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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
54.sjednici održanoj 06.04.2017. godine, donijelo je

ODLUKU
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)
I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, br: 06/06, 05/10, 9/10, 02/12, 9/15, 26/15,
23/16 i 03/17- pročišćeni tekst) – VI u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna.
(2) Ovom Odlukom određuje se pravnu osnovu za izradu i donošenje Izmjena i dopuna,
razloge donošenja Izmjena i dopuna, obuhvat Izmjena i dopuna, ocjena stanja u obuhvatu
Izmjena i dopuna, ciljeve i programska polazišta Izmjena i dopuna popis sektorskih
strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima,
odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova, način
pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna, popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna te drugih sudionika korisnika
prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna, planirani rok za izradu Izmjena i
dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza, izvore financiranja izrade Izmjena i dopuna i
druga pitanja od značaja za izradu nacrta Izmjena i dopuna.
II. PRAVNI OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
Članak 2.
(1) Pravni osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna je:
- članci 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, u
daljnjem tekstu „Zakona“),
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine" broj 106/98,
39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 135/10) i
- ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi.
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III. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
Članak 3.
(1) Prostorni plan Šolte donesen je 28.12.2006.g. obuhvaća područje otoka Šolte sa
pripadajućim otočićima i akvatorijem, isti je mijenjan i dopunjavan 2010., 2012.,
2015. i 2016.g.
(2) Razlozi za Izmjenu i dopunu su slijedeći:
1- Proširenje djela luke otvorene za javni promet u Nečujmu sa mogućnošću osiguranja
vezova za nautička plovila i komunalne vezove
2- Planiranje sidrišta na području istočno od Polebrnjaka i istočno od Balkuna (20 do 30
plutača).
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 graničenja u svezi izgradnje objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje.
13- Uži prostor oko kuće Dujama Balistrilića u Nečujmu (ljetnikovac Marulića) 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.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
Članak 4.
(1) Izmjene i dopune obuhvaćaju područja otoka Šolte naznačen u razlozima za izmjene i
dopune iz članka 3. stavka 2.
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OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA
Članak 5.

Luka otvorena za javni promet u Nečujmu (u. Supetar) površine na kopnu svega 530 m2 ne
zadovoljava potreba pomorskog prometa, a posebno potrebama nautičkog turizma, koji je sve
prisutniji oblik turističke ponude.
Zbog povećanja broja turista iz godine u godinu kapaciteti uređenih plaža su nedostatni.
Stoga je potrebo planirati nove uređene plaže i iste uskladiti sa drugim namjenama i
potrebama.
Sukladno „Strategiji razvoja Šolte do 2020“. mjerom A.1.5. predviđeno je da se zona između
Punte, Saskinje i Polebrnjaka proglasiti zonom za rekreaciju na moru (kupanje, ronjenje,
veslanje, daskanje). Prolaz između Punte i Saskinje ograničiti za jahte, glisere i veća plovila
(osim brodice do 10 m i brzine do 9 nm). Ovim Izmjenama i dopunama moguće je planirati
namjenu mora za realizaciju navedene mjere.
Morska površinu između Saskinje i Polebrnjaka kao divlje sidrište koristi se nekontrolirano
kako ni po broju plovila tako ni po lokaciji sidrenja. Stoga je moguće istočno od Polebrnjaka i
istočno od Balkuna predvidi kao sidrište (20 do 30 plutača).
Turistička zone u Nečujmu, nekad „Apartmansku naselje Nečujam centar“ površine cca. 5 ha
sa cca. 700 kreveta danas je rasparcelirano i prodano u dijelovima te funkcionira kao skup
kuća za odmor i individualni turistički apartmani, bez zajedničkih sadržaja i funkcioniranja
kao cjelovitog turističkog sadržaja. Potrebno je preispitati način korištenja postojećih sadržaja
i s tim u vezi buću planiranu namjenu, te iz turističko ugostiteljske namjene prenamijeniti u
mješovitu namjenu, a kako bi se omogućila realizacija pojedinih projekata u turizmu kroz
manje poduzetničke zahvate u sektoru turizma.
Prostornim planom predviđena je mogućnosti gradnje hotela unutar građevinskih područja
naselja. Međutim, zbog zahtjeva za gradnjom hotela unutar naseljskih struktura ovim
izmjenama potrebno je preispitati planske parametre za gradnju hotela u cilju omogućavanja
gradnje istih i osiguranja kvalitete smještajne ponude.
Izgradnja kampova kao turističke ponude u prostornom planu nije značajnije tretirana.
Obzirom na sve veću potražnju za sadržajima kampova, i činjenicu da je Zakonom o
prostornom uređenju (NN 153/13) na izvangrađevinskom području dopušten izgradnja
kampova (članak 44. stavak 1. točka 8.) ovim izmjenama potrebo je razraditi uvjete
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izgradanja kampova a izvan građevinskom području.
Građevinska područja određena PPUO, po svojoj površini zadovoljavaju potrebe stanovanja,
odnosno izgradnje individualnih građevina zainteresiranih stanovnika. Međutim, pojedine
potrebe za stanovanjem, obzirom na vlasničke odnose i nedjelotvornost drugih mjera zemljišne
politike i uređenja građevinskih područja ne mogu se zadovoljit u okviru planiranih namjena.
Stoga je za pojedine pojedinačne zahtjeve, uključujući i javne sadržaje, potrebno izvršiti
korekciju građevinskih površina, sukladno Zakonu. Proširenje građevinskog područja naselja
nakon izvršene analize izgrađenosti na temelju nove Digitalne orto-foto karte Šolte moguće je
izvršiti na području naselja Donjeg Sela, Srednjeg Sela , Gornje Sela i Podkamenice.
Na području bivši vojnih objekta na Veloj straži planom je kao izdvojeno građevinsko
područje planirana zona Poslovno-društvena zona (K, D) površine 13,4 ha u kojoj se nalazi
više slobodno stojećih građevina, a na području Marinića rata, športska rekreacijska zona
(R2) „Mariniča rat“, obuhvata 5,5 ha. Sukladno Strategiji razvoja Šolte do 2020. predviđeno
je mjerom A.2a.5.: „Prostor iznad šoltanskog polja koji je u vlasništvu MORH-a a koji je
moguće prenijeti u vlasništvo Općine Šolta, veoma povoljan položaj za raznovrsne projekte
(vezano za obnovljive izvore energije, rekreaciju, šport, prerađivačke i uslužne djelatnosti)“ i
mjerom A.2a.6.: „Prostor Mariniča rat je prostor bivše OTB Šolta u vlasništvu MORH-a koji
je moguće prenijeti u vlasništvo Općine Šolta, veoma povoljan položaj za sadržaje, športa,
rekreacije sa pratećim ugostiteljstvom“. Ovim izmjenama potrebno predvidjeti dodatne
polivalentne sadržaje radi povećanje zainteresiranosti za ulaganje u realizaciju navedenih
zona.
Postojećim planom planirane se nerazvrstane ceste kao šetnice, poljski i šumski putovi i sl. U
cilju promicanja bike – turizma moguće je uspostavljati biciklističke staze na svim
površinama, ukoliko isto nije u suprotnosti s osnovnom namjenom, odnosno ukoliko
dopunjuje osnovnu namjenu.
Konzervatorski odjel u Split zaštitio je kuću Dujama Balistrilića Rješenjem klasa: 612-08/1205/0020, Urbroj:532-04-02-15/11-15-2 od 17.03.2015. te je kao preventivno kulturno dobro
upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem P-4949 danas je kuća većim dijelom
sačuvana, a okoliš ljetnikovca vremenom devastiran, djelom izgrađen i zapušten. Stoga su
nužne planske mjera radi daljnje zaštite i obnove.

