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Na temelju odredbe članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13,
12/13,16/13 i 8/16) i Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici
Hrvatskoj («Narodne novine RH» broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02,112/05, 59/06, 55/08,
74/11 i 130/11), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 25. 07. 2017.
godine, donijelo je
ODLUKU O PROTOKOLU OPĆINE ŠOLTA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se protokol Općine Šolta u vrijeme obilježavanje državnih blagdana,
spomendana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim
danima u Republici Hrvatskoj, Dan Općine Šolta - 03. kolovoza, za vrijeme manifestacija
koje se održavaju pod pokroviteljstvom Općine Šolta, protokol prijema domaćih i stranih
državnih dužnosnika, kao i protokol za druge manifestacije i događanja koja nisu izričito
navedena u ovoj Odluci, a održavaju se pod pokroviteljstvom Općine Šolta.
Članak 2.
Blagdani u Republici Hrvatskoj su:
- 1. siječnja
– Nova godina
- 6. siječnja
– Bogojavljanje ili Sveta tri kralja
- Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
- Tijelovo
- 1. svibnja
– Praznik rada
- 22. lipnja
– Dan antifašističke borbe
- 25. lipnja
– Dan državnosti
- 5. kolovoza
– Dan pobjede i domovinske
zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
- 15. kolovoza
– Velika Gospa
- 8. listopada
– Dan neovisnosti
- 1. studenoga
– Svi sveti
- 25. prosinca
– Božić
- 26. posinca
– prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan
U dane blagdana u Republici Hrvatskoj ne radi se.
Članak 3.
Blagdani i spomendani u Općini Šolta su:
- 3. kolovoza - Dan Općine Šolta i blagdan Svetog Stjepana zaštitnika Općine Šolta
- zadnja subota u mjesecu kolovozu - Spomen na žrtve bačene u jamu na Rudinama
- 25. listopada - Godišnjica smrti Vesne Parun
- 15. studenog - Godišnjica „Boja u splitskom kanalu i razbijanje pomorske blokade Splita i
otoka.“
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II. SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 4.
Svečane sjednice Općinskog vijeća održavaju se prigodom Dana Općine Šolta – blagdan
Sv.Stjepana 3. kolovoza, te kada to odredi predsjednik Općinskog vijeća ako posebne prilike
uvjetuju održavanje svečane sjednice.
Na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Šolta, uručuju se javna priznanja Općine Šolta
utvrđena posebnim aktima.
III. STALNI PROTOKOLARNI PRIJAMI
Stalni protokolarni (svečani) prijemi organiziraju se prigodom:
1. Božićnih i Novogodišnjih blagdana: prijemom općinskog načelnika i njegovog zamjenika
za vijećnike Općinskog vijeća Općine Šolta, dužnosnike i vijećnike iz svih prethodnih saziva,
predstavnike vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva, ustanova, udruga građana kao i
javnih djelatnika Općine Šolta, po popisu uzvanika kojeg će utvrditi općinski načelnik u
dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća.
Prijem u povodu Božićnih i Novogodišnjih blagdana održava se između 15. i 24. prosinca.
Odluku o datumu održavanja donosi općinski načelnik.
2. Dan Općine Šolta - 03. kolovoza i blagdan Svetog Stjepana zaštitnika Općine Šolta,
kojom prigodom se dodjeljuju i javna priznanja Općine Šolta. Prijem se, nakon svečane
sjednice Općinskog vijeća, organizira za vijećnike Općinskog vijeća Općine Šolta, Općinskog
načelnika i Zamjenika općinskog načelnika, dužnosnike i vijećnike iz svih prethodnih saziva,
predstavnike vjerskih zajednica, goste pozvane na svečanu sjednicu Općinskog vijeća,
laureate javnih priznanja Općine Šolta, prema popisu uzvanika kojeg će utvrditi Općinski
načelnik u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća.
3. Nagrađivanja najuspješnijih učenika s područja Općine Šolta, koji su tijekom školske
godine ostvarili izuzetne rezultate na državnim natjecanjima iz znanja, temeljem kriterija koje
donosi općinski načelnik, a prema službenim evidencijama škola.
Primanje za učenike će se, u pravilu, održati prilikom podjele svjedodžbi.
IV. POLAGANJE VIJENACA
Članak 5.
Predstavnici Općine polažu vijence u spomen na preminule prigodom:
1. državnih blagdana
- Dana antifašističke borbe, 22.lipnja
na spomenike žrtvama fašizma u mjestima Stomorska, Gornje Selo, Grohote, Srednje Selo,
Donje Selo i Maslinica. Za organizaciju polaganja vijenaca u mjestima su zadužena vijeća
mjesnih odbora.
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- Dana državnosti, 25.lipnja
predstavnici Općine Šolta, u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim za Republiku Hrvatsku,
polažu vijenac na centralni križ na groblju «Dočine» u Grohotama, uz sviranje državne himne,
odnosno druge prigodne komemorativne glazbe prema naravi navedenog blagdana, te
paljenje svijeća.
- Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 5.kolovoza
nakon svete mise u crkvi Sv. Stjepana u Grohotama, polažu se vijenci, i pale svijeće, na
spomen ploče šoltana palih u Domovinskom ratu, a koje su postavljene na zidu crkve.
- Dana neovisnosti, 8.listopada
predstavnici Općine Šolta, u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim za Republiku Hrvatsku,
polažu vijenac na centralni križ na groblju «Dočine» u Grohotama, uz sviranje državne
himne, odnosno druge prigodne komemorativne glazbe prema naravi navedenog blagdana, te
paljenje svijeća.
- Svih svetih, 1.studenog
predstavnici Općine Šolta, u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim za Republiku Hrvatsku,
te za sve umrle, polažu vijenac na centralni križ na groblju «Dočine» u Grohotama uz paljenje
svijeća i sviranje državne himne, odnosno druge prigodne komemorativne glazbe prema
naravi navedenog blagdana.
2. Blagdana i spomendana u Općini Šolta
- Zadnje subote u mjesecu kolovozu - Spomen na žrtve bačene u jamu na Rudinama
predstavnici Općine Šolta, u znak sjećanja i zahvalnosti polažu vijenac i pale svijeću.
- 25. listopada - Godišnjica smrti Vesne Parun
predstavnici Općine Šolta, u znak sjećanja i zahvalnosti polažu vijenac i pale svijeću na grobu
Vesne Parun- staro groblje Grohote.
- 15. studenog - Godišnjica „Boja u splitskom kanalu i razbijanje pomorske blokade Splita i
otoka.“
predstavnici Općine Šolta, u znak sjećanja i zahvalnosti polažu vijenac i pale svijeću na
centralni križ na groblju «Dočine» u Grohotama.
Članak 6.
Polaganju vijenaca prigodom svih blagdana iz članka 5. ove Odluke, izuzev državnog
blagdana- Dana antifašističke borbe, 22. lipnja, nazočit će općinski načelnik i njegov
zamjenik, predsjednik i članovi Općinskog vijeća te druge osobe i predstavnici medija, prema
popisu kojega će utvrditi općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća.
Sukladno utvrđenom popisu iz predhodnog stavka pozive upućuje Jedinstveni upravni odjel.
Točan datum i satnica polaganja vijenaca će se u pravilu usuglasiti s ostalim subjektima koji
sudjeluju u protokolu.
Vijence i svijeće naručuje Općina Šolta, a polažu ga zajedno predstavnici Općine Šolta i
predstavnici ostalih subjekata iz predhodnih stavaka ovog članka, s time da i oni mogu
istovremeno položiti svoje vijence.
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V. ISTICANJE ZASTAVA
Članak 7.
Tijekom cijele godine, kao stalni postav, ističe se zastava Republike Hrvatske:
na pročelju zgrade Općine Šolta
na području svih mjesnih odbora, na mjestu gdje to odredi vijeće mjesnog odbora
Za organizaciju isticanja zastava zadužuje se komunalni redar Općine Šolta, izuzev isticanja
zastava na području mjesnih odbora za što se zadužuju predsjednici vijeća mjesnih odbora.
Članak 8.
U dane državnih praznika, blagdana i Dana Općine Šolta zastava Republike Hrvatske ističe se
i na vrhu zgrade Općine, a za Dan Općine Šolta i zastava Općine Šolta.
Zastave iz stavka 1. ovog članka će dan uoči blagdana postaviti i dan po blagdanu skinuti
komunalni redar Općine Šolta, ako se u određenom slučaju drukčije ne odredi.
Ukoliko više blagdana padaju unutar vremenskog razmaka od 15 dana, onda zastave mogu
ostati istaknute u kontinuitetu, ali ne duže od 15 dana.
Članak 9.
Nabavu novih zastava za sve subjekte navedene u članku 7. i 8. ove Odluke osigurava Općina
Šolta.
VI. SVEČANI OPHODI I BUDNICE
Članak 10.
U prigodi obilježavanja Dana državnosti, 25. lipnja, održavaju se svečani ophodi limene
glazbe - orkestra ŠGZ-a “Olinta” po mjestima u Općini Šolta i to u skladu s programom
proslave dogovorenom najmanje 8 dana prije održavanja ophoda.
Vijeća mjesnih odbora obvezna su organizirati doček orkestru u svom mjestu.
U prigodi Svih svetih 1. studenog, orkestar ŠGZ-a «Olinta» svira prigodnu komemorativnu
glazbu na groblju «Dočina» u Grohotama pri ceremoniji blagoslova mrtvih.
Povodom Dana neovisnosti, 8. listopada, orkestar ŠGZ-a «Olinta» svira prigodnu
komemorativnu glazbu prema naravi navedenog blagdana , na groblju «Dočina» u Grohotama
pri polaganju vijenca.
VII. SUDJELOVANJE U PROCESIJAMA I MISAMA U DANE POJEDINIH
BLAGDANA
Članak 11 .
