
ZAPISNIK

s 25. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 28. rujna 2020. godine u Domu Zvonimir - Solin,
Kralja Zvonimira 50, s početkom u 18.00 sati.
Na  sjednici  su  nazočni  sljedeći članovi/članice  Gradskog  vijeća:  Renato Prkić,  Zdravko
Perko,  Ivana  Sedlar,  Josip  Marković,  Ana  Stojić,  Ivan  Spajić,  Vatroslav  Japirko,  Tomislav
Ivanović, Ivica Čerina, Kristian Podrug, Željko Ljubičić, Davor Mikas, Marin Matijević, Josip
Brčić, Niko Režić, Vedran Duvnjak, Goran Milavić,  Mario Jaman i Dolores Jaman.
Odsutni:  Anđelko Bešker i Ivan Andabak – opravdano odsutni.
Ostali  nazočni:  gradonačelnik  Dalibor  Ninčević;  zamjenik  gradonačelnika  Ivica  Rakušić;
pročelnici  upravnih  odjela:  Ante  Ljubičić,  Tihana  Žižić,  Darko  Bilandžić;  v.d.  pročelnica
Marijana Žižić;  Ante Parčina, upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti;
Ivica  Jurić,  rukovoditeljica  Službe  za  pravne  i  opće  poslove;  Radojka  Bućan,  službenik  za
informiranje; novinari: Marijana Batarelo Jelavić i Jakov Teklić – Solinska kronika i Nevena
Pleština - TV Jadran. 
Sjednici  predsjedava gosp. Renato Prkić,  predsjednik Gradskog vijeća koji  utvrđuje da je na
početku sjednice nazočno 16 od 21 člana  Gradskog vijeća  te  da  postoji  potrebna većina  za
pravovaljano raspravljanje  i  odlučivanje.  Prije  utvrđivanja dnevnog reda pristupili  su:  Goran
Milavić, Mario Jaman i Dolores Jaman nakon čega kvorum čini 19 članova.

Predsjedatelj predlaže odavanje počasti minutom šutnje poginulima u Domovinskom ratu. 

Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća i nakon glasovanja
utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu.
Gosp.Vedran  Duvnjak  predlaže  raspravu  i  donošenje  odluke  o  snimanju  i  direktnom
televizijskom prijenosu sjednica Gradskog vijeća. 
Gosp. Goran Milavić predlaže da se za iduću sjednicu predvidi  rasprava o spornim automat
klubovima u blizini škola i sl. i eventualno inicira promjena propisa (pravilnika) koji reguliraju
uvjete za izdavanje dozvola za njihovo otvaranje.
Predsjednik Vijeća u vezi prijedloga gosp. Duvnjaka upućuje na proceduru i napominje da se
održavanje sjednica uređuje Poslovnikom te da je konačni prijedlog u nadležnosti Odbora za
statut  i  poslovnik,  a  u  vezi  prijedloga  gosp.  Milavića  napominje  da  spomenuto  predstavlja
prijedlog  kroz pitanja i prijedloge vijećnika.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red  prihvaćen većinom glasova (2 protiv) i
da glasi: 

DNEVNI   RED

1. Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Solin za pedgošku 2019./2020. 
godinu

2. Prijedlog Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Solin

Ad 1.   Prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Solin  
O prijedlogu izvješćuje gđa. Anđela Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak Solin.

U  raspravi  sudjeluje  gospodin  Marin  Matiević.  Dodatna  obrazloženja  daje  gosp.  Dalibor
Ninčević, gradonačelnik i gosp. Renato Prkić, predsjednik Gradskog vijeća. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Solin za pedagošku 2019./2020 godinu

Ad 2.   Prijedlog     Rješenja o imenovaju ravnatelja Gradske knjižnice Solin  
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
U raspravi sudjeluju gospoda: Vedran Duvnjak, Marin Matijević i Niko Režić. 

