
ZAPISNIK
s 27. sjednice Gradskog vijeća Solin, održane 21. prosinca 2020. godine  u Domu Zvonimir-
Solin, Kralja Zvonimira 50, s početkom u 16.30 sati.
Na  sjednici  su  nazočni  sljedeći članovi/članice  Gradskog  vijeća:  Renato Prkić,  Zdravko
Perko,  Josip  Marković,  Ana Stojić,  Ivan  Spajić,  Vatroslav  Japirko,  Tomislav  Ivanović,  Ivica
Čerina, Željko Ljubičić, Anđelko Bešker, Davor Mikas, Marin Matijević, Niko Režić, Vedran
Duvnjak (pristupio prije utvrđivanja dnevnog reda), Goran Milavić, Ivan Andabak, Mario Jaman
i Dolores Jaman. Gđa. Ivana Sedlar, zbog propisane preventivne mjere samoizolacije, sudjeluje u
radu putem video poziva.
Odsutni: Kristian Podrug i Josip Brčić – opravdano odsutni.
Ostali  nazočni:  gradonačelnik  Dalibor  Ninčević;  zamjenik  gradonačelnika  Ivica  Rakušić;
pročelnici  upravnih odjela:  Tihana Žižić,  Sanja Samardžija,  Darko Bilandžić;  v.d.  pročelnica
Marijana Žižić;  Ante Parčina, upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti;
Ivica Jurić, viša rukovoditeljica Službe za pravne i opće poslove; Radojka Bućan, službenik za
informiranje;  novinari:  Marijana Batarelo Jelavić  i  Jakov Teklić  – Solinska kronika,  Nevena
Pleština - TV Jadran i Mia Sesartić – Slobodna Dalmacija. 
Sjednici  predsjedava gosp. Renato Prkić,  predsjednik Gradskog vijeća koji  utvrđuje da je  na
početku sjednice nazočno    18    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 s 26. sjednice Gradskog vijeća.
Gosp. Niko Režić postavlja pitanje treba li održavati sjednice Vijeća i jesu li legalne ako nije
osigurano  pravovremeno dostavljanje odgovora na pitanja vijećnika. Predsjedatelj pita vijećnika
što nije ispravno navedeno u zapisniku. Gosp. Režić nema primjedbu takve naravi već naglašava
da je u zapisniku navedeno kako je tražio odgovore, međutim on iste nije dobio. Predsjedatelj
upućuje vijećnika da pitanja postavi kad to bude predviđeno. Predsjedatelj  utvrđuje da nitko
nema primjedbi na sadržaj zapisnika te predlaže glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je zapisnik s 26. sjednice prihvaćen većinom glasova
(3 protiv).
Sjednici  je  pristupio  gosp.  Vedran  Duvnjak  te  u  nastavku  sjednice  kvorum  čini    19   od  21  
vijećnika.
Predsjedatelj  predlaže  dnevni  red  na  način  da  se  skine   prijedlog  pod točkom 9.  Prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Strategije upravljanja imovinom Grada Solina za razdoblje 2021. -
2027. godine  zbog  odsutnosti  gosp.  Ante  Ljubičića  kao  izvjestitelja.  Predsjedatelj  ujedno
obavješćuje da je zaprimljen prijedlog kluba Nezavisne liste mladih za dopunu dnevnog reda
pod nazivom:  Vranjic,  mjesto koje hoće živjeti  21. stoljeće uz navođenje tema za raspravu –
gradnja alternativnog izlaza iz mjesta u slučaju ugroze, stanje u Brodoremontu i bivšem Salonitu
i Aglomeracija Split – Solin, te odgovarajuće natuknice za zaključke. Gradonačelnik se slaže da
se o stanju Vranjicu treba raspraviti, ali da treba točku kvalitetno pripremiti pa predlaže da se to
pripremi  za  iduću  sjednicu.  Gosp.  Milavić  prihvaća  prijedlog,  a  u  vezi  Strategije  razvoja
naglašava kako se u istoj navode tvrtke i poslovni prostori u najmu, a ne navode se čestice, stoga
sugerira da se na taj način materijal upotpuni. 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je dnevni red, s predloženom izmjenom, prihvaćen
većinom glasova (1 protiv) i da glasi: 