Predstavnici Općine Šolta, u pravilu su to općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća,
nazočuju misi na državne blagdane: Dan državnosti, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i
na Sve svete, te na blagdane i spomendane u Općini Šolta: Dan Općine Šolta i blagdan Svetog
Stjepana zaštitnika Općine Šolta, na spomen obilježju jami „Rudina“-zadnje subote u mjesecu
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kolovozu i na godišnjicu „ Boja u splitskom kanalu i razbijanje pomorske blokade Splita i
otoka.“
VIII. PROTOKOL PRIJAMA DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA
Članak 12.
Državne dužnosnike koji dolaze u radne posjete Općini Šolta, općinski načelnik i predsjednik
Općinskog vijeća primaju u Općinskoj vijećnici ili Uredu općinskog načelnika.
Sam doček se može organizirati i na nekom drugom mjestu ako tako odredi općinski načelnik,
u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća, odnosno protokolom dužnosnika.
Radnom dijelu posjeta prisustvuju uz općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća i
osobe određene od strane općinskog načelnika, ovisno od teme i sadržaja, odnosno svrhe
posjete.
IX. SVEČANA OTVARANJA RADOVA I/ILI OBJEKATA
Članak 13.
Svečanost otvaranja može se upriličiti na dan početka radova i/ili na dan otvaranja
novoizgrađenih objekata od osobitog značaja za Općinu Šolta.
Općinski načelnik, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća ili predstavnicima
investitora, utvrđuje koga će se pozvati da svečano otvori radove, odnosno novoizgrađeni
objekt.
Općinski načelnik, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća, utvrđuje popis uzvanika
koje će se prigodnim pozivom pozvati na svečano otvaranje, a građanstvo se putem lokalnih
medija i na druge prikladne načine obaviještava i poziva na svečanost otvaranja.
Ispred objekta u pravilu se organizira odgovarajuća bina, ukoliko to tehnički uvjeti
dozvoljavaju, koja se ukrašava zastavama iz članka 7. i 8. ove Odluke. Ukoliko bine nema,
onda se navedene zastave ističu na za to prikladno mjesto na mjestu protokola otvaranja.
Svečanost započinje sviranjem himne Republike Hrvatske , te se okupljenima obraćaju osobe
prema protokolu kojega utvrđuje općinski načelnik.
X. PRIGODNI POKLONI
Članak 14.
Prigodom prijema uvaženih gostiju, općinski načelnik ima pravo davanja prigodnih poklona,
zavisno o rangu, tj. značaju gosta.
Po potrebi, općinski načelnik može posebnom odlukom utvrditi vrijednost do kojeg pojedini
poklon može iznositi.
XI. OSTALE SVEČANOSTI I MANIFESTACIJE
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Članak 15.
Manifestacije, odnosno događaji, koji nisu obuhvaćeni ovom Odlukom, a održavaju se u
organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Šolta, bit će protokolarno obilježeni na način
kako to odredi općinski načelnik, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća.
XII. ZADUŽENJA I OBVEZE
Članak 16.
U slučaju opravdane spriječenosti općinskog načelnika, odnosno predsjednika Općinskog
vijeća, njihove protokolarne obveze utvrđene ovom Odlukom preuzimaju njihovi zamjenici ili
druge osobe koje oni odrede.
Čistoću i urednost vanjskih prostora, objekata i mjesta na kojima se izvode protokolarne
manifestacije i radnje, osiguravaju djelatnici trgovačkog društva Basilija d.o.o. koje je u
100% vlasništvu Općine Šolta.
Za organizaciju protokolarnih manifestacija u Općini Šolta osniva se Služba za protokol koju
sačinjavaju dva djelatnika iz Jedinstvenog upravnog odjela i dva djelatnika iz trgovačkog
društva Basilija d.o.o.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Protokolu Općine Šolta (Službeni
glasnik Općine Šolta , broj 7/10 i 19/14).
Članak 18.
Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Šolta».
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Ruić v.r.
KLASA:021-05/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17-2
Grohote, 25.07.2017.
_______________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 15. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim
dobrom („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 2/16), odredbe članka 15. stavka 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Šolta, Klasa: 021-05/09-01/2-6, Urbroj: 2181/03-01-09 od 23.
lipnja 2009. godine i članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13,
12/13,16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 25.srpnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
Članak 1.
U Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru
imenuju se:
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1. Tihana Glavurtić, predsjednik
2. Branka Weber, član,
3. Tihomir Glavurtić, član,
4. Filip Marinković, član, predstavnik Lučke kapetanije Split
5. Frane Radelja, član, predstavnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitskodalmatinske županije.
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja ( „Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 4 /15).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Šolta ''.
KLASA: 934-04/17-01/52
URBROJ: 2181/03-01-17-5
Grohote, 25.07.2017. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
_______________________________________________________________
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13,
152/14 i 99/15) i članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13,
12/13,16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 25. srpnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 25/15) mijenja se u
članku 14. stavak 1. točka 4. te sada ista glasi:
„ Ako je drugi roditelj stranac- mora imati prijavljeno privremeno ili stalno boravište na
području Općine Šolta u vrijeme podnošenja Zahtjeva“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Šolta „.