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

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Solin

Predsjedatelj utvrđuje da je dovršena rasprava po predloženom  i utvrđenom dnevnom redu, pa
predlaže postavljanje pitanja:

 Gosp. Renato Prkić: 

INICIJATIVA:                               
Predlaže  da  Gradsko vijeće  zaduži  Gradonačelnika  i  stručne  službe  da pokrenu proceduru  i
naprave analizu i procjenu mogućnosti osnivanja službe – odsjeka zaduženog za upravne poslove
iz  djelokruga  Splitsko  –  dalmatinske  županije,  vezane  za  provedbu  Zakona  o  prostornom
uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a odnosi
se na ishođenje suglasnosti za obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

 Gosp.  Goran Milavić:
(1) Grad Solin izdvaja direktno iz Proračuna dva milijuna kuna za NK Solin što predstavlja 50%
svih sredstava osiguranih za sportske udruge, pa bi trebalo dostaviti Gradskom vijeću izvješće o
utrošenim sredstvima  kao i plan sportskih aktivnosti kluba.
(2) U ulici Put mira  mnogi vozači  voze kao na trkama – građani mu upućuju primjedbe o tome
– apelira na postavljanje uspornika -  tzv. "ležećih policajaca".

 Gđa. Ivana Sedlar:
(1) Nedavno je Gradonačelnik održano konferencija za medije u vezi automat kluba u blizini
škole – što je učinjeno u zadnjih nekoliko dana?
(2) Donji dio Držićeve ulice na koji je upozoravala – stanje je i dalje nepromijenjeno – može li
se  regulacija prometa promijeniti u jednosmjernu?
(3) Ulica Blage i Roberta Zadre – u blizini kafića postoji rupa na kolniku koja još nije sanirana –
predstavlja opasnost za sudionike u prometu.
Na 1. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – osim konferencije obavljene su i konzultacie s
ravnateljem i roditeljima školske djece te je zatraženo od nadležnih inspekcija i središnjeg tijela
očitovanje o valjanosti potrebnih dozvola za otvaranje spornog automat kluba. Napominje da je
zahtjev  za otvaranje automat kluba podnesen ranije pa se na njega primjenjuje propis koji je tada
bio na snazi.  Potrebno je  zatražiti  izmjenu propisa  na način da se obvezno,  prije  izdavanja
dozvola za takve djelatnosti, traži mišljenje lokalne zajednice. 
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Dodatno obrazloženje daje gosp. Prkić – treba sagledati mogućnost da se prostornim planovima
zabrani  obavljanje  određene  vrste  djelatnosti.  Na  2.  pitanje  odgovara  gosp.  Renato  Prkić  –
predlaže pisanim putem (može i el. poštom) dostavu prijedloga prometnog rješenja.

 Gosp. Niko Režić: 
(1) Već je pitao u vezi igrališta u Sv. Kaji –  građani negoduju jer nije ograđeno pa drži da bi ga
trebalo ukloniti ili ograditi, a za to ne treba potrošiti značajnija sredstva.
(2)  U MO Priko vode postojala je kockarnica prije nego je izgrađena škola na udaljenosti manjoj
od 500 metara – što se događa u takvoj situaciji?
(3) Dobio je danas odgovor o sredstvima za NK Sloga – u odgovoru je navedeno da se sredstva
za  redovno  financiranje  dodjeljuju  prema  kriterijima  Solinske  zajednice  sportova,  pa  traži
detaljno izvješće.
(4) Tražio je da Grad regulira odnose s tvrtkom Cemex – Dalmacijacement u vezi eksploatacije
mineralnih sirovina i načina obračuna naknade za iskop. Dobio je danas izvješće o iznosima koje
pripadaju  Gradu  Solinu.  Ponavlja  pitanje  –  na  osnovu  kojih  parametara  Grad  Solin  dobiva
sredstva od eksploatacijskog polja mineralne sirovine u Sv. Kaji – snima li se tupinolom iz zraka
i na osnovu toga se obračunava? 
Na 1. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – Dječje igralište u Sv. Kaji pored crkve Sv.
Anastazija će se urediti i  čak proširiti ako Grad kupi zemljište – cijena uređenja se utvrđuje
isključivo  prema pravilima  o  javnoj  nabavi.  Na  2.  pitanje  odgovara  -  škola  Kraljice  Jelene
otvorena  je prije nego automat klub. Na 3. pitanje odgovara – Svi vijećnici su prošle godine
dobili  financijska  izvješća  svih  udruga,  uključivo  i  sportskih  udruga,  a  Solinska  zajednica
sportova donosi kriterije raspodjele sredstava temeljem Zakona o sportu i uvid u kriterije se
može dobiti. 