DNEVNI   RED
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2020. godinu
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Solina za 2020. godinu
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3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Solina za 2020. godinu

4. Prijedlog Odluke o Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2020. 
godinu

5. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2020. 
godinu

6. Prijedlog Odluke o Izmjenama  Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2020. 
godinu

7. Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu i Plan razvoja 
sustava civilne zaštite Grada Solina za 2021. godinu, s financijskim planom za trogodišnje 
razdoblje

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
9. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince 

i K.O. Solin
10. Informacija o realizaciji projekata Hrvatskih cesta iz Zagreba i Županijske uprave za ceste 

Split
Predsjedatelj  predlaže  da se,  sukladno dogovoru s  prethodne sjednice,  pitanja  postavljaju  na
početku sjednice.

 Gosp. Marin Matijević:
(1) Nedavno je otvoren ugostiteljski objekt u Zvonimirovoj ulici  nasuprot Doma Zvonimir –
ispred objekta betoniran je dio nogostupa i sužen prostor pa se ne mogu mimoilaziti pješaci na
tom dijelu bez stupanja na prometnu površinu. Je li vlasnik tražio dozvolu za te radove?
(2)  Pojedine  spomenike  na  području  grada  treba  premjestiti  na  primjerenije  lokacije:  Don
Tugomira Jovanovića, Don Frane Bulića i Krista Kralja. 
(3) Planiraju li se istovremeno radovi na pročistaču vode u Majdanu zajedno s ostalim radovima
na vodovodu, kanalizaciji i na prometnici (ŽUC).
(4) Koliko će usporiti projekte arheološka istraživanja kod samostana Sv. Rafaela i na lokalitetu
Gradina?
Na 1. odgovaraju gosp. Renato Prkić i Dalibor Ninčević, a  potpuni odgovor će se dostaviti u
pisanom obliku. U vezi 2. pitanja predsjedatelj daje informacije da je za prva dva spomenika u
pitanju suglasnost vlasnika – Splitsko makarska nadbiskupija, napominjući da je to inicijativa
koju treba razmotriti struka. Na 3.  i 4. odgovara gđa. Marijana Žižić- izvedba pročistača će biti
gotova do kraja 2021. godine ili početkom 2022. godine, a dogovoren je da se radovi ŽUC- a
VIK-a i HEP-a usklade bez međusobnog ometanja i devastiranja; arheološka istržaivanja na obje
spomenute lokacije su gotova i dokumenatacija je predana. 

 Gosp. Niko Režić:
(1) Jesu li geodeti snimili konture tupinoloma u Sv. Kaju – to bi pomoglo da Grad ima uvid u
količinu iskopa mineralne sirovine i novčanu korist od istog. Zakon obvezuje tvrtku Cemex  DC
da vrši geodetska snimanja, a Grad na temelju toga ubire rentu za eksploataciju. Zašto to Grad ne
provjerava i je li i kada je izvršio kontrolu tupinoloma i količinu eksploatirane sirovine? 
(2) Zanima ga  kolika su sredstva izdvojena iz Grada Solina za NK Sloga Mravince u zadnje tri
godine i  traži specifikaciju utroška novca.
(3) Dječja igrališta – cijena održavanja je 200.000,00 kn – kako može biti toliki iznos?
Na 1. pitanje odgovara gđa Tihana Žižić – na pitanje je već pisano odgovoreno, a gosp. Prkić
odogovara  da  Grad  Solin  nije  angažirao  geodeta  za  snimanje  tupinoloma  tvrtke  Cemex  –
Dalmacijacement.
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 Gosp Vedran Duvnjak:
(1) Od pročelnika Darka Bilandžića je vrlo brzo dobio odgovore koje je tražio na prošloj sjednici
a odnosili su se na financiranje sportskih udruga. Neugodno je iznenađen nekim iznosima – npr.
Malonogometni  klub  Solin  od  Grada  dobiva  50.000,00  kn,  a  trenutno  je  u  najnižem rangu
natjecanja.  Nadalje,  jedna udruga je registrirana u Solinu i financira ju se u četiri  godine sa
104.000,00 kn, a djeluje u Splitu – hoće li itko odgovarati za spomenuti novac?
(2) Traži u pisanom obliku da mu se dostavi popis na mapi svih čestica koje su u vlasništvu
Grada Solina (bilo građevno i negrađevno zemljište).
(3) Do kad će Gradonačelnik trpjeti nesposobnost pročelnika Darka Bilandžića?
Na 1. odgovara gosp. Dalibor Ninčević – kriterije za dodjelu sredstava donosi Solinska zajednica
sportova, a nije jedini kriterij da postoji boriliše na području grada. Sredstva  za financiranje
sportskih udruga se koriste na zakonit način. Na 3. odgovara da je već više puta dao odgovor, te
"da će trpjeti" pročelnika. 