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, posebno prilaza i parkiranja.
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zadržavaju se u prostoru znatan
broj zgrada koji nije dovršen. Ovim izmjenama potrebno je provesti korekciju odredbi za
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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.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA
Članak 6.
(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.
 Planiranjem sidrišta od Polebrnjaka i istočno od Balkuna osigurati će se kontrolirano
sidrenje nautičkih plovila. Na planiranim dijelovima akvatorija postaviti po 20 do 30
plutača sukladno posebnim prosima, uvjetima i zahtjevima javnopravnih tijela.
 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.
 Omogućavanjem i propisivanjem uvjeta izgradnje kampova na izvangrađevinskom
području sukladno Zakonu i posebnim propisima poboljšava se turistička ponuda bez
većih građevinskih zahvata i štetnosti po okoliš. Ovim izmjenama razraditi će uvjeti
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izgradanja kampova na izvan građevinskom području sukladno Zakonu i posebnim
prosima.
 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 planiranoh 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, 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 kulturno-turističkoj
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.
VII. STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
(1)Za izradu Izmjena i dopuna ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga.
(2) za potrebe Izmjena i dopuna provesti će se postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš.
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
(1)

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje
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djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim
smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Članak 9.
(1)
U smislu članka 90. Zakona o prostornom uređenju javnopravna tijela određene
posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i
drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna na način da
će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna
koja se odnose na predmet izmjena i dopuna iz članka 3. stavka 3. Ove odluke. Ista tijela će
biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna plana.
(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:
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
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,
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Vukovarska 1, Split
15. Lučka kapetanija Split -Županije splitsko-dalmatinske, Obala lazareta 1. 21000 Split
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. Ministarstvo državne imovine, Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb
20. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10002 Zagreb
(3)Tijela i osobe iz ovog članka dužnu su svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i
propisane dokumente) iz stavka 1. ovog člana u roku od 30 dana Nositelju izrade.

X.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH
FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I
OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM
Članak 10.

1) Za izradu Izmjena i dopuna, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, određuju se sljedeći
okvirni rokovi:
- za pribavljanje zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 30 dana
- za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu i objavu javne rasprave 60 dana
- za provedbu javne rasprave 15 dana
- za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna
30 dana
- za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 15 dana
(2) Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su odstupanja u slučaju nepredviđenih razrada,
usuglašavanja i poslova tijekom izrade Izmjena i dopuna. Unutar rokova iz ovog članka nije
sadržano vrijeme potrebno za pribavljanje propisanih suglasnosti.
(3) Ukoliko se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13) procijeni da
je za izradu ovog Plana potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
rokovi iz stavka 1. ovog članka izmijeniti će se sukladno navedenom Zakonu i propisima koji
iz njega proizlaze.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA
Članak 11.
(1) Izmjene i dopune financiraju se iz sredstava proračuna Općine Šolta.
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XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna tijelima i osobama određenim
posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše petnaest dana dostave eventualne
zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat
će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna poštivati
uvjeti, koje za sadržaj Izmjena i dopuna određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.
(2) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna urbanističkoj inspekciji.
Članak 13.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine
Šolta.
KLASA: 350-02/17-01/05
URBROJ: 2181/03-01-17-1
Grohote, 06.04.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________

Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
39/13 i 48/15), članka 4. stavak 2. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“
broj 142/13), Odluke o agrotehničkim mjerama o agrotehničkim mjerama, mjerama za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu (Službeni glasnik Općine Šolta broj 03/11) 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 22. ožujka 2017. godine podnosi
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini
Članak 1.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Šolta pridržavali
su se svih odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta,
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu u 2016. godini.
Slijedom navedenog u stavku 1. ovog članka vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta primijenili su slijedeće:
- minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednih zemljišta
- sprečavali su zakorovljenost i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
- suzbijali su biljne bolesti i štetnike
- koristili su i uništavali biljne ostatke na propisan način
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vodili su računa o održavanju organskih tvari u tlu
održavali su povoljnu strukturu tla
provodila se zaštita od erozije poljoprivrednog zemljišta na propisan način.

Članak 2.
Ovo Izvješće dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredna
zemljišta.
Članak 3.
Ovo Izvješće upućuje se Općinskom vijeću na usvajanje.

KLASA:320-01/17-01/04
UR.BROJ: 2181/03-03-17-1
Grohote, 22. ožujka 2017. godine
NAČELNIK OPĆINE
Nikola Cecić-Karuzić, ing. v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“,broj
91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09,143/12 i 152/14), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
novine“ broj 125/11 i 64/15) i članka 30. Statuta Općine Šolta ('' Službeni glasnik Općine
Šolta '' broj 04/13, 07/13, 12/13, 16/13 i 8/16 ), Općinsko vijeće Općine Šolta na 54. sjednici
održanoj dana 06.travnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora
u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Šolta
Članak 1.
U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu ili suvlasništvu
Općine Šolta ('' Službeni glasnik Općine Šolta '' broj 16/14) iza članaka 31. dodaju se novi
članci 31a. i 31b. koji glase:
Članak 31a.