KLASA:021-05/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17-8
Grohote, 25. srpnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
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Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) i članka 30.
Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13, 12/13,16/13 i 8/16), Općinsko vijeće
Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području Općine Šolta
Članak 1.
U Rješenju o određivanju imena ulica i trgova na području Općine Šolta, KLASA:
021-05/95-04/01-05 od 20. 03. 1995. godine u članku 1. – NASELJE DONJE SELO iza
točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi:
15. Put Mariniča rata - Od državne ceste D 111 do sportsko-rekreacione zone Mariniča rat
(ex vojarna Mariniča rat)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Šolta „.
KLASA:021-05/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17- 6
Grohote, 25. srpnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13,
7/13, 12/13,16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 25.
srpnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o opozivu i razrješenju Privremenog Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
I.
Općinsko vijeće Općine Šolta, kao jedini osnivač javne ustanove Kulturno-informacijski
centar otoka Šolte (KICOŠ), Grohote, Pod kuća 8, opoziva i razrješuje Tihanu Saša Glavurtić,
Nečujam, Put gaja 7, OIB: 3862157R1773 s funkcije zastupnika – privremenog ravnatelja
navedene Ustanove.
II.
Zakonski zastupnik osnivača će potpisati potrebne akte kod javnog bilježnika u svezi
provedbe ove Odluke.
III.
Novoimenovani Privremeni Ravnatelj će u tom svojstvu potpisati potrebne akte kod javnog
bilježnika uključivo i prijavu promjene u sudskom registru.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Šolta ''.
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KLASA:112-01/17-01/03
URBROJ: 2181/03-01-17- 1
Grohote, 25. srpnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
__________________________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13,
7/13, 12/13,16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 25.
srpnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Privremenog Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
I.
Općina Šolta, kao jedini osnivač javne ustanove Kulturno-informacijski centar otoka
Šolte (KICOŠ), Grohote, Pod kuća 8, imenuje MARINU GARBIN, Gornje Selo, Put Križica
8, OIB: 56386760016 kao novog Privremenog Ravnatelja navedene Ustanove.
II.
Zakonski zastupnik osnivača će potpisati potrebne akte kod javnog bilježnika u svezi
provedbe ove Odluke.
III.
Novoimenovani Privremeni Ravnatelj će u tom svojstvu potpisati potrebne akte kod
javnog bilježnika uključivo i prijavu promjene u sudskom registru.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Šolta ''.
KLASA:112-01/17-01/03
URBROJ: 2181/03-01-17- 2
Grohote, 25. srpnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 6. i 30. Statuta Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» 4/13,
7/13, 12/13 i 16/13) i Odluke o javnim priznanjima Općine Šolta («Službeni glasnik Općine
Šolta» br.4/09), Općinsko vijeće Općine Šolta, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 25.srpnja
2017. donosi
Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Šolta
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Šolta dodjeljuje slijedeća javna priznanja za 2017. godinu :
I. Nagrada Općine Šolta
Osobna – Anti Mrvici za dugogodišnji doprinos razvoju pomorske povezanosti
Skupna – Udruzi Zlatna Šoltanka za doprinos promociji maslinarstva
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II. Priznanje Općine Šolta
1. Vanji Glavurtić za angažman na očuvanju sakralne baštine Župe Sv.Nikole, Maslinica
2. Dragutinu Jakovčeviću za dugogodišnji doprinos ŠGZ-u Olinta
3. Obitelji Domaćina Katje i Joška za dugogodišnji doprinos kulturnom i društvenom
životu otoka
4. Glazbenom sastavu „Mjesni odbor“ za doprinos promociji otoka i uspjeh na području
posebnog glazbenog žanra
5. Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu za značajni doprinos kulturnoj suradnji
Članak 2.
Priznanja Općine Šolta uručit će se nagrađenima na svečanoj sjednici na Dan Općine
Šolta 3. kolovoza 2017.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Šolta«.
KLASA:021-05/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17-9
Grohote, 25. srpnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
__________________________________________________________________________________

Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,
47/99 i35/08), članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“,
broj 4/13,12/13,16/13 i 8/16) Statuta Općine Šolta Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 3.
sjednici održanoj 25. srpnja 2017. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića „Čuvita“
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje pod nazivom Dječji
vrtić „Čuvita“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). Sjedište Dječjeg vrtića je u Grohotama,
_______________________
Članak 2.
Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Šolta. OIB Osnivača: 38621571773 (u daljnjem tekstu:
Osnivač).
Sjedište Osnivača je u Grohotama, Podkuća 8.
Članak 3.
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske
dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
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Članak 4.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se:
- redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim
mogućnostima i sposobnostima,
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, - program za darovitu
djecu rane i predškolske dobi,
- program predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskog sadržaja.
Dječji vrtić moći će izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima
roditelja, a sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnom
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe ( Narodne novine broj 63/08 i
90/10).
Na programe iz ovog članka suglasnost daje Ministarstvo nadležno za obrazovanje.
