
ZAPISNIK

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 29. studenoga 2018. 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  Biuk,  Vatroslav  Japirko,  Nikola  Perajica,  Ivica  Čerina, 
Kristian Podrug (pristupio prije glasovanja o dnevnom redu), Željko Ljubičić, Anđelko Bešker, 
Davor Mikas, Marin Matijević, Josip Brčić, Niko Režić, Vedran Duvnjak, Goran Milavić, Ivan 
Andabak, Mario Jaman i Dolores Jaman.
Nenazočan:  Ivan Spajić – opravdao izostanak.
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, službenica za informiranje; novinari: Marijana Batarelo Jelavić i Jakov Teklić - Solinska 
kronika, Nevena Pleština - TV Jadran i Mia Sesartić - Slobodna Dalmacija. 
Na sjednici su također nazočni: Karmen Borković, ravnateljica Gradske knjižnice Solin, Anđela 
Biuk,  ravnateljica  Dječjeg  vrtića  Cvrčak  –  Solin,  Tonći  Ćićerić,  ravnatelj  Javne  ustanove  u 
kulturi Zvonimir Solin i Arsen Tonsić – GT - Trade, voditelj projekta sanacije odlagališta otpada 
Karepovac.

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.  (Gosp.  Kristian Podrug pristupio prije  glasovanja o 
dnevnom redu te kvorum čini 20 članova Gradskog vijeća).

Predsjedatelj  predlaže  odavanje  počasti  minutom šutnje  poginulima  u  Domovinskom 
ratu,  prvom  predsjedniku  Republike  Hrvatske,  dr.  Franji  Tuđmanu  čiju  godišnjicu  smrti 
obilježavamo ovih dana te generalu Slobodanu Praljku koji je preminuo na današnji dan prošle 
godine.

Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća. 
Gosp. Marin Matijević ističe da na njegovo pitanje (inicijativu) s prošle sjednice nisu postavljeni 
natpisi s imenima svih zaposlenih u gradskoj upravi.
Gosp. Niko Režić ističe da nije dobio odgovor na pitanje eksploatacije mineralnih sirovina tvrtke 
Cemex – Dalmacijacement  – Tko je  odgovoran da se odgovori  na pitanja ne dostavljaju na 
vrijeme odnosno do sljedeće sjednice. Traži odgovor od gradonačelnika u pisanom obliku kako 
bi mogao podnijeti tužbu.
Gosp. Vedran Duvnjak naglašava da je tražio u  pisanom obliku financijsko izvješće Solinske 
zajednice sportova, a isto mu nije dostavljeno.
Gosp. Zdravko Perko naglašava da nije točno navedena činjenica da je predsjednik Vijeća na 
prošloj sjednici upozorio da se kroz primjedbe na zapisnik, a koje to zapravo nisu, ubuduće ne 
rješavaju nezadovoljstva neodgovorenim pitanjima ili bilo kakvim propustima, već da se postupa 
sukladno Poslovniku.

Predsjednik  Vijeća  ističe  da  sve  izrečene  primjedbe  nisu  primjedbe  na  zapisnik  već 
nezadovoljstvo pojedinaca na dostavljanje odgovora na upite, te upućuje da se to rješava kroz 
pitanja na kraju sjednice.

Nakon glasovanja o zapisniku predsjedatelj utvrđuje da je isti prihvaćen većinom glasova 
(2  protiv).

Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu. 



