
ZAPISNIK

s 26. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 11. prosinca 2020. godine u Domu Zvonimir -
Solin, Kralja Zvonimira 50, s početkom u 16.00 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, Anđelko Bešker, Davor Mikas, Marin Matijević, Niko
Režić, Vedran Duvnjak, Goran Milavić, Ivan Andabak, Mario Jaman i Dolores Jaman. 
Gosp.  Željko Ljubičić, zbog propisane preventivne epidemiološke mjere samoizolacije (koja se
odnosi na sprečavanje zaraze koronavirusom Covid -19), sudjeluje u radu putem video poziva.
Odsutan: Josip Brčić /pristupio pri utvrđivanju dnevnog reda/.
Ostali  nazočni:  gradonačelnik  Dalibor  Ninčević;  zamjenik  gradonačelnika  Ivica  Rakušić;
pročelnici upravnih odjela: Ante Ljubičić, Tihana Žižić, Sanja Samardžija, 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. 
Na sjednici su također nazočni: Anđela Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak Solin, Tonći
Ćićerić,  ravnatelj  Javne  ustanove  u  kulturi  Zvonimir  Solin  i  Ivan  Peroš,  ravnatelj  Gradske
knjižnice Solin.
Sjednici  predsjedava gosp. Renato Prkić,  predsjednik Gradskog vijeća koji  utvrđuje da je  na
početku sjednice nazočno 20 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  i
prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu u povodu obljetnice smrti. 

Predsjedatelj predlaže verifikaciju zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća. Gosp. Niko Režić
ističe  da  je  navedeno  u  zapisniku  kako  je  tražio  izvješće  od  Solinske  zajednice  sportova,
međutim isto nije do sada dobio.
Predsjedatelj  napominje da se navedeno ne odnosi na ispravnost navoda u zapisniku, već na
činjenicu da nije dostavljen odgovor na pojedino pitanje.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je zapisnik prihvaćen većinom glasova (2 protiv).

Predsjedatelj predlaže dnevni red kao u pozivu. 
Gosp. Goran Milavić predlaže da se u dnevni red uvrste točke:

1. U MO Vranjic postoji dugogodišnje nezadovoljstvo u vezi zaštite okoliša pa je potrebno
raspraviti: – postojanje alternativnog izlaza iz mjesta u slučaju ugroze, zatim što Grad
može  poduzeti  u  rješavanju  problema  zagađenja  od  strane  Brodoremonta,  Salonita  i
drugih  zagađivača,  te  po  pitanju  moguće  izgradnje  naftnog  terminala  i  situacije  u
Sjevernoj luci gdje se ugljen odlaže na otvorenom.

2. Solinska zajednica sportova –  na više sjednica je traženo da se raspravi na koji način su
klasificirani  sportski klubovi  prve i  druge kategorije,  tko i  kako određuje kriterije  za
dodjelu sredstava i zašto je NK Solin od posebnog interesa za Grad Solin.

3. Stanje  u  prometu  na  području  Solina  –  na  jednoj  od  sjednica  bili  su  i  predstavnici
Županijskih cesta,  Hrvatskih cesta  i  Županijske uprave za ceste  – još  uvijek se čeka
izgradnja rampe prema MO Priko ode i naseljima Mravince i Kučine.
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Predsjedatelj  navodi  da  je  Poslovnikom propisan  način  predlaganja  točaka  dnevnog  reda  te
napominje da će iduća sjednica Vijeća biti 21. ili 22. prosinca na kojoj se planira točka dnevnog
reda o stanju u prometu na području grada Solina.
U tijeku rasprave o dnevnom redu pristupio je gosp. Josip Brčić pa u nastavku sjednice kvorum
čini   21   od 21 vijećnika.  
Predsjedatelj predlaže glasovanje o dnevnom redu kao u pozivu i nakon glasovanja utvrđuje da
je dnevni red  prihvaćen većinom glasova (3 protiv)  i da glasi: 

DNEVNI   RED

1. Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Solina za 2021. godinu
3. Prijedlog Zaključka o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za 

2020./2021. godinu
4. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s planom prihoda i rashoda za 

2021. godinu 
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin s 

financijskim Planom za 2021. godinu
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2021. 

godinu 
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za  2021. 

godinu 
8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2021. s Planom sredstava za 

sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina za 2021. godinu
9. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2021. godinu
10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2021. godinu
11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Solina u području prirodnih nepogoda 

za 2021. godinu
12. Prijedlog Zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
13. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u K.O. Mravince
14. Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka povodom informacije Sveučilišta u 

Splitu o projektu izgradnje studentskih sadržaja u Solinu

Ad 1.   Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.   
godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik Grada Solina, zatim gosp. Josip
Marković, predsjednik Odbora za financije i proračun.

