Službeni glasnik Općine Šolta
Godina XXIV
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13/2017

Na temelju odredbe članka 15. i 18. 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 Općine Šolta“ br. 4/13, 7/13, 12/13,16/13 i 8/16),
Općinsko vijeće Općine Šolta, na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine,
donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Članak 1.
U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost imenuju se:
1. Ante Ruić , predsjednik
2. Zoran Radman, član,
3. Nataša Nazor Jovović, član,
4. Miro Burazin, član,
5. Jadranka Kalebić, član.
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Komisije
za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ( „Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 9/13).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Šolta ''.

KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2181/03-01-17-2
Grohote, 29. lipnja 2017. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
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Službeni glasnik Općine Šolta

13/2017

Na temelju 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 Općine Šolta“ br. 4/13, 7/13, 12/13,16/13 i 8/16),
Općinsko vijeće Općine Šolta, na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine,
donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za Proračun Općine Šolta
Članak 1.
U Odbor za proračun Općine Šolta imenuju se:
1. Vicko Kaštelanac, predsjednik
2. Ćiril Kalebić, član,
3. Zvjezdana Jelinčić, član,

Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Odbora za
Proračun Općine Šolta ( „Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 9 /13).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Šolta ''.

KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2181/03-01-17-3
Grohote, 29. lipnja 2017. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
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Službeni glasnik Općine Šolta

13/2017

Na temelju odredbe članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta („Službeni
glasnik Općine Šolta“ br. 25/15), 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 Općine Šolta“ br. 4/13, 7/13, 12/13,16/13 i
8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine,
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Šolta
Članak 1.
U Socijalno vijeće Općine Šolta imenuju se:
1. Vicko Kaštelanac, predsjednik
2. Inga Tomić-Vrdoljak, član,
3. Nataša Blagaić, član,
4. Vojka Tomić, član,
5. Sidrana Lebar, član.
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Socijalnog
vijeća Općine Šolta ( „Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 9 /13).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Šolta ''.

KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2181/03-01-17-4
Grohote, 29. lipnja 2017. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
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Službeni glasnik Općine Šolta

13/2017

Na temelju odredbe članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Šolta („Službeni
glasnik Općine Šolta“ br. 15/15), 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 Općine Šolta“ br. 4/13, 7/13, 12/13,16/13 i
8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine,
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Šolta
Članak 1.
U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Šolta imenuju se:
1. Ante Ruić, predsjednik
2. Branka Weber, član,
3. Zvjezdana Jelinčić, član,
4. Inga Tomić-Vrdoljak, član,
5. Goran Tvrdić, član.
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju
povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Šolta ( „Službeni glasnik Općine Šolta“ broj
9/13).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Šolta ''.

KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2181/03-01-17-5
Grohote, 29. lipnja 2017. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
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Službeni glasnik Općine Šolta

13/2017

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
(''Narodne novine'' broj 73/97 i 174/04) i članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik
Općine Šolta“ br. 4/13, 7/13, 12/13,16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 2. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Općine Šolta
Članak 1.
Osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Šolta
(u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo).
Članak 2.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
1. utvrđuje štetu za područje općine te organizira i usklađuje njezinu procjenu,
2. surađuju sa županijskim povjerenstvom,
3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz
proračuna općine,
4. državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na
temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva,
5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,
6. županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku sukladno odredbi
članka 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ,
7. za Općinskog načelnika i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku
sredstava pomoći.
Članak 3.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1. Vicko Kaštelanac, predsjednik
2. Vice Burica, član,
3. Sandro Sinovčić, član
4. Zvjezdana Jelinčić, član,
5. Vicko Buktenica, član.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik
Općine Šolta“ broj 08/16).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Šolta ''.
KLASA: 320-12/17-01/01
URBROJ: 2181/03-01-17-1
Grohote, 29. lipnja 2017. g.
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Službeni glasnik Općine Šolta

13/2017
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

ODLUKA
O PRESTANKU VAŽENJA
PRAVILNIKA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