Predsjedatelj predlaže glasovanje o prijedlogu dnevnog reda  pa nakon glasovanja utvrđuje da je 
isti  prihvaćen  jednoglasno i da  glasi:

D N E V N I   R E D

1. Izvješće o izvedenoj sanaciji odlagališta komunalnog otpada – Karepovac
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir - Solin
3. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2019. s prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu
4. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019.g. s Planom sredstava za 

sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina za 2019.g.
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2019. godinu
6. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2019. godinu
7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. 

godinu
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2019. 

godinu
9. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
10. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
11. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Novog dječjeg vrtića – 

škole Priko Vode" za razdoblje 2019. do 2020. godine
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Poslovni centar 

Rupotina" za razdoblje 2019. - 2021. godine
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta rekonstrukcije objekta "Glorijeta – 

kraj Gospina Otoka" za razdoblje 2019. - 2020. godine
15. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar III"
16. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Ušće Jadra – 

Marina"
17. Prijedlog Zaključka o dodjeli pomoći za ublažavanje posljedica požara na području Grada 

Solina tijekom 2017. godine
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Solina
19. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
20. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta 

smještenog u K.O. Mravince
21. Prijedlozi odluka o izmjeni odluka o radnim tijelima 

Ad. 1.   Izvješće o izvedenoj sanaciji odlagališta komunalnog otpada – Karepovac  
O  prijedlogu  izvješćuje  gosp.  Arsen  Tonsić,  voditelj  projekta  sanacije  odlagališta  otpada 
Karepovac.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Josip Brčić, Goran Milavić i Davor Mikas.
Tijekom rasprave spomenuto je pitanje odlaganja razvrstanog otpada, pa obzirom da  je to u 
djelokrugu rada tvrtke Čistoća, gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik, odgovara da će službe 
zatražiti odgovor.

Vijeće je Izvješće primilo na znanje.

Ad 2. Prijedlog   Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir   
Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir – Solin.



Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan), donijelo 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir - Solin

 
Ad 3.   Prijedlog    Proračuna Grada Solina za 2019. s prijedlogom projekcija za 2020. i 2021.   
godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik, a zatim gosp. Josip Marković, 
predsjednik Odbora za financije i proračun.
U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić u ime kluba NLM obrazlaže amandmane koji su u 
pisanom  obliku  dostavljeni  svim  članovima  Vijeća,  a  zatim  Niko  Režić,  Marin  Matijević, 
Zdravko  Perko,  Josip  Brčić,  Renato  Prkić,  Davor  Mikas,  Kristian  Podrug,  Dolores  Jaman, 
Vedran Duvnjak,  Anđelko Bešker, Ivan Andabak i Mario Jaman.
Gosp.  Dalibor  Ninčević  ističe  da  su  amandmani  predloženi  bez  navođenja  izvora  koji  se 
smanjuju u Posebnom dijelu Proračuna, uz navođenje rashoda za usluge iz Općeg dijela, a zatim 
iznosi predložene amandmane: 1. – osigurati 125.000,00 kn za nabavu prijenosnih računala za 
sudionike sjednica radi uštede papira i smanjenja zagađenja okoliša; 2. - osigurati 1.000.000,00 
kn  za  projektnu  dokumentaciju  i  kupnju  zemljišta  za  izgradnju  srednje  škole;  3  -  osigurati 
30.000,00 kn za digitalizaciju gradske uprave i potrebe uvođenja evidencije radnog vremena; 4 – 
osigurati sredstva za kupnju vatrogasnih vozila u iznosu 150.000,00 kn; 5. - osigurati 100.000,00 
kn  za  subvencije  trgovačkim društvima  i  poljoprivrednicima  –  sufinanciranje  poduzetnika  u 
svrhu fleksibilnog radnog vremena majki s više djece; 6. - promjena cenzusa za ostvarivanje 
socijalne pomoći za pojedine kategorije stanovništva s prijedlogom povećanja iznosa; 
7. - osigurati 100.000,00 kn za prvu fazu izgradnje gradskog trga;
8.  -  osigurati  100.000,00  kn  za  početak  realizacije  Muzeja  Grada  Solina;  9.  -  osigurati 
100.000,00 kn za izgradnju rampi na svim pješačkim prijelazima između kolnika i nogostupa; 
10. - osigurati 100.000,00 kn za proširenje kolnika i izgradnju nogostupa u Ulici Marka Marulića 
uz povećanje projekcija za 2020. godinu za 1.000.000,00 kn i za 2021. godinu 2.000.000,00 kn;
11. - osigurati 100.000,00 kn za uređenje nogostupa u Ulici Gašpina mlinica uz obrazloženje 
postavljanja stupića radi sprječavanja nepropisnog parkiranja u Ulici Petra Krešimira IV; 
12. - osigurati 50.000,00 kn predviđenih za izradu nove internetske stranice, a taj iznos osigurati 
za  kupnju  mobilne  aplikacije  DeTour;  13.  -  sredstva  predviđena  u  Proračunu   u  visini  od 
500,000,00 kn i 1.400.000,00 kn u projekcijama za 2020. g. za ulaganja u Glorijet kraj Gospinog 
otoka, prenamijeniti i uložiti u izgradnju vodene pozornice u Vranjicu; 14. - osigurati sredstva za 
izgradnju kamp odmorišta.  15. - osigurati 500.000,00 kn za obnovu fasade zgrade Policijske 
postaje u Solinu; 16. - osigurati 100.000,00 kn za subvencioniranje gradskog interneta; 
17. - osigurati 200.000,00 kn za digitalni katastar s podacima za buduće ulagače i obrtnike; 
18. - osigurati 50.000.00 kn za izradu studije na kojoj bi se temeljio novi zakon o zaštiti baštine u 
Solinu na nacionalnoj razini; 19. - osigurati 500.000,00 kn za digitalizaciju Gradske uprave;
20. - osigurati 100.000,00 kn za sustav javnih bicikla (Nextbike) kao nadopunu javnog prijevoza.