U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Vedran Duvnjak, Davor Mikas, Zdravko Perko,
Marin Matijević,  Niko Režić Dolores Jaman, Željko Ljubičić,  Mario Jaman, Ivan Andabak i
Josip Brčić.
Gosp.  Davor  Mikas,  u  ime  kluba  vijećnika  kandidacijske  liste  grupe  birača,  dostavio  je
prethodno u pisanom obliku i predlaže amandmane: U razdjelu Upravni odjel  za komunalne
djelatnosti  i  upravljanje  prostorom  1.  Smanjenje  kap.  projekta  K101447 -  Poslovni  centar
Rupotina u iznosu od 2.000.000,00 kn i povećanje u istom iznosu K1014 - Izgradnja nogostupa u
dijelu Ulice Ante Starčevića u kojoj nedostaje dio nogostupa. 2. U Programu P1014 Kupnja i
gradnja nefinancijske imovine smanjenje za 2.000.000,00 kn i povećanje K 101482 - Nogostup u
Ulici  Braće Radić (od križanja s Ulicom Ante Starčevića do škole) te da ukupni iznos bude
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2.425.000,00  kn. 3. Smanjenje  projekta  P1014  kupnja  i  gradnja  nefinancijske  imovine  za
2.000.000,00 kn i povećanje K101418 - Proširenje ulice Dudini od Ulice sv. Nikole do stare
uljare i izgradnja nogostupa te da ukupni iznos bude 2.040.000,00 kn.  4. Aktivnost A101105 -
Održavanje  nerazvrstanih  cesta  smanjiti  za  600.000,00  kn  i  u  razdjelu  Vlastiti  pogon  za
obavljanje komunalnih djelatnosti smanjiti projekt P1018 - Mali sportski centri i dječja igrališta
za 400.000,00 kn, a povećati u Razdjelu Upravni odjel za javne djelatnosti Aktivnost A100701-
Financijska pomoć obiteljima s troje i više djece za 1.000.000,00 kn.  
Gosp. Goran Milavić u ime kluba Nezavisne liste mladih dostavlja na sjednici u pisanom obliku
amandmane:  1. U  razdjelu  Vlastiti  pogonu  za  obavljanje  komunalnih  djelatnosti  P1004
Organizacija božićnog grada smanjiti iznos za 100.000,00 kn i uvesti novu poziciju u Upravnom
odjelu za javne djelatnosti Upoznavanje i korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije.
2. U razdjelu Upravni odjel za komunalne djelatnosti umanjiti aktivnost A101105 Održavanje
nerazvrstanih  cesta  za  40.000,00  kn  i  uvesti  novu  poziciju-Nabavka  mobitela  za  slijepe  i
slabovidne osobe. 3. U razdjelu 3 Upravni odjel za komunalne djelatnosti umanjiti A1001105 za
300.000,00 kn i dodati poziciju Javni sadržaji u Ulici Kralja Zvonimira u navedenom iznosu.
4. U  razdjelu  Upravni  odjel  za  komunalne  djelatnosti  smanjiti  A101105  Održavanje
nerazvrstanih cesta za 150.000,00 kn i dodati novu poziciju Proširenje i uređenje parkinga u
Ulici  hrvatskih  branitelja  u  istom  iznosu. 5. U  Upravnom  odjelu  za  komunalne  djelatnosti
smanjiti  K101492  rekonstrukcija  i  proširenje  zapadne  tribine  na  stadionu  NK  Solin  za
300.000,00  kn  i  uvećati  A101101  Odvodnja  atmosferskih  voda  za  navedeni  iznos. 6.     U
Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti smanjiti A101105 Održavanje nerazvrstanih cesta za
1.000.000,00 kn i povećati P1007 Socijalna skrb uvodeći stavku Fond za hitne mjere.   7.   Smanjiti
A101109 Intelektualne usluge za 100.000,00 kn i povećati P1014 Kupnja i gradnja nefinancijske
imovine s novom pozicijom Izgradnja trim staze (park za rekreaciju) u istom iznosu. 8. Smanjiti
A1001109 Intelektualne usluge za 55.000,00 kn i povećati P1018 Mali sportski centri K 101821
Dječje  igralište  Kučine  za  navedeni  iznos. 9. U razdjellu  Upravni  odjel  za javne  djelatnosti
smanjiti  A100503 Financiranje NK Solin za 800.000,00 kn i  povećati  A100501 Financiranje
Solinske  zajednice  sportova  za  600.000,00 kn te  povećati  A100504 Financiranje  streljačkog
društva DC Solin za 200.000,00 kn.

