ZAPISNIK
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 12. veljače 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, Ivan Andabak i Mario Jaman.
Odsutni: Goran Milavić i Franka Oreb – opravdano odsutni.
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.
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.
Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća.
Gosp. Marin Matijević ističe primjedbe da na dva pitanja nije dobio odgovor a odnose se
na pitanje pod br. 4. - dozvola za radove na lokalitetu Basilica orientalis i tko to plaća te da je u
pitanju pod br. 5. navedeno njegovo citiranje naslova iz Solinske kronike koji se odnosi na
odricanje od naknade ravnatelja Doma Zvonimir za funkciju u Glazbenoj školi, a trebalo je
navesti i njegov prijedlog da se naknada "preusmijeri" za istraživanje lokaliteta u Rižinicama.
Nakon glasovanja o zapisniku sa 6. sjednice, predsjedatelj utvrđuje da je isti, uz navedenu
primjedbu, jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu.
Nakon glasovanja o prijedlogu dnevnog reda predsjedatelj utvrđuje da je isti jednoglasno
prihvaćen i da glasi:
DNEVNI RED
1. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu i Plan razvoja
sustava civilne zaštite Grada Solina za 2018. godinu
2. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova Povjerenstva
za ravnopravnost spolova Grada Solina
5. Prijedlog za dodjelu imena OŠ u Ninčevićima - Solin

Ad 1. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu i Plan
razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2018. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
U raspravi sudjeluju gospoda: Vedran Duvnjak, Davor Mikas, Zdravko Perko, Niko Režić,
Mario Jaman, Josip Marković, Nikola Perajica, Marin Matijević i Josip Brčić. Dodatna
obrazloženja daje gosp. Tihomir Bečko u svojstvu načelnika Stožera civilne zaštite Grada Solina.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (5 glasova protiv i 2
suzdržana) donijelo
ZAKLJUČAK
o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu i
Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Solina za 2018. godinu
Ad 2. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Željko Ljubičić, predsjednik Odbora za statut i poslovnik.
U raspravi sudjeluje gosp. Niko Režić predlažući da se Statutom propiše obveza mjesnih odbora
da barem jednom godišnje sazovu informativni zbor građana i izvijeste o svom radu.
Obrazloženje daje gosp. Ante Ljubičić, tajnik Gradskog vijeća i Odbora za statut i poslovnik.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (5 glasova protiv)
donijelo
IZMJENE I DOPUNE STATUTA GRADA SOLINA
Ad 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gosp. Željko Ljubičić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (4 glasa protiv, 2 glasa
suzdržana) donijelo
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SOLINA
Ad 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova/ica
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Solina
O prijedlogu izvješćuje gđa. Ana Biuk, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova/ica
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Solina
Ad 5. Prijedlog za dodjelu imena OŠ u Ninčevićima – Solin
O prijedlogu izvješćuje gđa. Ana Biuk.

U raspravi sudjeluju gospoda: Ivica Čerina, Davor Mikas i Kristijan Podrug.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (7 glasova suzdržanih)
utvrdilo
PRIJEDLOG
za dodjelu imena OŠ u Ninčevićima - Solin
Pošto je dovršena rasprava po dnevnom redu, predsjedatelj predlaže postavljanje pitanja.
gosp. Ivan Andabak:
(1) Komentira primjedbe gosp. Perka kako su pojedina pitanja oporbenih članova Vijeća
u raspravama previše općenita, pa predlaže da ubuduće izvješća budu cjelovitija kako bi rasprava
bila detaljnija.
(2) Što će biti s područnim školama na području grada kad se otvori OŠ u Ninčevićima?
(3) Projekt Rižinice predložen za sufinanciranje iz europskih fondova nije usmjeren na
revitalizaciju važnog arheološkog lokaliteta već je aktivnost usmjerena prvenstveno na njegovu
turističku svrhu. Drži da se lokalitet treba istražiti do kraja s naglaskom da je to nacionalno blago
a ne regionalno, te pita kolika su sredstva predviđena?
Na 2 pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik – područne škole ostaju u
postojećoj mreži škola, a pojedini viši razredi će se prevoziti u novu školu u Ninčevićima.
Na 3. pitanje odgovara gosp. Ivica Rakušić – Način financiranja projekta ne mijenja nacionalni
karakter spomenutog arheološkog lokaliteta.


gosp. Vedran Duvnjak:
(1) Ugovor o projektu "conecting separated"- kad će biti uplaćen zadnji iznos po
ugovoru ?
(2) Kad će biti gotovo izvješće tvrtke Inkubator d.o.o. za 2017. godinu?
(3) Prije nekoliko dana zbog zamućenja pitke vode iz vodovodnog sustava dovedene su
cisterne koje su postavljene samo na dva mjesta u gradu (ispred Pošte u Solinu i u Vranjicu) a
zadnji dan su vjerojatno čekali rezultate analize pa su to napravili sa zakašnjenjem.
Na 1. pitanje odgovara gđa. Tihana Žižić navodeći podatak o zadnjoj uplati po spomenutom
projektu – nedavno je uplaćen iznos oko 299.000, 00 kn. Na 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor
Ninčević – uskoro će biti izvješće Inkubatora d.o.o.