Predlagatelj se izjašnjava o amandmanima na sljedeći način: 
Br. 1. ne prihvaća se jer i sada postoji mogućnost elektronske dostave i preuzimanja tko 

to zatraži i nema procjene koji je način financijski povoljniji, 
Br. 2. ne prihvaća se – ne treba studija isplativosti srednje škole već izmjena prostorno-

planske dokumentacije – u tijeku je izrada Prostornog plana. Predlagatelj povlači prijedlog.
Br.  3.  ne  prihvaća  se  –  već  su  predviđena  sredstva  na  stavci  K1002  –  kupnja 

nematerijalne imovine. Predlagatelj povlači prijedlog. 
Br. 4. ne prihvaća se jer su u kapitalnom projektu K101501 vatrogastvo – nabava vozila 

predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za leasing i nabavu dvaju vatrogasnih vozila. 
Predlagatelj povlači prijedlog. 



Br. 5. ne prihvaća se jer je predviđeno 600.000,00 kn za subvencije trgovačkim društvima 
i 100.000,00 kn poljoprivrednicima, a oba programa su u pripremi.

Br. 6. ne prihvaća se jer to nije amandman na prijedlog Proračuna. Predlagatelj povlači 
prijedlog. 

Br.  7.  ne  prihvaća  se  –  Uređenje  pozornice,  kulturnog  centra  i  trga  predviđena  je  u 
Proračunu  i  projekcijama  –  Grad  će  uložiti  17.000.000,00  kn  od  čega  85%  bespovratnih 
sredstava kroz ITU mehanizam dok zemljište ne treba otkupljivati jer je  prostor za izgradnju 
Kulturnog centra i Trga u vlasništvu Grada. Predlagatelj povlači prijedlog. 

Br. 8. ne prihvaća se - inicijative za osnivanje Gradskog muzeja postoje otprije, a i sad je 
aktualan. Do sada nije realiziran zbog nedostatka odgovarajućeg prostora. Moguće je odrediti 
stručni tim koji će biti zadužen za osnivanje. Predlagatelj povlači prijedlog.