Općinski načelnik može odobriti zakup slobodnog poslovnog prostora na korištenje za
određeni dan ili dane, ali ne više od 5 dana.
Na osnovi odluke općinskog načelnika o davanju u zakup poslovnog prostora za određeni dan
sa zakupnikom će se sklopiti ugovor o zakupu.
Dnevna zakupnina za korištenje poslovnog prostora iznosi 200 kuna po danu.
Članak 31b.
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Općinsko vijeće može korisnika osloboditi plaćanja zakupnine ako se poslovnim prostorom
koristi pravna osoba kojoj je osnivač Općina Šolta, humanitarna ustanova odnosno udruga
koja skrbi o odgoju i zaštiti djece, mladeži, invalida ili starijih osoba, vjerska organizacija te u
drugim slučajevima ukoliko je korištenje poslovnog prostora od interesa za Općinu Šolta.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Šolta«.
KLASA: 372-03/17-01/07
URBROJ: 2181/03-01-17-1
Grohote, 06.04.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) , Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi 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
54. Sjednici, održanoj dana 06.travnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta
Članak 1.
U članku 1. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 10/14,9/15
i 13/15) mijenja se kategorija RADNA MJESTA II KATEGORIJE tako da ista sada glasi:
RADNA RADNA MJESTA II KATEGORIJE
-Potkategorija radnog mjesta: Viši savjetnik
Naziv radnog mjesta: Viši financijski savjetnik
 Klasifikacijski rang: 4


Koeficijent složenosti: 2,16
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-Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za porezna potraživanja
 Klasifikacijski rang: 6


Koeficijent složenosti: 1,80

U kategoriji RADNA MJESTA III KATEGORIJE .Potkategorija radnog mjesta: stručni
suradnik, Naziv radnog mjesta: stručni suradnik - porezna potraživanja , Klasifikacijski
rang: 8, Koeficijent složenosti:1,40, briše se.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
KLASA: 101-01/15-01/07
URBROJ: 2181/03-01-17-2
Grohote, 06.04.2017.
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 54.sjednici, održanoj
dana 06.travnja 2017.godine, donijelo je slijedeću

Odluku
o dodjeli stipendije Magdi Sule
I
Magdi Sule iz Grohota, Put japjeničara 5, dodjeljuje se stipendija u iznosu 4.500,00 kn
za školsku godinu 2016/2017.
II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Služenom glasniku Općine
Šolta“
Obrazloženje
Zamolba za dodjelu stipendije Magdi Sule dostavljena je Općinskom vijeću Općine
Šolta jer jedan od roditelja ne zadovoljava formalne uvjete, nije imao prijavljeno prebivalište
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na Šolti punu godinu dana već od srpnja 2016.
Općinsko vijeće odlučilo je udovoljiti zamolbi budući se radi o djetetu s visokim prosjekom
ocjena iz šk.god.2015/16 i koje cijeli život, kao i njeni roditelji, živi na otoku.

Klasa: 604-02/17-02/01
Urbroj: 2181/03-01-17-48
Grohote, 06.04.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 74. i 79. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.),
članka 73. stavka 6. Prostornog plana uređenja Općine Šolta („Službeni glasnik općine Šolta“, br:
06/06, 05/10, 9/10, 2/12 , 9/15, 26/15 , 23/16 i 3/17-pročišćeni tekst) 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 54. sjednici održanoj dana 06.travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i rokovi plaćanja naknade u slučaju odstupanja od potrebnog
broja
parkirališnih ili garažnih mjesta (u daljnjem tekstu: nedostajuća parkirališna ili garažna mjesta),
sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Šolta.
Ako se na građevinskoj parceli u zaštićenoj jezgri (oznaka I) i kontaktnom području (oznaka II) gdje
ne postoji kolnički pristup ili postoje druga zakonska ograničenja, u slučaju izgradnje nove građevine
ili rekonstrukcije postojeće građevine (koje nemaju kolni pristup ) ne mogu izgraditi parkirališna ili
garažna mjesta, plaća se naknada za nedostajuća parkirališna ili garažna mjesta.
Broj nedostajućih parkirališnih ili garažna mjesta određuje se posebnim prometnim uvjetima u
postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i rješenja o izvedenom stanju .
Naknada za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto u mjestima Stomorska, Maslinica i Rogač
iznosi 15.000,00 kuna/1PGM.
Naknada za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto u mjestu Grohote iznosi 7.500,00 kuna/1PGM.
Naknada za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto u mjestima Donje Selo, Gornje Selo i Srednje
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Selo iznosi 3.500,00 kuna/1PGM.

Plaćanje naknade se može izvršiti isključivo jednokratno.
Investitor i Općina Šolta sklapaju Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno
mjesto kojim se utvrđuje iznos, način i rok plaćanja. Ugovor se sastavlja u formi javnobilježničkog
akta.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka uvjet je za izdavanje akta kojim se odobrava građenje ili
rekonstrukcija građevine.
Plaćanje naknade dospijeva najkasnije osmog dana od dana obostranog potpisa ugovora.
Za zakašnjele uplate plaća se zakonska zatezna kamata.
Prihod od naknada za nedostajuća parkirališna ili garažna mjesta je namjenski i predviđen je za
gradnju javnih parkirališta i garaža najbližih lokacija za koju se traži odstupanje.
Članak 9.
Prijedlog Ugovora izrađuje Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta.
Članak 10.
U postupcima izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta i Urbanističkih
planova uređenja mjesta preispitati mogućnosti planiranja dodatnih javnih parkirališnih ili garažnih
mjesta.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“.
KLASA: 340-01/17-01/05
URBROJ: 2181/03-01-17-1
Grohote, 06.04.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić v.r.

___________________________________________________________________________

Službeni glasnik Općine Šolta

17

broj7/2017

Na temelju odredbe članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i
odredbe članka 10. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 4/13,7/13,12/13,16/13
i 8/16 ), Općinsko vijeće Općine Šolta na 54. sjednici održanoj dana 06.travnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Stari Grad i Općine Šolta
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Šolta, radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza na temelju obostranog
razumijevanja, prihvaća uspostavljanje suradnje između Grada Stari Grad i Općine Šolta.
Članak 2.
Povelja o suradnji i prijateljstvu Grada Stari Grad i Općine Šolta sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Šolta da potpiše Povelju o suradnji i prijateljstvu Grada Stari
Grad i Općine Šolta.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku» Općine Šolta“.
KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 2181/03-01-17-2
Grohote, 06.04.2017.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

___________________________________________________________________________
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Temeljem točke II podtočke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini i članka 8. Zakona o zaštiti od
požara (NN 92/10), na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine
Šolta“, broj 04/13,7/13,12/13,16/13 i 8/16), a na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine
Šolta, Općinsko vijeće Općine Šolta na 54. sjednici održanoj dana 06.04.2017. godine,
donosi
PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA
ZAŠTITE OD POŽARA U OPĆINI ŠOLTA ZA 2017. GODINU

1.

VATROGASNE POSTROJBE
Na području Općine Šolta nema profesionalnih vatrogasnih već djeluje Dobrovoljno
vatrogasno društvo Šolta.
Na razini Splitsko dalmatinske županije ustrojena je vatrogasna zajednica i profesionalna
vatrogasna postrojba.