Članak 5.
Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i
normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i
naobrazbe.
Prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića je u vlasništvu Osnivača. Osnivač će osigurati
opremu iz sredstava Proračuna općine.
Članak 6.
Osnivač će osigurati potreban broj odgojno-obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za
obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića.
Članak 7.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima 5 članova: predsjednika i 4
člana. Tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana biraju
roditelji djece korisnika usluga, a jedan član Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz
reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Sastav i broj članova Upravnog vijeća, način izbora, odnosno imenovanja njegovih članova,
način rada i donošenja odluka utvrđuje se aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.
Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja ove poslove:
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima
propisanim aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača Dječjeg
vrtića,
- predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića, - predlaže Osnivaču promjenu naziva
Dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića,
sukladno odredbama Zakona,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 8.
Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju
program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
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Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju kurikuluma Dječjeg vrtića i plana i programa
rada kao njegovog sastavnog dijela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o
stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove
utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 9.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja
ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog
odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u
skladu sa Zakonom i Statutom.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač Dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:
- predlaže kurikulum Dječjeg vrtića kojim se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji
programa, način ostvarivanja, vremenik aktivnosti i način vrednovanja,
- brine o provođenju odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom.
Članak 10.
Za privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje se
____________________________________________.
Privremeni ravnatelj ovlašten je za vršenje pripremnih radnji i ostalih poslova u svezi
osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove.
Članak 11.
Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci u
Dječjem vrtiću radit će slijedeći odgojno-obrazovni radnici:
- odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator) te medicinska sestra
kao zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka, u Dječjem vrtiću radit će i druge
osobe koje će obavljati administrativno-tehničke i pomoćne poslove.
Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu
obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka
1. ovog članka.
Članak 12.
Dječji vrtić je dužan:
- obavljati djelatnost za koju je osnovan,
- najmanje dva puta godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslovanju,
- vršiti upis djece u Dječji vrtić, - dostaviti Statut na suglasnost Osnivaču,
- pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i odlukama
Osnivača.
Osnivač se obvezuje:
- da će Dječjem vrtiću redovito osiguravati potrebna financijska sredstva,
- da svojom aktivnošću neće remetiti poslovanje Dječjeg vrtića,
- da će Dječjem vrtiću pružati stručnu i drugu potrebitu pomoć u svezi s poslovanjem.
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Članak 13.
Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. Statut dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz
suglasnost Osnivača. Drugi opći akti donose se na način utvrđen Statutom.
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih
tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg
vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg
vrtića.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje
ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe.
Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića kao javne službe donosi Upravno
vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.
Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom. Druge
opće akte Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće na način propisan Statutom.
Članak 14.
Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića sredstva će se osiguravati:
- iz sredstava Osnivača, - učešćem roditelja djece korisnika usluga,
- iz drugih Zakonom dopuštenih izvora.
Sredstva za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića osigurati će Osnivač.
U slučaju da Dječji vrtić posluje s gubitkom Osnivač se obvezuje da će pokriti taj gubitak.
Članak 15.
Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema za cilj stvaranje dobiti, već obavljanje djelatnosti
odgoja i obrazovanja. Eventualno ostvarenu dobit, Dječji vrtić će koristiti isključivo za
obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.
Članak 16.
Sredstva za rad koja osigurava Osnivač te sredstva stečena pružanjem usluga ili sredstva
pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.
Članak 17.
U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom svojom imovinom, a Osnivač odgovara
solidarno i neograničeno za obveze Dječjeg vrtića.
Članak 18.
Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića koja nisu uređena ovom Odlukom
primjenjivat će se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju.
Članak 19.
Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme.
Dječji vrtić počinje s radom stjecanjem uvjeta za osnivanje i početak rada te upisom u sudski
registar ustanova, sve u skladu sa Zakonom.
Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na način utvrđen odredbama Zakona o
ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Članak 20.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača ustanove, odnosno organa kojeg je on odredio,
steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 10.000,00
kuna.

Službeni glasnik Općine Šolta

broj 15/17

stranica

15

Članak 21.
Upravno vijeće donijet će Statut u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja upisa Dječjeg
vrtića u sudski registar.
Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17-10
Grohote, 25. srpnja 2017. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 61.a st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta broj
1/16) i članka 66. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13, 12/13, 16/13 i
8/16 ), Općinsko vijeće Općine Šolta, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017.
godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Šolta, kako slijedi:
1. Mjesni odbor Maslinica
2. Mjesni odbor Donje Selo
3. Mjesni odbor Srednje Selo
4. Mjesni odbor Grohote
5. Mjesni odbor Rogač
6. Mjesni odbor Nečujam
7. Mjesni odbor Gornje Selo
8. Mjesni odbor Stomorska
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika 5 članova.
Članak 2.
Izbori će se na biračkim mjestima održati u nedjelju, 24. rujna 2017. godine.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova mjesnih odbora na
području Općine Šolta.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šolta“, a bit će objavljena i na oglasnoj ploći u sjedištu Općine Šolta i na oglasnim pločama
mjesnih odbora po mjestima.