Br. 9. Prihvaća se na način da se u Programu održavanja  -  nerazvrstane ceste umanji 
stavka Sanacija dijela Zvonimirove ulice za iznos od 45.000,00 kn (umjesto 345.000,00 kn na 
300.000,00 kn), te da se ukine stavka asfaltiranje Ulice sv. Tekle u iznosu od 50.000,00 kn . 
Uvodi se nova stavka Izgradnja rampi između kolnika i nogostupa na pješačkim prijelazima u 
iznosu od 95.000,00 kn i to po prioritetima uz objekte javne namjene kao što su škole, vrtići, 
dom zdravlja. 

Br. 10. ne prihvaća se jer već postoji u proračunu. Predlagatelj povlači prijedlog. 
Br. 11. ne prihvaća se pošto je prijedlog i obrazloženje kontradiktorno. Napomena da se u 

Ulici Petra Krešimira IV ovih dana postavljaju stupići i ograde  prvenstveno radi sigurnosti djece 
te se postavljaju kamere za kontrolu prometa. Predlagatelj povlači prijedlog. 

Br. 12. ne prihvaća se jer će se aplikacija De Tour pokušati realizirati kroz Turističku 
zajednicu Grada Solina. 

Br.  13.  ne  prihvaća  se  pošto  je  Glorijet  nužno  urediti,  a  kasni  se  zbog  neriješenih 
imovinsko- pravnih odnosa. Javni sadržaji u Vranjicu predvidjet će se sanacijom i uređenjem 
Kosice. 

Br. 14. ne prihvaća se – prostornim planovima možemo predvidjeti mogućnost izgradnje 
kamp  odmorišta  ali  sama  izgradnja  je  na  investitorima  kojima  Grad  može  pružiti  potporu. 
Predlagatelj povlači prijedlog. 

Br. 15. ne prihvaća se – Ministarstvo unutarnjih poslova između ostalog, i na inicijativu 
Grada Solina donijelo je odluku o obnovi zgrade Policijske postaje u Solinu. Predlagatelj povlači 
prijedlog. 

Br.  16.  prihvaća  se  na  način  da  se  u  programu  P1011  –  Održavanje  komunalne 
infrastrukture, javnih zgrada i gospodarenje otpadom uvodi tekući projekt T101112 Ugradnja 
HOT SPOT – a,  podskupina računa 323 - Rashodi za usluge (izvor 11) u iznosu od 100.000,00 
kn.
U programu P 1001-  Javna  uprava  i  administracija,  u  aktivnosti  A 1001 01  –  Financiranje 
gradskog vijeća, gradonačelnika i gradske uprave smanjiti podskupinu računa 322 – Rashodi za 
materijal i energiju (izvor 11) za 100.000 kuna. 

Br.  17.  ne  prihvaća  se  -  na  internetskoj  stranici  dostupan  je  digitalni  katastar  s 
poveznicom katastarskih  i  sudskih  brojeva,  preklopljenim PPUG-om i  GUP-  om te  zonama 
komunalne  naknade.  Na  poveznici  je  i  prikaz  imovine  Grada  Solina,  s  detaljima  o  svakoj 
pojedinoj označenoj čestici.  Predlagatelj povlači prijedlog. 

Br.  18.  ne  prihvaća  se  -  za  pripremu  donošenja  zakona  o  zaštiti  baštine  Solina  nije 
potrebna  studija  već  je  procedura  donošenja  zakona  propisana.  Grad  može  s  Ministarstvom 
kulture pokrenuti inicijativu. Predlagatelj povlači prijedlog. 

Br. 19. ne prihvaća se – kupnja nematerijalne imovine predviđena je na stavci K1001 – 
02  u  iznosu  od  290.000,00  kn  za  daljnju  digitalizaciju  gradske  uprave.  Predlagatelj  povlači 
prijedlog.