2.

ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE
Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i mobilnim
uređajima pozivom na broj telefona DVD Šolta 021/654-193 i 021/654-666, dok se operativni
dio vatrogasne intervencije obavlja putem mobilnih uređaja i uključivanjem električne sirene.
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 obavlja poslove
vezane za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP - u (standardni operativni
postupak) za određeni događaj ili naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika SDŽ.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom području
izvješćuje Županijski centar 112 , policiju i Općinskog načelnika Općine Šolta.
Po završetku akcije zapovjednik je dužan sačiniti izvješće i dostaviti Županijskom centru 112
i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

3.

VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVJEDANJE
Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge
opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe
koja je prva započela s intervencijom.
Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog
društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom, do dolaska javne
vatrogasne postrojbe, kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah
izvješćuje nadređenoga vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
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Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom
intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno
svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja.
U gašenju požara strništa, koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a na
temelju prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne
vatrogasne snage, prema stupnjevima ugroženosti i angažiranja snaga.
U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode županijski vatrogasni
zapovjednik će o tome obavijestiti župana.
U slučaju kada Župan aktivira Stožer civilne zaštite, upravljanje intervencijom preuzima
Zapovjedništvo u radu kojeg sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.
U slučaju da nema dovoljno vatrogasaca, Općinski načelnik Općine Šolta angažirati će
dodatne ljude sukladno odredbi članka 37. Zakona o vatrogastvu.
U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtjeva
angažiranje većeg broja osoba i opreme, Općinski načelnik Općine Šolta ili osoba koju on za
to ovlasti, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika, zamjenika ili njegovog
pomoćnika može narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s dotičnog područja starijih od
18 godina u obavljanju pomoćnih vatrogasnih poslova.
Također može se narediti stavljanje na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva
za potrebe intervencije. Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je suprotan u odnosu na
uključivanje, ili prema zapovijesti zapovjednika požarišta.
Nakon gašenja požara, čuvanje požarišta preuzima i organizira Dobrovoljno vatrogasno
društvo Šolta i njegov zapovjednik u suradnji s Općinskim načelnikom Općine Šolta.
4.

REDOSLIJED UKLJUČIVANJA
Uključivanje drugih vatrogasnih postrojbi određivati će se prema trenutnim potrebama na
terenu u suradnji sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, na zahtjev županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Prioriteti u otvorenom prostoru su određeni Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
za Općinu Šolta.
Pripadnici HV - a angažiraju se prema planu uključivanja u intervencije koji donosi glavni
vatrogasni zapovjednik RH.

5.

UOČAVANJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA
Požare na otvorenom najčešće uočavaju i dojavljuju građani putem telefona.
Provjere istinitosti se utvrđuju očitavanjem telefonskog poziva ili pozivanjem na isti
telefonski broj samog dojavljivača.
Ponekad na udaljenim lokacijama nije moguće provjeriti istinitost poziva pa se šalju
vatrogasne ophodnje u provjeru i eventualno gašenje.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Šolta organizira cjelodnevno dežursto, a u vremenu ljetne
sezone kada je najveća opasnost od požara organizirano je motrenje sa osmatračnice na brdu
Vela straža.
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6. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI I ZAPOVJEDNIH
MJESTA
Općina Šolta je odredila lokacije i prostore radi uspostave zapovjednih mjesta kod
zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara i to su zgrada Općine Šolta i zgrada
DVD Šolta.
7. LOGISTIKA
a)

OPSKRBA HRANOM I PIĆEM

Požari nastaju bez reda ili najave. Vatrogasne postrojbe se tome prilagođavaju i djeluju što
brže i bolje. Često puta bez konkretnog obroka desetine ljudi se hvata u koštac s vatrenom
stihijom. Zato svaka postrojba treba imati u rezervi suhi obrok. Kad intervencija potraje dulje
kroz dan ili više dana, zadužena osoba Općine Šolta (Općinski načelnik Općine Šolta ) treba
hitno organizirati i uključiti u opskrbu vatrogasaca hranom i pićem.
b)

SMJEŠTAJ

Kada se u intervenciju uključuju vatrogasne postrojbe iz udaljenih mjesta, kada nije moguće
izvršiti smjenu u nekoliko sati, Općina Šolta i DVD Šolta dužni su osigurati prikladan
smještaj za odmor vatrogasaca, a u suradnji sa županijskim stožerom zaštite i spašavanja.
c)

OPSKRBA GORIVOM VATROGASNE TEHNIKE

Čim intervencija u prostoru traje više sati dolazi do potrebe za pojedinačnim dopunjivanjem
gorivom. Sve postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva.
Općina Šolta u suradnji s DVD Šolta trebaju imati osigurana mjesta i materijalna sredstva za
opskrbu svojih postrojbi i postrojbi koje eventualno mogu doći u pomoć.
d)

HITNE INTERVENCIJE I POPRAVCI VATROGASNIH VOZILA

DVD Šolta ima razrađen način popravaka i servisiranja vatrogasnih vozila u Splitu, s obzirom
da na otoku ne postoji mehaničarska radnja ni jedne vrste.
e)

OPSKRBA VODOM

Sva naselja na otoku imaju uređenu vodovodnu mrežu, te je na tim područjima za distribuciju
vode zadužena tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.
Objektima koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu distribuciju vode vrši Komunalno
poduzeće Basilija d.o.o. sa hidranta putem cijevi, a objektima koji nemaju tu mogućnost
DVD Šolta cisternom.
f) SUSTAV VATROGASNIH RADIO VEZA
Sustav vatrogasnih radio veza je u organizaciji MUP – a, odnosno DUZS - a.
Radio veze koriste se radi bržeg djelovanja u akcijama gašenja požara, drugim intervencijama
i na vježbama, te ih u druge svrhe nije dozvoljeno koristiti.
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Sva zaprimanja dojava i uzbunjivanje dobrovoljne vatrogasne postrojbe vrši se
telefonskim putem, dok se na intervencijama veza obavlja preko vatrogasnih radio uređaja.
Za eventualne probleme u komunikaciji obratiti se stručnoj službi putem operativnog
dežurstva MUP - a.
g) HITNA MEDICINSKA POMOĆ
Dobrovoljno vatrogasna postrojba ima medicinski komplet za samopomoć kod mogućih
povreda na intervencijama.
Dobrovoljna vatrogasna postrojba ima za svoj djelokrug djelovanja, adresu ambulante i
dežurnog liječnika i njihove brojeve telefona.
Ako događaj poprima veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost za
moguće povrede kako vatrogasaca tako i stanovništva, dobrovoljna vatrogasna
postrojba treba angažirati hitnu medicinsku pomoć.
h) ELEKTRO DISTRIBUCIJSKA MREŽA
Kod gašenja požara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, može doći do kontakta
najčešćeg sredstva za gašenje, vode i napona električne energije. Poznato nam je da je voda
vodič električne energije i kod tog kontakta može doći do neželjenih situacija. Da bi se to
izbjeglo zapovjednik akcije gašenja treba uspostaviti izravni kontakt ili posredno preko
vatrogasnog operativnog centra s distributerom "HEP" Elektrodalmacija.
Distributer je u mogućnosti izvršiti određena isključivanja ili uputiti dežurnu ekipu na teren.
Dalekovodi su u nadležnosti distributera HEP Zagreb, Distribucija Split.
i)