 Gosp. Davor Mikas: 
(1) Traži u pisanom obliku dopunu odgovora na pitanje koje je postavio na prošloj sjednici u 
vezi lokacijske dozvole – planinarsko društvo  Sv. Jure – dobio je odgovor da je Grad pokrenuo 
postupak ishođenja lokaicjske dozvole, a koliko mu je poznato ista je gotova?
(2) Je li  u pripremama uvođenje video nadzora na prometnicima – i  istovremeno uklanjanje
uspornika (ležećih policajaca) koji su se pokazali nepraktičnim.
(3)  Javna nabava malih vrijednosti - kad će se i ona javno obavljati kako bi se otklonile sumnje
u regularnost?
Na 1. i 2. pitanje odgovara gđa. Sanja Samardžija – Ishođena je izmjena i dopuna lokacijske
dozvole radi prenamjene prostora. U vezi video – nadzora javnih površina – to za sada nemamo
u prometnom elaboratu,  ali  se radi  izmjena.  Na 3.  odogovara gosp.  Dalibor Ninčević – Naš
pravilnik o  jednostavnoj nabavi je jedan od restriktivnijih i nisu u redu insinuacije o bilo kakvim
neregularnostima. Sve nabave se provode sukladno zakonu.

 Gosp. Ivan Andabak:
(1) Traži obrazloženje razloga skidanja točke 9. Strategija upravljanja imovinom – nije dobro
čuo obrazloženje.
(2) U kojoj je  fazi plan upravljanja Salonom i koliko bi to koštalo?
Na 1. pitanje odgovara gosp. Renato Prkić – razlog je odsutnost pročelnika  Ante Ljubičića koji
je najmjerodavniji za obrazloženje ovog akta. Na 2. odgovara gosp. Dalibor Ninčević – Nedavno
je održan sastanak  u obliku video - konferencije na temu upravljanja Salonom  i evidentirane su
prednosti i mane modela, a nije moguće upravljati bez arheološke i konzervatorske struke. Radi
se o iznosu od 180.000,00 kuna.

 Gosp. Goran Milavić: (traži odgovore u pisanom obliku)
(1) Kada se očekuje rješenje spora s Općinom Klis oko granica? Odgovor bi trebalo poslati svim
vijećnicima pošto je javno postavljen.
(2)   Na  osnovu  čega  su  kategorizirani  sportski  klubovi  -  nemamo  jasne  kriterije  Solinske
zajednice sportova?
(3) Kad se planira realizirati odvojak za Mravince?
Na 3. pitanje odgovara gosp. Renato Prkić – danas je svim vijećnicima dostavljen pisani odgovor
Hrvatskih cesta – zatim je isti  uručen gosp. Milaviću nakon te napomene.