Predsjedatelj određuje stanku radi pripreme izjašnjavanja i odlučivanja o amandmanima.
Sjednica se nastavlja u 18.45 sati.
Gradonačelnik se očituje o amandmanima navodeći već započete projekte i potpisane ugovore za
iste  kao  razlog  neprihvaćanja.  Prije  glasovanja  o  pojedinim  amandmanima,  a  nakon
gradonačelnikovog obrazloženja, predlagatelj u ime NLM povlači prijedloge pod brojem 3. i 5.
Gradonačelnik prihvaća amandman NLM pod brojem 8.  Povećanje K101821 Dječje igralište
Kučine za 55.000,00 kn.
O ostalim amandmanima se glasuje i utvrđuje da nisu dobili potreban broj glasova.
Nakon glasovanja o Proračunu s prihvaćenim amandmanom, predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće
većinom glasova (9 protiv) donijelo 

PRORAČUN
Grada Solina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Ad 2.   Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Solina za 2021. godinu  
O  prijedlogu  izvješćuje  gđa.  Tihana  Žižić,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  proračun  i
računovodstvo.
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Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Solina za 2021. godinu

Ad 3.    Prijedlog Zaključka o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića "Cvrčak"  
Solin za 2020./2021. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Anđela Biuk, ravnateljica Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin.
U raspravi sudjeluje gospodin Goran Milavić 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o godišnjem Planu i Programu rada Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin

za pedagošku 2020./2021. godinu

Ad 4. Prijedlog Zaključka o Programu rada Gradske knjižnice Solin s Planom prihoda i
rashoda za 2021. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ivan Peroš, ravnatelj Gradske knjižnice Solin.
U raspravi sudjeluju gospoda: Ivan Andabak, Vedran Duvnjak i Goran Milavić
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o Programu rada Gradske knjižnice Solin 

s Planom prihoda i rashoda za 2021. godinu

Ad 5. Prijedlog    Zaključka o prihvaćanju Plana rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir  
Solin s financijskim Planom za 2021. godinu

O prijedlogu izvješćuje gosp. Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Vedran Duvnjak i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o  prihvaćanju Programa rada i razvoja Javne ustanove u kulturi

Zvonimir Solin s financijskim  planom  za 2021. godinu

Ad 6.    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina  
za 2021. godinu 
O  prijedlogu  izvješćuje  gđa.  Sanja  Samardžija,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  komunalne
djelatnosti i upravljanje prostorom.

U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević, Niko Režić, Josip Brčić, Mario Jaman, Davor
Mikas i Vedran Duvnjak.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (7 protiv, 1 suzdržan)
donijelo
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PROGRAM GRAĐENJA
komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2021. godinu

Ad  7.    Prijedlog  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  na  području  Grada  
Solina za  2021. godinu 
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Mario Jaman, Marin Matijević, Goran Milavić, Ivan Andabak,
Davor Mikas, Vedran Duvnjak, Josip Brčić, Niko Režić i Ivica Čerina.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (9 protiv) donijelo

PROGRAM ODRŽAVANJA
komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2021. godinu