METEOROLOGIJA

Svaki dan dolazi prognoza vremena i indeks opasnosti od požara u ŽC 112 Split, gdje se može
dobiti i dodatna prognoza.
j) CESTE
Poduzeće Hrvatske ceste odrađuju sve poslove vezane za održavanje glavnih prometnica na
području otoka.
Općina Šolta odrađuje poslove vezane za održavanje nerazvrstanih cesta na području otoka.
U slučajevima postavljanja prometnih znakova, uklanjanja prepreka i drugih situacija na
spomenutim cestama za kontakt koristiti službu Hrvatskih cesta Split.
k) SURADNJA S MEDIJIMA
Županijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik na požarištu, član zapovjedništva ili
pomoćnik za odnose s javnošću trebaju surađivati s predstavnicima sredstava priopćavanja i
to na način da daju informacije o:
1. vremenu nastanka i lokalizaciji požara,
2. približnoj veličini i lokaciji izgorjele površine,
3. angažiranim snagama, tehnici i tijeku intervencija,
4. vrsti izgorjelog pokrova,
5. postupcima korisnim za pučanstvo ugroženo požarom.

22

Službeni glasnik Općine Šolta

broj7/2017

l) POPIS MEHANIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE
Cisterna
Autobus
Kamion
Kamion za odvoz smeća
Traktor
Kombi
Podizač kontejnera
Kamion kiper + dizalica
Kiper sandučar
Dostavno vozilo
Bager kombinirka ICB II
Bager gusjeničar 2,5 t
Nabalno vozilo
Kombi
Platforma
Malo teretno vozilo pick up
Kamion
Bager
Vozilo prve pomoći
Bager
Kamion
Traktor

3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
3
1
4
3
1

DVD Šolta
Promet d.o.o. Split
Mural d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o.
DVD Šolta
DVD Šolta
DVD Šolta
DVD Šolta
Kalebić d.o.o.
Kalebić d.o.o.
DVD Šolta
B-kop d.o.o.
B-kop d.o.o.
B-kop d.o.o.

PRAVNA OSNOVA I STUPANJE NA SNAGU
Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i
Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 139/04;174/04;38/09 i 80/10) te
podzakonskim aktima.
Sve radnje i postupci koje reguliraju zaštitu od požara i vatrogastvo u Republici Hrvatskoj, a
koje nisu navedene u ovom planu regulirani su spomenutim zakonima.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Šolta".

KLASA:214-01/17-01/ 01
URBROJ:2181/03-01-17-2
Grohote, 06.04.2017.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________
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Na temelju Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10) i Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini ,
Općinski načelnik Općine Šolta dana 23.03.2017. donosi
PLAN
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA
ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA
POŽARA
I.

Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Šolta“ Grohote će prilikom
obavljanja izviđačko – preventivne ophodne izvršiti obilazak svih površina otvorenog
prostora na području Općine Šolta koja obiluju gustom vegetacijom.

II.

Zabranjuje se neovlašten i nekontroliran boravak u krugu svih poduzeća za vrijeme
velike opasnosti od nastajanja i širenja požara, a ista se obavezuju da takav boravak
spriječe.

III.

Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Šolta“ Grohote će obavljati
izviđačko – preventivnu ophodnu na čitavom području Općine Šolta u vremenu od
01.06.2017. godine do 30.09.2017. godine, i to na sljedeći način:
a. U slučaju uobičajenog nivoa protupožarnog djelovanja tijekom sezone,
ophodnja se obavlja po procjeni Zapovjednika, sa kombiniranim vozilom i 3
vatrogasca motrenjem na nekoliko punktova tijekom dana i zadržavanjem na
svakom pojedinom punktu minimalno 15 minuta ( prostor ispod „Vodospreme
Maslinica“, groblje Sv. Jele, područje uz cestu D 111 između Nečujma i
Gornjeg Sela, ispred vodospreme Stomorska);
b. U slučaju povećanog intenziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi
kada indeks opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike
opasnosti, ophodnja se obavlja intenzivnije, a po procjeni Zapovjednika sa
kombiniranim vozilom i 3 vatrogasca obilaskom cijelog obalnog područja
Općine Šolta u više navrata tijekom dana, sa zaustavljanjem i motrenjem na
punktovima spomenutima u prethodnom stavku;
c. U slučaju maksimalnog intenziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi
kada indeks opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike
opasnosti i kada brzina vjetra prijeđe granicu 10,3 m/sec, ophodnja se obavlja
intenzivnije uz naglasak na posebno ugrožene lokacije, uz dislokaciju
vatrogasnog vozila (po potrebi i više njih) s posadom na lokaciju koju odredi
Zapovjednik.

IV.

Područje Općine Šolta je, što se motriteljske službe tiče, pokriveno i djelatnicima na
osmatračnici na brdu Vela Straža iznad mjesta Grohote, zaposlenih preko
Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Šolta“, a financiranih preko Hrvatskih šuma
d.o.o., što je ugovoreno Ugovorom između DVD-a Šolta i Hrvatskih Šuma d.o.o.
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Motriteljska služba djeluje 24 sata na dan ( tri smjene ).
Zapovjednik Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Šolta“ Grohote
dužan je izvještavati Općinskog načelnika svim promjenama nastalima vezano za
obveze postrojbe iz ovog Plana.
Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: 214-01/17-01/01
URBROJ: 2181/03-03-17-2
Grohote; 23.03.2017.godine
NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.
___________________________________________________________________________

Na temelju članka 35. st.1. t. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) , u svezi sa člankom 14. Zakona o zaštiti od požara
(NN 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2017. godini, na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni
glasnik Općine Šolta“, broj 04/13,7/13,12/13, 16/13 i 8/16), a na prijedlog općinskog
načelnika i Stožera civilne zaštite Općine Šolta, Općinsko vijeće Općine Šolta na 54. sjednici
održanoj dana 06.travnja 2017. godine donosi
PLAN
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području Općine Šolta

I
Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja požara na području Općine Šolta u 2017. godini.