Ad 1.   Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2020. godinu   
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, gradonačelnik Grada Solina, zatim gosp. Josip
Marković, predsjednik Odbora za financije i proračun.
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U raspravi sudjeluju gospoda: Goran Milavić, Renato Prkić i Davor Mikas.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (5 protiv,  1 suzdržan)
donijelo 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SOLINA ZA 2020. GODINU 
Ad  2.    Prijedlog  Izmjena  i  dopuna  Programa  građenja  komunalne  infrastrukture  na  
području grada Solina za 2020. godinu
O  prijedlogu  izvješćuje  gđa.  Sanja  Samardžija,  pročelnica  Upravnog  odjela  za  komunalne
djelatnosti i upravljanje prostorom. 
U raspravi sudjeluju gospoda: Marin Matijević i Goran Milavić. Dodatnoobrazloženje daje gosp.
Dalibor Ninčević.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (5 protiv, 1 suzdržan)
donijelo

IZMJENE I DOPUNE
 Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020. godinu

Ad 3.    Prijedlog  Izmjena  i  dopuna  Programa održavanja  komunalne  infrastrukture  na  
području Grada Solina za 2020. godinu
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (4 protiv, 2 suzdržana)
donijelo

IZMJENE I DOPUNE
 Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2020.

godinu
Ad 4. Prijedlog   Odluke o Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za  
2020. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić, pročelnik Upravnog odjela za javne djelatnosti.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (3 protiv, 1 suzdržan)
donijelo

ODLUKU
o Izmjenama Programa javnih potreba u sportu grada Solina za 2020. godinu

Ad 5. Prijedlog   Odluke o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina  
za 2020. godinu
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (3 protiv,  1 suzdržan)
donijelo

ODLUKU
o  izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi grada Solina za 2020. godinu

Ad 6.    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi grada Solina za  
2020. godinu 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić. 
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (1 protiv, 3 suzdržana)
donijelo

ODLUKU
o izmjenama javnih potreba u kulturi grada Solina za 2020. godinu

Ad 7.    Prijedlog Zaključka o Analizi stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu i Plan  
razvoja sustava civilne zaštite  Grada Solina za 2021. godinu,  s  financijskim planom za
trogodišnje razdoblje 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Darko Bilandžić.
U raspravi sudjeluje gospodin Davor Mikas.
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Nakon glasovanja predsjedatelj  utvrđuje da je Vijeće  većinom glasova (4 protiv, 1 suzdržan)
donijelo

ZAKLJUČAK
o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite

grada Solina za 2021. godinu s financijskim planom za trogodišnje razdoblje

Ad 8.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu    
O prijedlogu izvješćuje gđa. Sanja Samardžija.
U raspravi sudjeluje gospodin Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Ad 9. Pr  ijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O.  
Mravince i K. O. Solin
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević, u odsutnosti pročelnika Ante Ljubičića.
U raspravi sudjeluje gosp. Marin Matijević.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje da je Vijeće većinom glasova (2 suzdržana) donijelo

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

 i K.O. Solin
Ad 10.  Informacija o realizaciji projekata Hrvatskih cesta iz Zagreba i Županijske uprave
za ceste Split 
O prijedlogu izvješćuje gosp. Dalibor Ninčević.
U raspravi sudjeluje gosp. Marin Matijević.
Predsjedatelj predlaže Gradonačelniku da službe objave na intrnetskim stranicama Grada Solina
priloženi odgovor Hrvatskih cesta s odgovarajućom grafikom.

Predsjednik vijeća gosp. Renato Prkić i gradonačelnik Dalibor Ninčević upućuju čestitku u 
povodu nadolazećih blagdana Božića i Nove godine.

Predsjedatelj zaključuje 27. sjednicu u 18.40 sati.

       ZAPISNIK SASTAVILA
      Ivica Jurić, dipl. pravnica
        
               po ovlaštenju                               

   PREDSJEDNIK
TAJNIKA GRADSKOG VIJEĆA                                  GRADSKOG VIJEĆA SOLINA
Ante Ljubičića, dipl. pravnika
                                                      Renato Prkić, dipl. ing. el.
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