KLASA:021-05/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17-7
Grohote, 25. srpnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
__________________________________________________________________________
Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta ('' Službeni glasnik Općine Šolta '' br.
04/13, 07/13, 12/13, 16/13 i 8/16 ), Općinsko vijeće Općine Šolta na 3 . sjednici održanoj
dana 25.07.2017. godine, donijelo je
Odluku
o izradi Strategije razvoja turizma Općine Šolta
I
U cilju razvoja sektora turizma na području Općine Šolta pokrenut će se izrada
„Strategije razvoja turizma Općine Šolta“.
II
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Šolta“.
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17-3
Grohote, 25.07.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 90/10, 143/12), te odredbe članka 30. Statuta Općine Šolta (''Službeni glasnik
Općine Šolta'' br. 04/13, 07/13, 12/13,16/13 i 8/16) Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 25.07.2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade
I.
Daje se suglasnost da se nekretnina u Stomorskoj, poznata pod nazivom „Stara škola“,
označena kao k.č.z. 789 k.o. Gornje selo, upisana u ZK uložak 2270, koja se u naravi sastoji
od kuće, gustirne, stepeništa, puta, gospodarskog objekta i dvorišta ukupne površine od 656
m2, dodijeli na korištenje bez naknade Udruzi Rusmarin, Varica 50, Stomorska i Pomorskom
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športskom ribolovnom društvu Pelegrin, Riva Pelegrin 23, Stomorska, na period od 5 godina,
počev od 01. 08. 2017. godine.
II.
Temeljem ovog Zaključka sklopit će se Ugovor o korištenju prostora između Udruge
Rusmarin, Varica 50, Stomorska i Pomorskog športskog ribolovnog društva Pelegrin, Riva
Pelegrin 23, Stomorska oboje s jedne strane i Općine Šolta s druge strane.

III.
Općinski načelnik Općine Šolta ovlašćuje se za potpisivanje Ugovora iz članka 2. ovog
Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Šolta«.
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17-4
Grohote, 25.07.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
__________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 90/10, 143/12), te odredbe članka 30. Statuta Općine Šolta (''Službeni glasnik
Općine Šolta'' br. 04/13, 07/13, 12/13,16/13 i 8/16) Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 25.06.2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I.
Korištenje dijela prostora „Stare škole“ u Stomorskoj za određene dane, temeljem zahtjeva
Udruge Buđenje - Udruga za promicanje zdravog života, koju zastupa predsjednica Maja
Jurišić i zahtjeva Sabine Tole, moguće je ostvariti temeljem odredbe članka 31.a Odluke o
davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Šolta
(Službeni glasnik Općine Šolta broj 17/14 i 7/17).
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Šolta«.
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17-5
Grohote, 25.07.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
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Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,
153/13 i 75/15), članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš („Narodne novine“, br. 03/17) i članka 44.Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik
općina Šolta“, broj 4/13, 7/13, 12/13, 16/13 i 8/16), Općinski načelnik Općine Šolta
dana 28. 07. 2017. godine donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Šolta – VI
I.
(1)
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta - („Službeni
glasnik Općine Šolta“, br. 06/06, 05/10, 09/10, 02/12 , 09/15, 23/16 i 03/17-pročišćeni tekst) (
u daljnjem tekstu: Postupak ocjene).
(2) Izrada i dopuna PPUO Šolta -VI započela je donošenjem Odluke o izradi Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 7/17 i
13/17).
(3) Postupak ocjene provodi Općina Šolta u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne
poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.
II.
(1) Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPU Općine Šolta su slijedeći:
1. Proširenje djela luke otvorene za javni promet u Nečujmu sa mogućnošću osiguranja
vezova za nautička plovila i komunalne vezove
2. Korekcija obalne crte, okretišta, parkiranja te granice obuhvata unutar luke otvorene
za javni promet u Stomorskoj sukladno idejnom projektu, te korekcija odredbi za
provođenje..
3. Preispitivanje planiranih plaža i usklađivanje sukladno drugim namjenama i
potrebama.
4. Područje između Punte u Maslinici i Saskinje planirati kao rekreacijsku i kupališnu
zonu.
5. Preispitivanje Turističke zone u Nečujmu.
6. Preispitivanje odredbe za gradnju hotela u građevinarskim područjima naselja.
7. Razrada odredbi za izgradnju kampova izvan građevinskih područja.
8. Preispitati izgrađenost građevinskih područja naselja i korigiranje granica
građevinskog područja naselja i njihovo povećanje sukladno zahtjevima i zakonskim
mogućnostima.
9. Razrada i planiranje polivalentnih sadržana u poslovnoj zoni „Vela straža“ .
10. Razrada sadržaja i propisivanje uvjeta građenje i uređenja u športsko-rekreacijskoj
zoni na Marinića ratu.
11. Planiranje biciklističkih staza.
12. Preispitati ograničenja u svezi izgradnje objekta u funkciji poljoprivredne
proizvodnje.