II
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.godini na području Općine Šolta (u nastavku teksta:
Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske u dijelu koji se
odnosi na područje Općine Šolta kao jedinicu lokalne samouprave.
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Ovim se Planom vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i
Plana ugroženosti od požara Općine Šolta temeljem iskustva stečenih od njihovog donošenja
do izrade ovog Plana.

III
Na području Općine Šolta djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Šolta kao nositelj
vatrogastva na području Općine koje, tijekom ljetne požarne sezone, planira angažirati
najmanje 6 sezonskih vatrogasaca koji će tijekom ljetne požarne sezone u dvije smjene
dežurati u DVD-u Šolta u vremenu od 06:00 do 22:00 u dvije smjene.
Noćnu smjenu od 22:00 do 06:00 sati dežuraju aktivni članovi DVD-a Šolta.
U slučaju potrebe, kod većih požara može se računati na najbliže vatrogasne postrojbe sa
kopna, kao i na sezonsku privremenu vatrogasnu postrojbu u sastavu 6 vatrogasaca i 1
zapovjednik koji će tijekom ljetne požarne sezone biti locirani na otoku Šolti.

IV
U gašenju velikih požara, kao zapovjedno mjesto kod zapovijedanja i koordinacije pri gašenju
velikih požara od strane Županije određuju se prostorije vatrogasnog doma DVD-a Šolta ( Put
Brda 2, Grohote) ili zgrada Općine Šolta (Podkuća 8, Grohote).
Ukoliko situacija zahtjeva, mogu se koristiti i prostorije mjesnih odbora u ostalim mjestima na
otoku.

V
Iako nije bilo problema u provođenju operativnih planova niti značajnih ekscesnih situacija do
sada se nije ukazala potreba za značajnom korekcijom Plana zaštite od požara koji je trenutno
na snazi. Međutim, s obzirom da je posljednja revizija donesena 2011. godine potrebno je
uskladiti pojedine podatke u Planu što se planira napraviti u ovoj kalendarskoj godini.

VI
U svrhu omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima
potrebno je izvršiti kontrolu prohodnosti, što će izvršiti DVD Šolta, i po potrebi će se putem
drugih osoba izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima.
O provedenoj kontroli DVD Šolta podnosi izvješće načelniku Općine Šolta i Stožeru civilne
zaštite Općine Šolta.

VII
Putem komunalnog redara Općine Šolta utvrditi će eventualno postojanje tzv. divljih
odlagališta otpada, i povremenom kontrolom ustanovljavati novonastala divlja odlagališta
opada, a sukladno financijskim mogućnostima ista će sanirati Općina Šolta.
Izvješće o stanju vezanom za tzv. divlja odlagališta otpada podnosi se načelniku Općine Šolta
i Stožeru za civilnu zaštitu Općine Šolta.
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VIII
Posebnu pozornost posvetiti će se odlagalištu otpada „Borovik“ koje je jedino odlagalište za
područje Općine Šolta, kojim gospodari komunalno poduzeće „Basilija“, a zbog smanjivanja
mogućnosti za nastanak požara na deponiju, i njegova eventualnog širenja na okolno
područje.

IX
Po potrebi prilagođavati motriteljsko – dojavnu službu sukladno potrebama, mogućnostima i
obavezama Općine.

X
Za ljetnu požarnu sezonu 2017. godine dodatno će se angažirati 6 vatrogasaca u DVD-u Šolta,
čije će plaće biti financirane iz dijela proračuna Općine Šolta izdvojenog za financiranje
DVD-a Šolta.

XI
Općina Šolta je za 2017. u Proračunu osigurala sredstva za financiranje DVD-a Šolta u iznosu
o 900 000,00 kuna po sljedećem rasporedu:
- Redovno poslovanje: 480 000,00 kn
- Oprema i vozila: 348 000,00 kn
- Sezonski vatrogasci: 72 000,00 kn

XII
Zadužuje se DVD Šolta, zapovjednik DVD-a, da utvrdi stanje vozila, opreme i tehnike te
izradi prijedlog popravka/sanacije vatrogasne opreme sa detaljnim obrazloženjem, te isti
dostavi Općini Šolta, DUZS Područni ured Split i županijskom vatrogasnom zapovjedniku,
zbog uvida u stanje vatrogasne opreme i uvida u potrebu nabavke druge najnužnije vatrogasne
opreme.

XIII
Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području Općine Šolta u
slučaju elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine Šolta, u koji je kao
jedan od članova uključen vatrogasni zapovjednik DVD-a Šolta.
Isti se aktivira u situaciji kada prirodna nepogoda poprimi veličinu kada je potrebno
uključivanje šire društvene zajednice svih subjekata na području Općine Šolta koji su od
interesa za zaštitu i spašavanje.