I.
Ovom Odlukom Pravilnik o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija Klasa: 021-05/15-01/04, Urbroj: 2184/03-01-15-2 od 13.04.2015.g. prestaje važiti
danom stupanja na snagu ove Odluke.
II.
Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2181/03-01-17-6
Grohote, 29. lipnja 2017. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj
115/16) i članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općina Šolta“, broj 04/13,
07/13, 12/13, 16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta na 2. sjednici održanoj 29. lipnja
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o lokalnim porezima Općine Šolta
I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i
visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Šolta (u daljnjem
tekstu: Općina).
II. VRSTE POREZA
Općini pripadaju sljedeći porezi:

Članak 2.

1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na nekretnine.
1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima na
području Općine.
Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge
na području Općine.
Članak 5.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u
ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.
Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom
porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke
potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu obavlja
Ministarstvo financija, Porezna uprava, nadležna Ispostava Porezne uprave prema sjedištu
odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.
2.

Porez na kuće za odmor
Članak 6.

Porez na kuću za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor
na području Općine.
Vlasnikom kuće za odmor smatra se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno
suvlasnik ukoliko se to može utvrditi kupoprodajnim, darovnim ili drugim ugovorom,
odlukom suda, rješenjem o nasljeđivanju ili temeljem drugog pravnog osnova.
Ako kuća za odmor promijeni vlasnika u tijeku poreznog razdoblja (kalendarske
godine), prema datumu valjane pravne osnove za stjecanje vlasništva odnosno datumu
uknjižbe prava vlasništva ili predbilježbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama, obveznik
plaća razmjerni dio poreza na kuću za odmor na mjesečnoj osnovi.
Ako postoje dva ili više suvlasnika, svaki od njih je porezni obveznik za suvlasnički dio
kuće za odmor koji ima u suvlasništvu, te svaki posebno dobiva rješenje o razrezu poreza na
kuće za odmor.
Članak 7.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste
povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugih pribora i alata, kao i zgrade, dijelovi zgrada te stanovi
koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.
Državljani Republike Hrvatske koji imaju dvojno državljanstvo i prebivalište na
području Općine Šolta, ali nisu obveznici poreza na dohodak na području Općine Šolta, niti
ostvaruju mirovinu u Republici Hrvatskoj, a vlasnici su kuće na podrućju Općine Šolta ,
obveznici su poreza na kuće za odmor.
Članak 8.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 7. stavka 1. ove
Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: osobna
iskaznica, putovnica, mjesto i visina naknade troška električne energije, vode, telefona, TV
preplate, prijem poštanske pošiljke, putni troškovi s posla i na posao, izjava o zajedničkom
domačinstvu, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava
svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave, rješenje o kategorizaciji objekta za
iznajmljivanje i svi drugi raspoloživi podatci.

Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, po jednom četvornom metru korisne
površine kuće za odmor.
Korisnu površinu predstavlja ukupna podna površina stana ili druge samostalne prostorije
umanjena za širinu zidova koji je prekidaju. Kod više-etažnih objekata, korisna površina je
zbir podnih površina svih etaža-katova objekta. U izračun korisne površine kuće za odmor ne
ulaze podrumske prostorije ako se koriste kao spremišta, ostave, garaže i sl.
Porez za kuće za odmor plaća se godišnje, ovisno o mjestu gdje se kuća nalazi, po
četvornom metru korisne površine i to:
1.) Za mjesta Maslinica, Rogač, Nečujam, Stomorska, Donja Krušica i Gornja Krušica u
iznosu od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine ,
2.) Za mjesta Donje Selo, Srednje Selo, Gornje Selo i Grohote u iznosu od 10,00 kn po
četvornom metru korisne površine ,
3.) Za objekte u mjestima koji nisu navedeni u stavku 3. podstavcima 1. i 2. ovog članka, te u
naseljima bez uređene komunalne infrastrukture u iznosu od 5,00 kn po četvornom metru
korisne površine.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrđivanju porezne obveze.
Članak 10.
Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Šolta dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu,
podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje
porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor prihod je Općine.
3. Porez na nekretnine

