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Temeljem članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13, 12/13, 16/13 i 8/16)
Općinski načelnik Općine Šolta donosi
ZAKLJUČAK
o sklapanju aneksa ugovora – uređenje groblja Dočina
I.
Dana 16. prosinca 2016. godine Općina Šolta i Kalebić d.o.o. sklopili su Ugovor o izvođenju radova
na uređenju groblja Dočina u Grohotama, klasa:400-08/16-01/122, urbroj: 2181/03-03-16-7 . Tijekom
izvođenja radova došlo je do povećanja troškova gradnje iznad ugovorenog iznosa što je vidljivo iz
građevinske knjige Izvođaća radova. Svi radovi su detaljno opisani i obračunati u građevinskoj knjizi,
a sve sukladno izvješću nadzornog inženjera Petra Reića, ing. građ. zaprimljenog na protokol Općine
Šolta dana 05.12. 2017. godine. Općinski načelnik Općine Šolta utvrđuje da će se za dovršetak
ugovorene obveze iz osnovnog Ugovora o izvođenju radova na uređenju groblja Dočina u Grohotama
sa tvrtkom Kalebić d.o.o. sklopiti Aneks osnovnom Ugovoru.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: 400-08/16-01/122
URBROJ: 2181/03-03-17-12
Grohote, 15. prosinca 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing.,v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta (''Službeni glasnik Općine Šolta''
br.04/13, 07/13, 12/13,16/13 i 8/16), Općinski načelnik Općine Šolta dana 01. prosinca
2017.godine donosi
ODLUKU
o posjedu i čuvanju ključa poslovnog prostora „Stare škole“ Stomorska
I.
Ključ poslovnog prostora u Stomorskoj, poznatog pod nazivom „Stara škola“, označen kao

k.č.z. 789 k.o. Gornje selo, upisan u ZK uložak 2270, na adresi Sv. Nikole 26, Stomorska daje
se u posjed i na čuvanje predsjedniku/ci Mjesnog odbora Stomorska.
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II.
Predsjednik/ca Mjesnog odbora Stomorska dužan je na zahtjev Udruge „Rusmarin“ i Udruge
„Pelegrin“ istima ustupiti ključ za potrebe korištenja predmetnog porostora.
Predstavnici Udruge „Rusmarin“ i Udruge „Pelegrin“ dužni su nakon korištenja poslovnog
prostora ključ vratiti predsjedniku/ci Mjesnog odbora Stomorska.
III.
Predsjednik/ca Mjesnog odbora Stomorska dužna je vršiti kontrolu da li Udruga „Rusmarin“ i
Udruga „Pelegrin“ koriste prostor sukladno ugovoru klasa: 934-01/17-01/05, urbroj:218170303-17-1 i njegovoj namjeni.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
KLASA: 943-01/17-01/05
URBROJ: 2181/03-03-17-2
Grohote, 01. 12. 2017.
NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing., v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13 i
78/15) i članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 44. Statuta Općine Šolta ('' Službeni glasnik
Općine Šolta '' br.04/13, 07/13, 12/13,16/13 i 8/16) Općinski načelnik Općine Šolta donio je
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana
gospodarenja otpadom Općine Šolta za razdoblje 2017.-2022.g.
Članak 1.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta za razdoblje 2017.-2022.g.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provodi Općina Šolta
temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i
zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 01.lipnja 2017. godine.
Člank 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta
Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17) i Plan
gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.g. („Narodne Novine“, broj 3/17).
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Razlozi za donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta
Osnovni razlozi za donošenje novog Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta:
a) Usklađivanje sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
2017.-2022.,
b) Unaprjeđenje gospodarenja otpadom na području Općine Šolta.
Članak 3.
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta je Jedinstveni upravni odjel Općine
Šolta. Izrađivač predmetnog Plana je ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita.
Ciljevi i programska polazišta izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta
Utvrđeni su sljedeći ciljevi i programska polazišta:
a) Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz smanjenje ukupne
količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje udjela odvojeno prikupljenog
otpada, kontinuirano provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti, uspostavu
reciklažnog dvorišta i dr.)
b) Programska polazišta temelje se na redu prvenstva gospodarenja otpadom:
sprječavanje nastanka otpada i ponovno korištenje, priprema za ponovnu uporabu,
recikliranje, energetsku oporabu i zbrinjavanje.
Članak 4.
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 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, broj 3/17), redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove
Odluke.
Članak 5.
Mišljenje je li za Plan gospodarenja otpadom Općine Šolta potrebno provesti postupak glavne
ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost
područja ekološke mreže, ishoditi će se prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br.
80/13) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.
Članak 6.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe
koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.
Članak 7.
Općina Šolta dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i
odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
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Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Šolta“ .
KLASA: 400-08/16-01/101
URBROJ: 2181/03-03-17-11
Grohote, 18. prosinca 2017. god.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing., v.r.