XIV
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe ovog plana za Općinu Šolta je Zapovjednik DVD
Šolta, kojI je po položaju načelnik Stožera civilne zaštite Općine Šolta.
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XV
Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA:214-01/17-01/ 01
URBROJ:2181/03-01-17-4
Grohote, 06.04. 2017.g.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/2010.), Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97 i 174/04), Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13 i 48/15), Zakona o šumama („Narodne novine“, broj
140/05, 82/06, 129/08, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i Programa aktivnosti Vlade
Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2017. godini, Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 54.sjednici održanoj
06.travnja 2017. godine donosi
PREVENTINO-OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE
OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM
PROSTORU OPĆINE ŠOLTA ZA 2017. godinu
I. OPĆE ODREDBE
1. Ovim planom se definira organizacija, mjere, radnje, postupci, prava i obveze Općine
Šolta, mjesnih odbora, poduzeća, ustanova, vatrogasnih i drugih organizacija i građana
(u daljnjem tekstu: nositelji obveza) u provođenju operativnih mjera zaštite i gašenja
šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Šolta za 2017.godine.
2. Zaštita od šumskih požara je djelatnost od posebnog društvenog interesa koja se
zasniva na načelima samozaštite, međusobne suradnje i solidarnosti između nositelja
obveza na području Općine, a po potrebi i susjednih i drugih općina i gradova.
3. Ovim planom zaštite od šumskih požara naročito se reguliraju mjere, radnje, postupci,
prava i obveze za razdoblje od 10. lipnja do 30. rujna, kada je područje Općine Šolta
najviše ugroženo od šumskih i drugih požara.
4. Zavisno o klimatskim uvjetima provođenje mjera ovog Plana može otpočeti i ranije,
odnosno nakon isteka razdoblja navedenog u točki 3. o čemu će odlučiti županijski
vatrogasni zapovjednik.
II. PROCJENA UGROŽENOSTI OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA
OTVORENOM
1. Područje Općine Šolta – otok Šolta
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Otok Šolta zauzima površinu od 59,7 km2. Karakteristike otoka su u kontrastima koji
su rezultat reljefa, klime i utjecaja čovjeka. Pored tri manja polja, pojedina područja su
osobito obrasla makijom i garigom, kompleksima alepskog bora i čempresa, a od
poljoprivrednih kultura vinovom lozom i maslinom. Na otoku postoji niz zapuštenih
terena povezanih vegetacijom. Ukupna površina pod šumskom vegetacijom iznosi 55,28
km 2. Borove kulture pretežno prikrivaju sjeverne ekspozicije otoka, naročito oko mjesta
Stomorska, Gornje Selo, Nečujam, Grohote i Maslinica.
2. Zaključak iz procjene
Područje Općine Šolta je veoma ugroženo od šumskih požara, posebno tijekom ljetnih
mjeseci i sušnih razdoblja u ostatku godine. Najugroženija područja su borove šume u
predjelu mjesta Maslinica, Grohote, Nečujam, Gornje Selo i Stomorska u kojim brojnost
ljudi tijekom ljetnih mjeseci poraste i za deset puta. Sve navedene šume su ugrožene i od
elektroenergetskih vodova čije trase prelaze preko njih, a naročito u posebnim klimatskim
uvjetima kao što je jak vjetar i velike vrućine itd. Sva šumska vegetacija otoka svrstava se
u prvi stupanj ugroženosti od požara. Zbog geografske razdvojenosti otoka od obalnog
dijela te velike ugroženosti od šumskih požara posebno ljeti, prisutna je posebna
problematika eventualnog gašenja šumskih požara. U skladu s tim neophodno je
provođenje svih vrsta operativno-preventivnih mjera utvrđenih ovim Planom.
III. PREVENTIVNE MJERE
U cilju ranog otkrivanja šumskih i drugih požara poduzimanju mjera gašenja, ovim
planom se utvrđuju preventivne mjere koje će se provoditi na području otoka Šolta. Za
cjelokupnu organizaciju, koordinaciju i provođenje operativnih mjera utvrđenih ovim
Planom nadležan je Općinski načelnik Općine Šolta.
1. Motrenje
Na promatračnici „Mala straža“ od 0-24 sata
Nositelj:
„Hrvatske šume“ Šumarija Split
Općina Šolta
2. Dežurstvo
U domu DVD-a „Šolta“ od 0-24 sata
Nositelj: DVD „Šolta“
Pojačana dežurstva vozača tijekom vikenda
Nositelj: DVD „Šolta“ i Općina Šolta
3. Dojava o požaru
Svaki građanin i nositelj obveza iz ovog Plana koji primijeti dim ili šumski požar dužan je
takvu obavijest hitno dostaviti DVD-u „Šolta“ na telefon 654-193 ili 654-666 ili Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Splita (JVP GS) na telefon 193, Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje (DUSZ) na telefon 112 te Policijskog ispostavi Šolta na telefon 654-179.
Motrenje i dojavu šumskih požara obvezni su provoditi u okviru djelatnosti slijedeći nositelji
obveza: „Promet“ Split; posada katamarana na liniji Šolta-Split-Šolta; „Jadrolinja“
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posade trajekata na liniji za Šoltu; HEP „Elektrodalmacija“ Split, Hrvatski telekom –
TKC Split, Poduzeće za održavanje cesta i Komunalno „Basilija“ d.o.o.
4. Posebne mjere
U uvjetima kada brzina vjetra prelazi 10,7 m/s sprovode se i posebne preventivne mjere.
Općinski načelnik obvezan je osigurati i organizirati ophodnju. Dobrovoljno vatrogasno
društvo „Šolta“ je nositelj obveze, za provođenje preventivnih mjera osiguravaju i održavaju u
stalnoj pripravnosti MTS i opremu za gašenje požara.
IV. OPERATIVNE MJERE
Pod operativnim mjerama podrazumijeva se gašenje šumskih i drugih požara i čuvanje
požarišta. Na gašenju šumskih i drugih požara odmah se angažira vatrogasna postrojba DVD
„Šolta“, sezonska Državna interventna postrojba, materijalna tehnička sredstva i oprema
poduzeća od značaja za gašenje požara. Zapovjednik akcije gađenja preko V.O. centra može u
slučaju potrebe zatražiti i zračne snage (canadair, helikopter) Ako sve to nije dovoljno da se
požar stavi pod kontrolu, zapovjednik sektora (zapovjednik akcije gašenja) u dogovoru sa
načelnikom općine poziva dodatne vatrogasne snage iz županije.
Angažiranje snaga i MTS po stupnjevima opasnosti
1.1.

I. stupanj opasnosti

1.1.1. Dežurni u DVD-u „Šolta“ po primitku obavijesti o požaru, a prema uputstvu
obavještava članove vatrogasne postrojbe i Sezonske državne interventne
postrojbe uzbunom danom sirenom ili na drugi prikladni način.
1.1.2. Na prvi znak sirene ili obavijesti o požaru članovi vatrogasne jedinice moraju biti
oslobođeni radne obveze i staviti se na raspolaganje DVD-u, a u vrijeme
provedeno na intervenciji smatrati će se kao da je bio na radnom mjestu.
1.1.3. Odmah po primitku obavijesti i izlaska na intervenciju zapovjednik intervencije
gašenja uspostavlja vezu sa vatrogasnim operativnim i područnim
zapovjednikom te o istom obavještava Vatrogasni obavještajni centar JVP GS.
1.1.4. Kada zapovjednik sektora akcije gašenja procjeni da postojeće snage neće biti
dovoljne za gašenje požara proglašava II. Stupanj opasnosti.
1.2.

II. Stupanj opasnosti

1.2.1. Na drugi stupanj opasnosti ili uzbunu angažiraju se članovi DVD-a koji do tada nisu
bili organizirani i građani dobrovoljci organizirani kroz grupe građana. Za
organizaciju grupa građana zaduženi su Mjesni odbori i udruge građana koje
djeluju na području Mjesnih odbora (ŠRD „Koralj“, ŠRD „Maslinica“, PŠRD
„Pelegrin“ i Lovačka udruga). Građani dragovoljci koji su voljni uključiti se u
akciju gašenja dužni su propisno opremljeni doći na zborno mjesto, prema
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prethodno utvrđenim spiskovima i isključivo sudjelovati pod zapovjedništvom
požarišta.
Zborna mjesta:
Za mjesto Grohote
Za mjesto Maslinica
Za mjesto Donje Selo
Za mjesto Srednje Selo
Za mjesto Stomorska
Za mjesto Gornje Selo
Za mjesto Nečujam

- „Gustirna“
- „Žalo“
- „Donji put“
- „Vrklina“
- „Žalo“
-„Ravanac“
-„Mul“

1.2.2.