Ad  8.    Prijedlog  Programa  javnih  potreba  u  sportu  Grada  Solina  za  2021.  s  Planom  
sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Solina za 2021. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
U raspravi sudjeluju gospoda: Davor Mikas, Vedran Duvnjak i Niko Režić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (6 protiv) donijelo

PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Solina za 2021. godinu

s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2021. godinu

Ad  9. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2021. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluje gospodin Niko Režić. 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (1 protiv, 2 suzdržana)
donijelo

PROGRAM
socijalne skrbi Grada Solinaza 2021. godinu

Ad 10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2021. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluje gospodin Goran Milavić. 
Nakon glasovanja  predsjedatelj  utvrđuje  da je  Vijeće  većinom glasova (3protiv,  1  suzdržan)
donijelo

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2021. godinu

Ad 11.   Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Solina u području prirodnih  
nepogoda za 2021. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Rade Pehar, predstavnik tvrtke ALFA  ATEST d.o.o.
U raspravi sudjeluje gospodin Marin Matijević.  
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o donošenju Plana djelovanja Grada Solina

u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
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Ad  12.    Prijedlog  Zaključka  o  djelomičnom  oslobađanju  od  plaćanja  komunalnog  
doprinosa
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević i Zdravko Perko.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (1 protiv, 3 suzdržana)
donijelo

ZAKLJUČAK
o djelomičnom oslobađanju o dplaćanja komunalnog doprinosa

Ad 13.   Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječja za prodaju zemljišta u K.O. Mravince  
O  prijedlogu  izvješćuje  gosp.  Ante  Ljubičić,  pročelnik  Upravnog  odjela  za  pravne  i  opće
poslove.
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević Davor Mikas, Vedran Duvnjak, Zdtavko Perko,
Renato Prkić i Goran Milavića
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (3 protiv, 4 suzdržana)
donijelo

ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u K.O. Mravince

Ad  14.  Prijedlog    Zaključka  o  stavljanju  izvan  snage  Zaključka  povodom  informacije  
Sveučilišta u Splitu o projektu izgradnje studentskih sadržaja u Solinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Ante Ljubičić.
Dodatno obrazloženje daje gosp. Dalibor Ninčević i gosp. Renato Prkić.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o stavljanju izvan snage Zaključka povodom informacije Sveučilišta u Splitu 

o projektu izgradnje studentskih sadržaja u Solinu 

Pošto je dovršena rasprava o predloženom dnevnom redu, predsjedatelj  predlaže postavljanje
vijećničkih pitanja.

 Gosp. Davor Mikas:

(1)  Planinarsko  društvo  sv.  Jure  –  novo  vodstvo  pokušalo  je  zakazati  sastanak  s
Gradonačelnikom u vezi prostora za rad u dvorani Priko vode – što je s tim?
Traži  od  pročelnice  Sanje  Samardžija  u  pisanom obliku  odgovor  u  vezi  izmjena  lokacijske
dozvole?
Na prvi dio pitanja odgovara gosp.  Dalibor Ninčević – nije mu poznato da su tražili  termin
sastanka stoga neka se jave radi dogovora. 

 Gosp. Vedran Duvnjak:
 
(1) Planira li se izgradnja još jednog izlaza iz Vranjica?
(2)  Kako se komunicira s Vranjicom obzirom na probleme azbesta i ukupnog zagađenja?
(3) Kako se namjerava Grad Solin postaviti  prema planovima Grada Splita u vezi izgradnje
terminala u Sjevernoj luci?
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Na 1., 2. i 3. pitanje odgovara gosp. Dalibor Ninčević:
ad 1.- postoji u planovima alternativni izlaz kod Brodomerkura; 
ad 2. - Od azbesta je ostala samo lokacija Kosica, a ostala zagađenja su od obrade i pjeskarenja
brodova  u  Brodoremontu  –  sami  ne  možemo  sankcionirati  zagađivače,  a  kontaktirali  smo
nadležne inspekcijske službe. 
ad 3. Grad Solin je poslao negativni stav i primjedbe u vezi planiranja naftnog terminala i studije
utjecaja na okoliš.

Predsjedatelj zaključuje 26. sjednicu u 22.55 sati.

       ZAPISNIK SASTAVIO                                                         PREDSJEDNIK
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA                                  GRADSKOG VIJEĆA SOLINA

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