Gosp. Niko Režić:
(1) Navodi kako gosp. Perko kritizira način raspravljanja oporbenih članova Vijeća, a
zapravo isti ne dobivaju prave informacije. Kao primjer navodi proturječne odgovore u vezi
problema pri gašenju požara u ljeto prošle godine – je li problem nedostatak električne energije u
rezervoarima ili je nestalo vode – traži pisani odgovor.
(2) Dobio je pisani odgovor od javnog poduzeća Promet Split i drži da nije istina da je
autobusna linija br 1 nerentabilna te da ima razloga za češćim prometovanjem – većim brojem
polazaka.
Na 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević - problem nije u rentabilnosti spomenute
autobusne linije već je u odgovoru naglašeno da ista pripada županijskim linijama.


Gosp. Josip Brčić:
(1) Zatražio je presliku izvještaja o inspekcijskom nalazu u DV Cvrčak – Solin a dobio je
odgovor od pročelnika nadležnog upravnog odjela?
(2) Na 4. sjednici je postavio pitanje o potrebi postavljanja poštanskih sandučića u MO
Priko vode - nema povratnu informaciju.


(3) Na 3. sjednici je postavio pitanje o "ležećim policajcima" - kontaktira li se struka
prilikom postavljanja - dobio je pisani odgovor posredstvom pročelnika Ljubičića - planira li se
postaviti kvalitetnije koji ne ugrožavaju automobile?
(4) Traži da mu se dostavi financijsko izvješčće NK Solin.
Na 1. i 2. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević. U vezi inspekcijskog nalaza u Dječjem vrtiću
Cvrčak - Solin poduzeti su svi pravni instrumenti i pokrenuti postupci pa će se u konačnici
vidjeti rješenje, a za sada druge informacije ne postoje. U vezi postavljanja dodatnih poštanskih
sandučića kontaktirano je s nadležnima ali treba zatražiti nove podatke o poduzetom.
Na 3. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – bez prometnog projekta ne mogu se postavljati
uspornici u prometu - "ležeći policajci" – treba napraviti elaborat i ishoditi suglasnost od
nadležne policijske postaje.
Gosp. Davor Mikas :
(1) Pitanje Gradonačelniku – kako je moguće da zamjenik Gradonačelnika, gosp. Ivica
Rakušić još uvijek nije dostavio Izvješće o projektima sufinanciranim iz europskih fondova?
(2) Kada će se dostavljati materijali za sjednicu u eklektronskom obliku?
(3) Zid - drvena ograda u MO Priko vode (kod Linxa) predstavlja opasnost te ju je
potrebno ukloniti – navodno je parcela u vlasništvu Grada Solina.
(4)
Gospodin Renato Prkić ne obavlja dobro funkciju člana Nadzornog odbora u
Vodovodu i kanalizaciji Split – nije postavljeno pitanje odgovornosti te tvrtke za događaje u
požaru prošlog ljeta - inicijativa da ga Gradonačelnik opozove s te funkcije.
Na 1. pitanje odgovara Gradonačelnik – navedeno će biti pripremljeno za sljedeću sjednicu
Gradskog vijeća.
Na 2. i 3. pitanje odgovara gosp. Ante Ljubičić koji upućuje na poslovničke odredbe koje
propisuju da se članovi Gradskog vijeća pojedinačno izjašnjavaju o načinu dostave, a u vezi
pitanja drvene ograde odgovara da je parcela u vlasništvu Grada Solina a u postupku su
pregovori da se lokacija riješi u cijelosti.
Na 4. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – ne postoje razlozi za opoziv i promjenu člana
Nadzornog odbora VIK-a.