Članak 11.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz
porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine.
III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA
Članak 12.
Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi
naplate poreza iz članka 2. točke 1. ove Odluke za Općinu Šolta obavlja Ministarstvo

financija, Porezna uprava, dok poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom,
naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2. ove Odluke obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Šolta.
Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom
radi naplate poreza iz članka 2. točke 3. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel
Općine Šolta.
Članak 13.
Porezni obveznik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta dostaviti
dokaze o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2.
točke 2. i 3. u roku od 15 dana od nastale promjene.
Članak 14.
Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak,
kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine
Šolta (“ Službeni glasnik Općine Šolta” broj 17/14 i 1/16).
Članak 16.
Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor započeti do
dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluka o porezima
Općine Šolta (“ Službeni glasnik Općine Šolta” broj 17/14 i 1/16).
Odredbe članka 6. do 10. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.
Članak 17.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Šolta, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Ruić,v.r.
KLASA: 410-01/17-01/05
URBROJ: 2181/03-01-17-1
Grohote, 29. lipnja 2017. godine
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Službeni glasnik Općine Šolta

13/2017

Na temelju odredbe članka 27. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“ broj 39/13 i 48/15) i članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općina
Šolta“, broj 04/13, 07/13, 12/13, 16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta na 2.sjednici
održanoj 29.lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju predstavnika Općine Šolta u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
Boris Gabela, vijećnik u Općinskom vijeću Općine Šolta, određuje se za predstavnika Općine
Šolta koji će biti imenovan u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske.
Članak 2.
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske imenuje Agencija za poljoprivredno zemljište.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Šolta.

Klasa: 320-01/17-01/09
Urbroj:2181/03-01-17-3
Grohote, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Ruić, v.r.
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Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj
153/13.) i odredbe članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj
4/13,7/13,12/13,16/13 i 8/16 ), Općinsko vijeće Općine Šolta na 2. sjednici održanoj 29.lipnja 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja STOMORSKA-III („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 5/17)
RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA

(1) U članku 3. stavak 2. točka 5. se mijenja i glasi: “5. Promjena namjene šireg područja kat.čest. 612,
747/1, 520 i 521 iz stambene namjene (S) u mješovitu namjenu (M1).“
(2) Iza točke 6. dodaje se nova točka 7 i 8. koje glasi:
„ 7. Usklađenje odredbi za provođenje za rekonstrukciju i zamjenu građevina sa člankom 31.PPU
Općine Šolta, kao i usklađenje sa mišljenjem Konzervatorskog zavoda za područje zaštićene
jezgre.
8. Ispravak greške u UPU-a, odnosno brisanje javnog puta sa privatnog posjeda u zahvatu
kat.čest. 779/1, 2, 4 i 5“.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA

(1) U članku 5. stavak 5. se mijenja i glasi:“ 5. Sadašnja namjene šireg područja kat.čest. 612, 747/1,
520 i 521 kao stambene namjene (S) onemogućava obavljanje poslovnih aktivnosti.
(2) Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koja glasi:
„U obuhvatu UPU-a, posebno u užem dijelu naselja ima nedovršenih postojećih zagrada ili zgrada
u ruševnom stanju za čiju se rekonstrukciju ili zamjenu ne mogu zadovoljiti uvjeti uređenja
prostora sukladno UPU-u. S druge strane u PPUO Šolta odredbama za provođenje osigurana je
mogućnost nadogradnje postojećih zgrada kada su jedan ili više od sljedećih uvjeta: površina
građevne čestice, udaljenost od susjedne međe, udaljenost od nerazvrstanih i razvrstanih
prometnica i drugih javno prometnih površina, manji od planom dopuštenih ili je koeficijent
izgrađenosti veći od planom dopuštenog. Stoga je opravdano uskladiti odredbe UPU-a Stomorska
sa odredbama PPUO.“
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA

(1) U članku 6. stavku 1. točka 2. se mijenja i glasi:
“• Izmjenom odredbi za provođenje kojima se omogućava da se na površinama stambene namjene
dopušta izgradnja građevina koje mogu sadržavati i poslovni prostor, usklađenje odredbi vezanih
za gradanja ugostiteljsko turističkih građevina sa PPUO Šolta, te promjena namjene šireg područja
kat.čest. 612, 747/1, 520 i 521 iz stambene namjene (S) u mješovitu namjenu (M1) osigurava se
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realizacija poduzetničkih aktivnosti.
(2) Iza točke 2. dodaje se nova točka koja glasi:
„• Izmjenom odredbi za provođenje kojima se omogućava nadogradnja postojećih zgrada postiže
se dovršetak i konsolidacija urbanog dijela naselja.“
ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Obzirom da je predmet izmjena ove Odluke odnosi na širenje mikrolokacije i manju korekciju
odredbi za provođenje što ne implicira planiranje većih zahvata u prostoru neće se ponavljati postupak
su smislu članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN153/13).

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Šolta“.

Klasa: 350-02/17-01/04
Urbroj: 2181/03-01/17-16
Grohote, 29.06.2017. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
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Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 113. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“, broj 153/13) i članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općina
Šolta“, broj 04/13, 07/13, 12/13, 16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta na 2.sjednici
održanoj 29.lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
Izmjeni i dopuni Odluke o izradi 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) – VI („Službeni glasnik Općine Šolta“, br.7/17)
RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA

Članak 1.
(1)U članku 3. stavku 2. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Šolta - VI („Službeni glasnik Općine Šolta“, br.7/17) alineja 2. se mijenja i glasi:
„ (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.“
OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA
Članak 2.
(1) U članku 5. stavak 4. se mijenja i glasi:
„Uređenje luke otvorene za javni promet u luci Stomorskoj planirano je u PPUO Šolta i to na
način da je uređenje luke razrađeno na razini detaljnosti UPU-a. Izradom idejnog projekta
detaljnije su razmotrena pojedana rješenja kao povoljnija. Stoga je opravdano izvršiti
izmjene i dopune u PPUO prema rečenom idejnom projektu.“

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA
Članak 3.
(1) U članku 6. stavku 1. točka 3. se mijenja i glasi:
„ 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.
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ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
Klasa: 350-02/17-01/05
Urbroj: 2181/03-01/17-4
Grohote, 29.06.2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» br. 04/13, 10/13,
12/13 i 16/13) Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 2.sjednici, održanoj dana
29.lipnja.2017.godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
I
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i to za štetu od
mraza na vinovoj lozi.
II
Procijenjeni iznos štete koji će se isplatiti vinogradarima iznosi ukupno 32.000,00 kn.
III
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: 320-12/16-01/01
URBROJ: 2181/03-01-17-03
Grohote, 29.lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Ruić, v.r.
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Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br. 04/13, 10/13,
12/13, 16/13), članka 12. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“ Općine Šolta
broj 06/09, 01/11, 10/12, 12/12-pročišćeni tekst, 04/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Šolta na
svojoj 2. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, povodom zahtjeva Ante Mateljana (OIB:
52928461159), Stupina 9, Grohote donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev Ante Mateljana (OIB: 52928461159), Stupina 9, Grohote za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3 građevine izgrađene
na k.č. 1275 K.O. Grohote uz uvjet da obveznik nema nepodmirene dospjele novčane obveze
prema Općini Šolta.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta da izvrši uvid u poslovne knjige, te
ukoliko se utvrdi da obveznik ima nepodmirene dospjele obveze prema Općini Šolta pošalje
opomenu i odredi rok od 30 dana da podmiri utvrđenu obvezu.
Obrazloženje
Ante Mateljan podnio je zahtjev za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa u
100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č. 1275 K.O. Grohote. Pregledom zahtjeva
za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da
Ante Mateljan udovoljava formalno-pravnim uvjetima za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa određenim člankom 12. Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst, 4 /13 i
10/13).
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: UP/I 361-01/16-02/39
URBROJ: 2181/03-01-17-7
Grohote, 29.06.2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