Prilog I. Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš
1. U roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta
uputiti će se tijelima i osobama iz Priloga II, Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe
postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu SPUO) Plana gospodarenja
otpadom Općine Šolta. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka Zahtjeva za
mišljenje.
2. Prikupljanje i razmatranje pristiglih mišljenja,
3. Nakon razmatranja pristiglih mišljenja izraditi će se Nacrt Odluke o potrebi provedbe
postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta,
4. Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta uputiti će Upravnom odjelu za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Zahtjev za
izdavanje mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi SPUO Plana gospodarenja
otpadom Općine Šolta i Nacrtu Odluke da je/nije potrebna strateška procjena utjecaja na
okoliš,
5. Općina Šolta informirati će javnost o Odluci da je/nije potrebna SPUO Plana gospodarenja
otpadom Općine Šolta sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).
Prilog II. Popis tijela i osoba koje sudjeluju u postupku ocjene o potrebi strateške
procjene
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu
za područje Splitsko-dalmatinske županije, Porinova bb, 21300 Split, poštom
preporučeno
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor
upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9,
21000 Split, poštom preporučeno
3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, 21000 Split, poštom preporučeno
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4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,
Bihaćka 1/III, Split, poštom preporučeno
5. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera
Boškovića 22, 21000 Split, poštom preporučeno
6. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica
46, Split , poštom preporučeno
7. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split, poštom
preporučeno
8. UŠP SPLIT- Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kralja Zvonimira 35/3, Split, poštom
preporučeno
9. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb, poštom preporučeno
10. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5,
poštom preporučeno
11. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split,Biokovska 3, Split, poštom preporučeno
12. Komunalno Basilija d.o.o., Grohote, poštom preporučeno
13. Grad Split, poštom preporučeno
14. Općina Podstrana, poštom preporučeno
15. Općina Milna, poštom preporučeno
16. Općina Sutivan, poštom preporučeno
17. Općina Okrug, poštom preporučeno
18. Grad Trogir, poštom preporučeno
19. Arhiva, ovdje
___________________________________________________________________________
OBRAZAC
O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ
(Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš „Narodne
novine“ broj 3/17)
A. Opći podaci o strategiji, planu ili programu (SPP)
A.1.
Naziv SPP
A.2.

Nadležno tijelo za izradu SPP

A.3.

Naziv predstavničkog tijela koje donosi SPP

A.4.
A.5.
A.6.

Obuhvat SPP
Područje SPP
Vrsta dokumenta: novi SPP ili izmjena i dopuna
SPP-a
Navedite pravni okvir za donošenje SPP

A.7.

A.8.

Predstavlja li SPP okvir za financiranje iz sredstava
Europske unije?

Plan gospodarenja
otpadom Općine Šolta za
razdoblje 2017.-2022.
Općina Šolta
Općinsko vijeće
Općine Šolta
Područje Općine Šolta
Gospodarenje otpadom
Novi Plan gospodarenja
otpadom
Zakon o održivom
gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“, br.
94/13, 73/17) i Plan
gospodarenja otpadom
RH za razdoblje 2017.2022.g. („Narodne
Novine“, broj 3/17).
DA
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A.9.

Postoji li obveza provedbe strateške procjene prema
Zakonu?

NE

A.10.

Navedite SPP višeg reda ili sektorsku SPP

A.11.

Je li proveden postupak strateške procjene za SPP
višeg reda (naveden u točki A.10.)

DA

A.12.

Planiraju li se SPP-om nove aktivnosti u odnosu na
SPP višeg reda, a za koji je provedena strateška
procjena?

A.13.

Navedite razloge donošenja SPP, programska
polazišta i ciljeve

NE
(planirane aktivnosti su,
nabava komunalne
opreme i uspostava
reciklažnog dvorišta)
Unaprjeđenje sustava
gospodarenja otpadom,
unaprjeđenje sustava
gospodarenja posebnim
kategorijama otpada,
sanirati lokacije
onečišćene otpadom,
unaprjeđenje nadzora nad
gospodarenjem otpadom,
provedba Plana
gospodarenja otpadom
RH

Plan gospodarenja
otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje
2017.-2022.g.

B. Procjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na
okoliš
B.1.
Predstavlja li SPP okvir za provedbu zahvata koji
NE
podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na
okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš
sukladno propisu kojim se uređuju navedeni
postupci?
B.2.
Predstavlja li SPP okvir za razvoj drugih zahvata
NE
osim gore navedenih koji bi mogli imati značajne
utjecaje na okoliš pojedinačno ili kumulativno?
B.3.
Na koji način SPP utječe na ostale relevantne
Nema utjecaja
SPP?
B.4.
Navedite vjerojatno značajne utjecaje na okoliš
Nema utjecaja
koji mogu nastati provedbom SPP i na koji način
će biti uzeti u obzir pri izradi SPP.
B.5.
Je li moguć značajni prekogranični utjecaj SPP?
NE
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C. Ocjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na
ekološku mrežu
NE
Je li SPP može imati značajan utjecaj na ekološku
mrežu?

Općinski načelnik
Šolta, 18.12.2017.

___________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Šolta – Podkuća 8 21340 Grohote * tel. 021 654 123, 021 654 150 fax. 021 654 130,
e-mail: opcina.solta@osolta.tcloud.hr
www.solta.hr
Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta – List izlazi po potrebi