Br.  20.  ne prihvaća se  –  Projektom "Solin  za sve" nabavlja  se 15 bicikla  za potrebe 
projekta  koje,  po  njegovom  završetku,  ostaju  vlasništvo  Grada  Solina.  Predlagatelj  povlači 
prijedlog.
U  propisanoj  proceduri  dostavljen  je  i  amandman  gosp.  Marina  Matijevića  kojim  predlaže 
osigurati 100.000,00 kn za  projekt - arheološka istraživanja lokaliteta Rižinice. 
Predlagatelj  prihvaća amandman na način da se u razdjelu 3 – Upravni odjel  za  komunalne 
djelatnosti i upravljanje prostorom, u programu P 1004 – Promicanje kulture i tehničke kulture, 
uvodi  tekući  projekt  T 1004 02 – Arheološka istraživanja na lokalitetu  Rižinice,  podskupina 
računa 322 – Rashodi za usluge u iznosu od 100.000,00 kn (izvor 11), a ujedno se smanjuje 
aktivnost A1001 01 Financiranje gradskog vijeća, gradonačelnika i gradske uprave, podskupina 
računa 323 – Rashodi za usluge u iznosu od  100.000,00 kn (izvor 11).

Predsjedatelj predlaže glasovanje o amandmanima koji nisu prihvaćeni: amandman br. 1, 
5. 12. i  13. Nakon pojedinačnog glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da amandmani nisu dobili 
potrebnu većinu. Glasuje se o prijedlogu s prihvaćenim amandmanima koji su postali njegov 
sastavni dio.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (9 protiv), s prihvaćenim 
amandmanima, donijelo  

 PRORAČUN
Grada Solina za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Predsjedatelj  određuje kraću stanku. Sjednica se nastavlja u 20.20 sati.

Ad 4.   Prijedlog  Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019. g. s Planom   
sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina za 2019.g.
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti
U  raspravi  sudjeluju  gospoda: Goran  Milavić,  Marin  Matijević,  Niko  Režić,  Mario  Jaman, 
Zdravko Perko i Davor Mikas.

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

PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Solina za 2019. godinu

s 
PLANOM

 sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2019. godinu

Ad 5.   Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2019. godinu  
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević i Dolores Jaman.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (6 protiv) donijelo

      PROGRAM
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Solina za 2019. godinu

Ad 6.   Prijedlog   Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2019. godinu  
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Niko Režić i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (7 protiv) donijelo

PROGRAM



socijalne skrbi Grada Solina za 2019. godinu

Ad 7.    Prijedlog   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
U raspravi  sudjeluju gospoda: Josip Brčić,  Renato Prkić,  Niko Režić,  Ivan Andabak,  Goran 
Milavić, Davor Mikas, Marin Matijević, Zdravko Perko, Ivana Sedlar, Mario Jaman i Kristian 
Podrug.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (6 protiv, 1 suzdržan) 
donijelo

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu

Ad  8.    Prijedlog    Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  na  području  Grada   
Solina za 2019. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa.  Sanja Samardžija. Sastavni dio postaje prihvaćeni amandman na 
Proračun: u dijelu nerazvrstane ceste umanjuje se stavka Sanacija dijela Zvonimirove ulice za 
iznos od 45.000,00 kn (umjesto 345.000,00 iznosi 300.000,00 kn); ukida se stavka Ulica sv. 
Tekle  u  iznosu  od  50.000,00  kn;  uvodi  se  nova  stavka  – Izgradnja  rampi  između kolnika  i 
nogostupa na pješačkim prijelazima u iznosu od 95.000,00 kn.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Renato Prkić, Mario Jaman, Niko Režić, Vedran 
Duvnjak i Goran Milavić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (6 protiv, 1 suzdržan), uz 
navedene izmjene, donijelo

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2019. godinu

    
Ad 9.   Prijedlog   Odluke o komunalnoj naknadi  
O prijedlogu izvješćuje gđa. Tihana Žižić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Niko Režić, Renato Prkić, Josip Brčić i Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (6 protiv) donijelo