 Gosp. Marin Matijević: 
(1)  Zašto  u  Solinu  nije  organiziran  službeni  doček  državnog  tajnika  Vatikana  prigodom
nedavnog ređenja mons. Jozića i posjeta Solinu. 
(2)  Trebalo bi tiskati novi Plan grada Solina obzirom na izgradnju novih ulica i promjenu naziva
nekih ulica.
(3)  Dio stanovnika sa spornog područja s Općinom Klis sprema nezavisnu listu za Općinu Klis i
žele riješiti problem tog područja s Općinom Klis.
(4)  Dobio  je  financijski  izvještaj  o  sredstvima  potrošenim  za  svjetovanja  -  tvrtka  UHY
savjetovanje  d.o.o.  u  kojoj  je  radio  i  naš  dogradonačelnik  Rakušić  –  sredstva  u  iznosu  od
467.000,00 kuna od početka saziva ovog Gradskog vijeća do 24. rujna ove godine - traži podatak
u što je potrošen navedeni iznos.
Na 1. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – državni tajnik Vatikana, kardinal Pietro Parolin
bio je gost Nadbiskupije splitsko – makarske i protokol je radila Nadbiskupija, a nakon obreda
sv. mise u Solinu, zajedno sa Županom družio se s kardinalom Parolinom te su ga pozvali da
ponovo posjeti Solin.
U vezi pitanja pod t.  4. Gradonačelnik napominje da je navedeni iznos obuhvatio aktivnosti
navedene tvrtke od početka saziva ovog Gradskog vijeća.

 Gosp. Mario Jaman: 
(1) U kakvoj je koordinaciji Grad s Policijskom postajom Solin – trebalo bi pozvati zapovjednika
na sjednicu Vijeća i pokušati riješiti stanje sigurnosti u gradu Solinu. Kad se policiju pozove i
ukaže na potrebu intervencije u prometu i sl. – uobičajeno odgovaraju da se bave kriminalitetom,
za ostalo nemaju resurse. Kategorija  policijke postaje u Solinu trebala bi se promijeniti iz 3. u 2.
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(2) Ukazuje na problem "divljih" deponija – gotovo uz svaki kontejner imamo odlagalište otpada
– "mini Karepovac". Slao je komunalnom odjelu fotografije snimljene na pojedinim lokacijama.
(3) Saznajemo iz medija da je Općinsko vijeće Lećevice "povuklo" lokacijsku dozvolu za sabirni
centar otpada – ima li Gradonačelnik informacije o tome?
Na 1. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević – Prošli tjedan je održana video -  konferencija na
temu uređenja policijske postaje u Solinu uz sudjelovanje predstavnika Grada Solina i susjednih
općina,  Župana i  Glavnog ravnatelja Policije.  Osim energetske obnove fasade,  uredit  će se i
unutrašnjost zgrade – u tome Grad Solin sudjeluje sa 150.000,00 kuna. Potaknuto je i pitanje
rangiranja  Policijske  postaje  Solin  u  višu  kategoriju  i  zapošljavanje  većeg  broja  policijskih
službenika, obzirom da postoji disproporcija veličine postaje u odnosu na veliko područje koje
pokriva. Sve navedeno bi pridonijelo efikasnosti policije, s posebnim naglaskom na prevenciju.
Na 2. pitanje odgovara – stvaranje "divljih" odlagališta nije pojava specifična za naš grad već je
to česta pojava – postavili smo kamere na četiri lokacije i u planu su nove jer je to sredstvo
uspješne  prevencije,  a  poznato  je  da  godišnje  izdvajamo  određena  sredstva  za  sanaciju
spomenutih divljih odlagališta otpada. 
Na 3. pitanje odgovara da nema pobliže informacije već samo objavljene u medijima – vjeruje u
postizanje dogovora, obzirom da je uporaba Karepovca pri kraju.

