Teklić, Udruga Duga –(Centar za mlade u osnivanju) - za člana 
11. Ljubica Milković, Udruga djece s poteškoćama u razvoju „Moje dijete“ - za člana 
12. Zrinka Mrše, predškolski odgoj i član Solinskih bubamaraca - za člana 
13. Slobodan Marendić, tajnik Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Solina - za člana 
14. Anamarija Roso, Savjet mladih grada Solina - za člana 
15. don Nikola Bodrožić, župa Sveti Kajo - za člana 

 
3. Grad Solin će u proračunu osigurati sredstva za provedbu akcije i rad Koordinacijskog 
odbora. 
 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 
Grada Solina. 

  GRADONAČELNIK GRADA SOLINA 
                                                                               

                                                                              Blaženko Boban 
 

Klasa: 007-04/12-01/05 
Urbroj: 2180/1-01-12-2 
Solin, 12. studenoga 2012. godine 
Dostaviti: 

1. Imenovanim – svima 
2. Upravni odjel za pravne i opće poslove, ovdje 
3. Upravnom odjelu za javne djelatnosti, ovdje 
4. Službeni vjesnik Grada Solina x 2 
5. Arhiva, ovdje 

 