Gosp. Marin Matijević:
(1) Na službenim stranicama Grada Solina nema ugovora za 2016. , 2017. i 2018. godinu
pa traži da se iste postavi na stranicu.
(2) Potrošena su sredstva za ispitivanje na lokalitetu kod samostana časnih sestara u
centru grada – tko je uveo u posjed tvrtku Galiot?
(3) Tražio je izvješća o radu članova u nadzornim odborima a do sada je dobio samo od
gosp. Ante Ljubičića. Hoće li se u upravna vijeća i nadzorne odbore predložiti i članove iz reda
oporbe sukladno rezultatima izbora?
Na 2. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija - proveden je postupak javne nabave i Grad je
uveo spomenutu tvrtku kao najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje.
Na 3. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević - Nema zakonske obveze za sastav nadzornih
odbora i upravnih vijeća sukladno rezultatima izbora ali ne znači da je isključeno da
gradonačelnik predloži bilo kog člana.


Gosp. Mario Jaman:
Komentira primjedbu o načinu rasprave oporbenih članova Vijeća naglašavajući kako se
i pojedini članovi vladajuće koalicije ne ponašaju primjereno te postavlja pitanja:
(1) Ulica Marka Marulića – kad će početi njena rekonstrukcija? Ukazuje na problem
prometovanja šleper kamiona.
(2) Što je s idejom izgradnje metroa Kaštela - Solin – Split?


(3) Predlaže da Grad ustroji "pauk - službu" i ukazuje na nedovoljnu aktivnost
prometnog redarstva.
Na 1. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – za ulicu Marka Marulića ishođena je lokacijska
dozvola a građevinska dozvola nije dobila suglasnost građana zbog pristupa pojedinim
parcelama pa je u pripremi novo idejno rješenje za dionicu od Coca Cole do Vidovića mosta.
Na 2. pitanje odgovara gosp. Ivica Rakušić - gradnja metroa je trenutno u zastoju iz objektivnih
razloga.
Na 3. pitanje u vezi "pauk- službe" odgovara gosp. Ante Parčina – za sada nema potrebe za tim
u gradu i dovoljno je prometno redarstvo za te poslove.
Gosp. Željko Ljubičić:
(1) Potrebno je postupiti po novoj Odluci o komunalnom redu u pogledu uklanjanja
olupina – veliki problem predstavljaju napuštene olupine u MO Sveti Kajo.
(2) U kojoj je fazi projektna dokumentacija za ulicu u Sv. Kaju od crkve do uljare
Vukšić?
Na 1. pitanje gđa. Sanja Samardžija najavljuje pisani odgovor a na 2. odgovara – u izradi je
projektna dokumentacija za navedenu ulicu.


Gđa. Ivana Sedlar:
(1) Inicijativa da se u MO Priko vode uspostavi ogranak Gradske knjižnice Solin obzirom
na veliki broj stanovnika u tom mjesnom odboru.
(2) U požaru prošlog ljeta izgorjela je u potpunosti kuća obitelji Dadić i sada su
podstanari - što će se poduzeti u vezi toga?
Na 2. pitanje odgovara gosp. Ante Ljubičić – dio sredstava u iznosu od 130.000,00 kn je dala
Vlada RH a ostatak bi trebalo osigurati iz sredstava Splitsko – dalmatinske županije i iz
sredstava Grada Solina.


Gosp. Renato Prkić:
(1) Istekao je ugovor o najmu ugostiteljskom objektu "limenka" kod Doma zdravlja u
Solinu – kada će bivši koncesionar ukloniti svoj objekt?
(2) U ulici Marka Marulića započeto je uklanjanje objekta koji ugrožava sigurnost u
prometu ali se to iznimno sporo odvija. Ukoliko se ne ukloni u roku od 15 dana, treba zatražiti
od nadležnih županijskih službi da se rješenje o rušenju provede.


Gosp. Ivan Spajić:
(1) U kojoj je fazi izgradnja kanalizacijske mreže na području grada Solina?
Na pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević, a zatim gosp. Renato Prkić - u tijeku je javni
natječaj za završnu fazu te možemo očekivati da će do 2021. godine skoro svi biti spojeni na
mrežu.
 Gosp. Josip Marković:
(1) U Kučinama je pri izgradnji kanalizacijske mreže došlo do oštećenja prometnice u
ulici Put Podina u širini dvije trećine a treba zatražiti asfaltiranje u punom profilu.
Na pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – uskoro će se izići na teren i vidjeti stvarno stanje
radova i dogovoriti s Agencijom EKO - kaštelanski zaljev asfaltiranje prometnice u dijelu gdje je
polagana fekalna kanalizacija.


Gosp. Vatroslav Japirko:
(1) U Gradskom parku pojavljuje se na jednom dijelu voda nakon svake kiše pa bi trebalo
poravnati teren kako bi se spriječilo zadržavanje vode.


Predsjedatelj zaključuje 7. sjednicu u 19. 40 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Ljubičić, dipl. pravnik

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLINA
Renato Prkić, dipl. ing. el.