18

Službeni glasnik Općine Šolta

13/2017

Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br. 04/13, 10/13,
12/13, 16/13), članka 12. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“ Općine Šolta
broj 06/09, 01/11, 10/12, 12/12-pročišćeni tekst, 04/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Šolta na
svojoj 2. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, povodom zahtjeva Ivanice Koludrović (OIB:
30106841505), Veladova 1, Stomorska donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.

Prihvaća se zahtjev Ivanice Koludrović (OIB: 30106841505), Veladova 1, Stomorska za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3 građevine izgrađene
na k.č. 751, 752 K.O. Gornje selo uz uvjet da obveznik nema nepodmirene dospjele novčane
obveze prema Općini Šolta.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta da izvrši uvid u poslovne knjige, te
ukoliko se utvrdi da obveznik ima nepodmirene dospjele obveze prema Općini Šolta pošalje
opomenu i odredi rok od 30 dana da podmiri utvrđenu obvezu.
Obrazloženje
Ivanica Koludrović podnijela je zahtjev za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa
u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č. 751, 752 K.O. Gornje selo. Pregledom
zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije
utvrđeno je da Ivanica Koludrović udovoljava formalno-pravnim uvjetima za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa određenim člankom 12. Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst, 4
/13 i 10/13).
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: UP/I 361-01/15-02/74
URBROJ: 2181/03-01-17-8
Grohote, 29.06.2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

19

Službeni glasnik Općine Šolta

13/2017

Na temelju odredbe članka 27. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“ broj 39/13 i 48/15) i 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 21.
lipnja 2017.godine donosi
ODLUKU
o određivanju predstavnika Općine Šolta u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
JOSIPA BEZIĆ, djelatnica u Općini Šolta određuje se za predstavnicu Općine Šolta koja će
biti imenovana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske.
Članak 2.
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske imenuje Agencija za poljoprivredno zemljište.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Šolta.
KLASA: 320-01/17-01/09
URBROJ: 2181/03-03-17-2
Grohote, 21. 06. 2017.

NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing. v.r.
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Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne
novine» br. 82/15), članka 6. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite («Narodne
novine» br. 37/16 i 47/16) 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 dana 08. 06. 2017.
godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne
zaštite Općine Šolta
Članak 1.
Osniva se Stožer civilne zaštite Općine Šolta kao stučno, operativno i koordinativno tijelo za
provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.
U Stožer civilne zaštite Općine Šolta imenuju se:

1. ŽELJKO ZLENDIĆ, zamjenik općinskog načelnika, načelnik stožera
2. RENATO ALAJBEG, predstavnik komunalnog poduzeća Basilija d.o.o, zamjenik
načelnika stožera
3. JOSIP BURICA, zapovjednik DVD Šolta, član
4. MIRJANA JELAVIĆ, predstavnica DUZS, PUZS Split, član
5. MLADEN KARDUM, predstavnik MUP, PU SD, član
6. KARLO BALIĆ, predstavnik Vodovoda i kanalizacije Split, član
7. VOJKA TOMIĆ, predstavnik Doma zdravlja Split, član
8. VINKO PRIZMIĆ, pročelnik HGSS, član

Članak 3.
Stožer civilne zaštite Općine Šolta obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija
plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne
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zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Način rada i odlučivanja Stožera uredit će se Poslovnikom o radu.
Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite kao i uvjete za njegov rad
osigurava Općina Šolta, Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Šolta (Službeni
glasnik Općine Šolta br. 17/16).
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Šolta«.
KLASA: 810-01/17-02/02
URBROJ: 2181/03-03-17-2
Grohote, 08.06. 2017. godine
Načelnik
Nikola Cecić-Karuzić, ing., v.r.