13. Uži prostor oko kuće Dujama Balistrilića u Nečujmu (ljetnikovac Marulića)
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definirati kao jedinstvenu spomeničku cjelinu.
14. Korekcija odredbi za provođenje u cilju poboljšanja uvjeta gradnje i ishođenje
odgovarajućih akata za građenje, rekonstrukciju, zamjenu i prenamjenu postojećih
građevina, te osiguranja prometnih uvjeta unutar građevinskih područja.
15. Usklađivanje sa Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.
III.
(1) Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna obuhvaćaju:
 Povećanjem luke otvorene za javni promet u Nečujmu (u. Supetar) sa djelom vezova za
nautička plovila povećava se kvaliteta pomorske povezanosti i kvaliteta pružanja usluga
u nautičkom turizmu, te mogućnost osiguranja komunalnih vezova.
Planiranje proširenja luke uskladiti sa potrebama, posebnim prosima i zahtjevima
relevantnih javnopravnih tijela.
 Proširenje kapaciteta uređenih plaža, planiranje zone za rekreaciju na moru (kupanje,
ronjenje, veslanje, daskanje) između Saskinje i Punte (Maslinica), te ograničavanje
prolaza za jahte, glisere i veća plovila između Punte i Saskinje poboljšati će se ukupna
turistička ponuda. Proširenje kapaciteta plaža i planiranje zone za rekreaciju na moru
između Saskinje i Punte (Maslinica) uskladiti sa potrebama, te posebnim prosima,
uvjetima i zahtjevima javnopravnih tijela.
 Unutar luke ogovorene za javnu promet u odnosu na sadašnja planska rješenje sukladno
idejnom projektu izvršiti će se korekcija obalne linije, povećanje radijusa okretišta na cca
12 m, reorganizacija parkirališta i usklađenje obuhvata luke. Isto tako korigirati će se
odredbe za provođenja na način da se pojednostavi ishođenje akata za građenje
 Preispitivanjem načina korištenja Turistička zone u Nečujmu („Apartmansku naselje
Nečujam centar“) i prenamjenom postojećih sadržaja iz turističko ugostiteljske namjene
u mješovitu namjenu, osigurati će se racionalnije i efikasnije korištenje prostora te
omogućiti realizacija pojedinih projekata u turizmu kroz manje poduzetničke zahvate u
sektoru turizma.
 Preispitivanjem uvjeta gradnje i uređenja prostora za gradnju hotela u građevinskim
područjima naseljem omogućiti će se usklađenje planskih parametra za gradnju istih
sukladno novim potrebama turističke potražnje, a u cilju podizanja kvalitete smještajne
ponude.
 Preispitivanje građevinskog područja naselja provesti će su u odnosu na novo stanje
izgrađenosti, prikazano u novim digitalnim orto-foro kartama. U tom smislu korigiranje
građevinskog područja presveti će se sukladno Zakonu, smjernicama prostornog plan
Splitsko dalmatinske županije, mogućnošću infrastrukturnog opremanja i očuvanja
fizionomije naselja, očuvanja poljoprivrednog zemljišta, te osiguranja prostora za javne
sadržaje i prometnu infrastrukturu. Proširenje građevinskog područja naselja moguće je
izvršiti na području naselja Donjeg Sela, Srednjeg Sela, Gornje Sela i Pod kamenice.
 Na području izdvojenog građevinskog područja planiranih zona Poslovno-društvene zone
(K, D) na Veloj straži i na području Marinića rata športska rekreacijska zona (R2)
„Mariniča rat“ pored planiranih sadržaja planirati i dodatne polivalentne sadržaje kao:
solarne elektrane, edukacijski centar obnovljivih izvora energije, centar vodenih
sportova, hostel, skladišta za bicikle, prateći ugostiteljski sadržaji i sl.
 Postojeće planirane se nerazvrstane ceste kao šetnice, poljski i šumski putovi i sl.
prilagoditi i potrebama promicanja bike – turizma moguće, uspostavom biciklističkih
staze na svim površinama, ukoliko isto nije u suprotnosti s osnovnom namjenom,
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odnosno ukoliko dopunjuje osnovnu namjenu.
 Obzirom na vrijednost i značaj kuće Dujama Balistrilića kao kulturnog dobra potrebno je
kroz Izmjene i dopune osigurati neposredni okoliš kuće u svrhu očuvanja zelenih
površina i objedinjavanju prostora oko ljetnikovca kako bi se priveo budućoj kulturnoturističkoj svrsi.
 Ovim izmjenama potrebno provesti će se korekcija odredbi za provođenje u cilju
poboljšanja uvjeta gradnje i ishođenje odgovarajućih akata za građenje, rekonstrukciju,
zamjenu i prenamjenu postojećih građevina. Čim se omogućava dovršenje nedovršenih
građevina i legalizaciju građevina u građevinskom području, te njihova prenamjena, te
osiguranja prometnih uvjeta unutar građevinskih područja, posebno prilaza i parkiranja.
IV.