ODLUKU
o  komunalnoj naknadi

Ad 10.   Prijedlog   Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade  
O prijedlogu izvješćuje gđa. Tihana Žižić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 2 suzdržana) 
donijelo
         ODLUKU

o vrijednosti boda komunalne naknade 
                                              

Ad 11.   Prijedlog   Odluke o komunalnom doprinosu  
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluje gospodin: Mario Jaman.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan) donijelo

   
  ODLUKU 



o komunalnom doprinosu

Ad  12.    Prijedlog  Zaključka  o  prihvaćanju  Investicijskog  projekta  izgradnje  "Novog   
dječjeg vrtića – škole Priko Vode" za razdoblje 2019. do 2020. godine 
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 suzdržan), donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje dječjeg vrtića – škole Priko vode

za razdoblje 2019. do 2020 godine

Ad  13.    Prijedlog  Zaključka  o  prihvaćanju  Investicijskog  projekta  izgradnje  "Poslovni   
centar Rupotina" za razdoblje 2019. - 2021. godine 
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluje gospodin: Goran Milavić.

U nastavku sjednicom predsjedava zamjenik predsjednika Vijeća, gosp. Zdravko Perko.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Poslovni centar Rupotina"

za razdoblje 2019. do 2021. godine

Ad 14.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta rekonstrukcije objekta   
"Glorijeta – kraj Gospina Otoka" za razdoblje 2019. - 2020. godine
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.

Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 1 suzdržan) 
donijelo 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Investicijskog projekta rekonstrukcije objekta "Glorijet – kraj Gospinog

otoka" za razdoblje 2019. do 2020. godine

Ad 15.   Prijedlog  Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar III"  
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Marin Matijević, Renato Prkić i Goran Milavić.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 3 suzdržana) 
donijelo

 ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Detaljnog uređenja "Centar III

Ad 16.    Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Ušće   
Jadra – Marina"
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Niko Režić i Vedran Duvnjak.

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



 ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

"Ušće Jadra – Marina (UPU -16)

Ad 17.   Prijedlog Zaključka o dodjeli pomoći za ublažavanje posljedica požara na području   
Grada Solina tijekom 2017. godine
O  prijedlogu  izvješćuje gosp.  Ante  Ljubičić,  pročelnik  Upravnog  odjela  za  pravne  i  opće 
poslove.

Nakon toga predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o dodjeli pomoći za ublažavanje posljedica požara na području

Grada Solina tijekom 2017. godine

Ad 18.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave   
Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.

Nakon toga predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv) donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama 

Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Solina

Ad 19. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević i Niko Režić.
Nakon toga predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (1 protiv, 1 suzdržan) donijelo

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnina smještenih K.O. Solin

Ad  20.  Prijedlog  Zaključka    o  izmjeni  Zaključka  o  raspisivanju  natječaja  za  prodaju   
zemljišta smještenog u K.O. Mravince
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Renato Prkić i Marin Matijević.
Nakon toga predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 protiv, 1 suzdržan), donijelo

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta 

smještenog u K.O. Mravince

U nastavku  predsjedava gosp. Renato Prkić, predsjednik Vijeća.

Ad 21. Prijedlozi   odluka o izmjeni odluka o radnim tijelima  
O prijedlozima izvješćuje gđa. Ana Biuk, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.



Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

 ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije,

zatim

ODLUKU
 o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju predsjednika

 i članova Odbora za financije i proračun 

i 
većinom glasova (2 protiv)

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova
Odbora za odlikovanja, javna priznanja te imena ulica i trgova

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

− Gosp.  Vedran Duvnjak:

(1) Hoće li se Glorijet dati u koncesiju?
(2) Hoće li Inkubator u 2019. godini raditi obzirom da ga nema u novom Proračunu?

Traži odgovore u pisanom obliku.

Predsjedatelj zaključuje 11. sjednicu u 22.50 sati.

       ZAPISNIK SASTAVIO                                                     PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                 GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

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