 Gosp. Vedran Duvnjak:
(1) Traži da mu se dostave troškovnik projekta "Jadro - izvor života"
(2) Tražio je podatke koji su poduzetnici dobili poticaje, a nije ih još dobio.
(3)  Prije  nekoliko  mjeseci  tražio  je  od  gosp.  Ćićerića,  ravnatelja  Javne  ustanove  u  kulturi
Zvonimir ugovor i nije ga još dobio.
(4)  Dokle  će  Gradonačelnik  tolerirati  pročelnika  Bilandžića  koji  je  podnio  lažni  izvještaj  i
pozivao na nasilje?
Na 2. i 3. pitanje odgovara gosp. Ante Ljubičić – zatražit će  dostavu navedenih podataka.
Na 4. odgovara gosp. Dalibor Ninčević - pročelnik je upozoren da ne odgovara na primjedbe bez
obzira osjeća li se "isporovociranim" – drži da treba sagledati ukupan rad svakog pojedinca te da
ne vidi razlog za "smjenu" pročelnika Bilandžića.

 Gosp. Josip Marković:
(1)  U Ulici  Marka  Marulića  u  blizini  Šukice  nakon  kiše  zadržava  se  voda,  a  također  i  na
parkiralištu u blizini ribogojilišta.
(2)  U Ulici Blage i Roberta Zadre nema javne rasvjete.
(3)  U Ulici Gašpina mlinica vozi se bez ograničenja i trake na kolniku samo stvaraju buku, a 
nemaju temeljnu svrhu sprječavanja nepropisne vožnje.

 Gđa. Dolores Jaman:
(1) Ukazuje na problem koji  je  i  ranije  isticala  – blizu izvora Jadra sve je  više posjetitelja,
automobila i motora, neodgovornog ponašanja pojedinaca, smeća i sl. – što je napravljeno nakon
sastanka s Gradonačelnikom?
Na pitanje  odgovara  gosp.  Dalibor  Ninčević  –  Zatražio  je  da  se  ugradi  tajmer  rasvjete,  da
komunalni izvidnik češće obilazi lokaciju te da se koševi za otpatke češće prazne. Kontaktirat će
nadlžne službe i policiju idućih dana radi boljeg uvida.

 Gosp. Davor Mikas:
(1)  Je li provjerena sigurnost nasipa pri izgradnji Poslovnog centra u Rupotini i tko je izradio
procjenu?
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(2)  Tko je izradio procjenu izgradnje drugog reciklažnog dvorišta i gdje će biti smješteno?
(3)  Što je poduzeto u cilju uređenja Poslovnog centra Priko vode  kako bi se isti doveo u 
funkcionalno stanje –  pitanje upućuje zamjeniku Gradonačelnika, gosp. Ivici Rakušiću.

Na 1.  pitanje odgovara gosp. Ante Ljubičić - pročelnica Samardžija odgovorit će pisanim putem.
Na 2. pitanje odgovara gosp. Renato Prkić – lokacija za drugo reciklažno dvorište predviđena je 
u industrijskoj zoni Karabaš – južni dio kod parkirališta Županijske uprave za ceste, a zemljište 
je u vlasništvu Republike Hrvatske.
Na 3. pitanje odgovara gosp. Ivica Rakušić, – za Poslovni centar Priko vode Grad je poduzeo sve
zakonski raspoložive radnje. Poznato je da su kočnica kompleksni imovinsko - pravni odnosi, 
-  drži da se Grad i dalje treba, u okviru svojih mogućnosti, truditi da nađe rješenje da navedeni 
objekt ne bude sigurnosni problem.

Predsjedatelj zaključuje 25. sjednicu u  19. 25 sati.

       ZAPISNIK SASTAVIO                                                         PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                  GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

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