(1) Obuhvat Izmjene i dopune obuhvaćaju područja otoka Šolte naznačen u razlozima za
izmjene i dopune iz točke II. ove Odluke.
V.
(1) Općinsko vijeće općine Šolta 06.04.2017. donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 7/17), te je na
u odnosu na tu Odluku temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine“, br. 80/13, 153/13 i 75/15)
Upravni odjel za komunalne polove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša su Splitsko dalmatinskoj županiji dao mišljenje o potrebi
provođenje strateške procjene utjecaja plana na okoliš. Međutim, naknadnim Izmjenama i
dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta
(„Službeni glasnik Općine Šolta“ broj: 13/17) brisani su neki razlozi Izmjena i dopuna kao:
Planiranje sidrišta na području istočno od Polebrnjaka i istočno od Balkuna (20 do 30 plutača)
čime je otklonjen jedan od bitnih zahvata koji može imati značajniji utjecaj na okoliš. Isto
tako Izmjenama i dopunama ne planiraju se zahvati Morskih luka sa više od 100 vezove (već
samo rekonstrukcija postojeće luka sa dodatnih 30 vezova ili ukupno cca. 60), kao ni zahvati
kojima se planira nasipavanje morske obale, produbljivanje ili isušivanje morskog dna.
(2) Iz navedenih razloga donosi se ova Odluka kojom se započinje postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Šolta – VI.
VI.
(1) Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj
80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, br. 03/17) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se donose
VI. Izmjene i dopune PPUO Šolta i to sljedećim redoslijedom provedbe:
1.1. Općina, temeljem odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš, započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš za VI. Izmjene i dopune PPUO Šolta.
1.2. Općina je dužna pribaviti mišljenje tijela i osoba određenih posebnim propisima
navedenih u točci VII. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja Općina Šolta
dostavlja zahtjev za davanje mišljenja u roku od 8 dana od donošenja ove
Odluke.
1.3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatnog utjecaja Izmjena i dopuna PPUO
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Šolta na okoliš iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš tijela i osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga
u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini.
1.4. Ukoliko Općina ocijeni potrebnim osigurat će dodatna pojašnjenja tijelima i
osobama koja su dostavila mišljenje.
1.5. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode,
sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), zahtjev za
provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti VI. Izmjene i dopune PPUO
Šolta za ekološku mrežu.
1.6. Ako Ministarstvo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja VI. Izmjena i
dopuna PPUO Šolta na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,
daje mišljenje da su predmetne izmjene i dopune plana prihvatljive na ekološku
mrežu.
1.7. Ako Ministarstvo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na VII.
Izmjena i dopuna PPUO Šolta na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke
mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obavezna provedba Glavne ocjene, što
znači da se obavezno provodi postupak strateške procjene.
1.8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom
Općina potvrđuje da za VI. Izmjene i dopune PPUO Šolta koji je u izradi „jest
potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak strateške procijene, Općina je
dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje županijskog upravnog
tijela nadležnog za zaštitu okoliša (Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Splitsko dalmatinske županije), pri čemu je dužna
dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
1.9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da VI. Izmjene i dopune PPUO Šolta imaju
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe
strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba
strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja na plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08).
1.10. Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da VI. Izmjene i dopune PPUO Šolta nemaju
vjerojatan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku
procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu i obrazloženje
razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
1.11. O Odluci iz točke 9. i 10. Općina informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Odredbi o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(„Narodne novine“ broj 64/08).
VII.
(1) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPUO
Šolta prema ovoj Odluci sudjelovat će:
1. Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Splitsko dalmatinske županije, Bihačka 1.
Split.
2. HEP - DISTRIBUCIJA doo Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja,
Poljička cesta bb, 21000 Split
3. HOPS - Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5., 21000 Split
4. JKP „Vodovod i kanalizacija Split“, biokovska 3. 21000 Split
5. MUP - Policijska uprava splitsko dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000
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Split
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Moliških hrvata 1. 21 000 SPLIT
7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21000 Split
8. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14. 10000 Zagreb
9. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10 000 Zagreb
10. Hrvatske vode, Vodno-gospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split
11. Županijska uprava za ceste - Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
12. Hrvatske ceste d.o.o ispostava - Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split:
13. Upravni odjel za pomorstvo Domovinskog rata 2, 21000 Split
14. Ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji – Služba za gospodarstvo,
Vukovarska 1, Split
15. Lučka kapetanija Split -Županije splitsko-dalmatinske
16. Lučka uprava Splitsko dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterne 10, 21000 Split
17. Hrvatske šume, Uprava šuma - podružnica Split, Kralja Zvonimira 35. 21000 Split
18. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78. 10000 Zagreb;
19. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb
20. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13 10002 Zagreb
VIII.
(1) Općina Šolta dužna je informirati javnost, sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne
novine“ broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša.
IX.
(1) Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave, a objavit će se na službenoj
internetskoj stranici Općine Šolta i Službenom glasilu općine Šolta.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing., v.r.
KLASA:350-02/17-01/05
URBROJ:2181/03-04-17-5
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