Ukoliko se pripadnici formirane grupe građana nalaze na svojim radnim
mjestima biti će oslobođeni radne obveze i uputiti će se u akciju gašenja
požara, a istima će biti nadoknađeno kao da su bili na radnom mjestu.

1.2.3.

Dolaskom na požarište vođe grupe građana javljaju se zapovjedniku akcije
gašenja koji im daje konkretne zadatke, te određuje voditelja grupe iz redova
vatrogasaca.

1.2.4.

Procjenjujući razvoj požara, broj gasilaca i mogući razvoj situacije
zapovjednik akcije gašenja izvješćuje vatrogasnog zapovjednika i općinskog
načelnika o svim promjenama na požarištu.

1.2.5.

Kada angažirane snage nisu u mogućnosti lokalizirati požar zapovjednik akcije
gašenja predložiti će Općinskom načelniku da postupi po članku 37. Zakona o
vatrogastvu o čemu će izvijestiti Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

1.3.

III stupanj opasnosti

1.3.1.

Kada su sve raspoložive snage i mogućnosti za gašenje požara na otoku
iskorištene, vatrogasni zapovjednik će zatražiti dodatne snage koje osigurava
županijski vatrogasni zapovjednik.

1.3.2.

Općina Šolta osigurava smještaj i prehranu dodatnih snaga.

1.3.3.

Ukoliko se akcija gašenja požara produži više od četiri sata Općina Šolta je
obvezna osigurati prehranu svim gasiteljima.

V. ELEMENTARANA NEPOGODA
U slučaju da šumski i drugi požar poprimi razmjere elementarne nepogode Općinsko
vijeće Općine Šolta postupiti će prema članku 37. Zakona o vatrogastvu („Narodne
novine“ broj 106/99, 96/03, 111/01, 36/02, 139/04, 174/04, 38/09. i 80/10).
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VI. ČUVANJE POŽARIŠTA
Čuvanje požarišta vrši se prema planu zapovjednika akcije gašenja požara, a
osiguravaju ga pripadnici DVD-a s pripadnicima Sezonske državne interventne
postrojbe.
VII.

ZDRAVSTVENI NADZOR

Na drugi stupanj opasnosti djelatnici Zdravstvene stanice Grohote obvezni su biti
nazočni u Zdravstvenoj stanici za vrijeme gašenja požara.
VIII. SUSTAV VEZE
Veza između vatrogasaca na terenu, DVD-a „Šolta“; JVP VOC Split i Državne uprave
za zaštitu i spašavanje i promatrača osigurati će se vatrogasnim kanalima i sustavom
veze.
IX. SAOBRAČANO OSIGURANJE
Reguliranje saobraćaja za vrijeme požara osigurava PU Ispostava Šolta, a po nalogu
Zapovjednika požarišta.
X. PRIJEVOZ GASILACA
Prijevoz gasilaca osigurati će Općinski načelnik Općine Šolta, te Stožer zaštite i spašavanja.
XI. Ovaj Preventivno-operativni plan stupa na snagu danom objave u ''Službenom
glasniku Općine Šolta ''.

KLASA:214-01/17-01/ 01
URBROJ:2181/03-01-17-5
Grohote, 06.04.2017.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić v.r.
___________________________________________________________________________
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Na temelju članka 13. stavaka 4. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'' br.92/10) i
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 54 . sjednici održanoj dana 06.travnja 2017.
godine, donijelo je
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA
ZA 2017.GODINU
Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 2. sjednici održanoj 14. 06. 2013. godine
donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija koja je temelj, sukladno
članku 13. stavku 4. Zakona o zaštiti od požara ('' Narodne novine'',broj 92/10), za donošenje
godišnjeg Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje Općine Šolta.
I
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Šolta potrebno je u 2017.
godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni
vatrogasac može biti profesionalni i dobrovoljni vatrogasac uz zadovoljavanje uvjeta
propisanih člankom 21. i 22. Zakona o vatrogastvu (''Narodne novine '' broj 106/99,
117/01, 36/02, 96/03,139/04, 174/04, 38/09 i 80/10).
Izvršitelji zadatka: Općina Šolta, DVD Šolta.
b) U DVD-u organizirati vatrogasna dežurstva tako da se osigura djelotvorna i pravodobna
operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine i naselja u
slučaju požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, DVD Šolta.
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnog
vatrogasnog društva.
Izvršitelj zadatka: DUZS – Područni ured Spli
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Uskladiti Plan zaštite od požara Općina Šolta.
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Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, DVD Šolta.
b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, DVD Šolta.
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno važećim propisima i objektivnim mogućnostima izvršiti opremanje vatrogasne
postrojbe. Proračunom za 2016.godinu predviđeno je 348.000,00 kn za nabavku opreme.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, DVD Šolta.

2.2 Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
U skladu sa Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara i Procjenom ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio
uređaja, prema pregledu potrebne nedostajuće opreme, utvrđene Planom zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, DVD Šolta.
3. Urbanističke mjere
3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije, ovisno o razini prostornih
planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, Jedinstveni upravni odjel.
3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba
potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, Županijska uprava za ceste, Hrvatske ceste.
3.3 Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Potrebno je osigurati minimalne potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u
hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.
3.4. Ostali izvori vode za gašenje požara
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Urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja
požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, Komunalno Basilija d.o.o.
4. Mjere zaštite odlaganja komunalnog otpada
U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada Borovik pravna osoba koja upravlja
odlagalištem dužna je osigurati ljudske i materijalno tehničke kapacitete za gašenje požara u
najkraćem mogućem roku. U slučaju uključenja i nadležne vatrogasne postrojbe u akciju
gašenja požara, pravna osoba koja upravlja odlagalištem otpada dužna je osigurati i potrebnu
građevinsku mehanizaciju za sanaciju odlagališta.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, Komunalno Basilija d.o.o.
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara
a) Sukladno Odluci Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o mjerama zaštite od
požara na otvorenim prostorima i propisanim mjerama zabrane spaljivanja od 01.svibnja –
01.listopada, provoditi pojačani nadzor posebno u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, DVD Šolta.
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, portale, web, info punktove, tiskane
novine, letke, plakate i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na
potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, DVD Šolta.
c) Ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom
prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati
prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, Mjesni odbori, DVD Šolta , fizičke i pravne
osobe koji su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje.
d)

Obvezan je nadzor nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom
uz ceste. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa
tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obvezno čišćenje
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari odnosno onih tvari koje bi mogli zazvati
požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, Komunalno Basilija d.o.o., Županijska uprava za ceste,
Hrvatske ceste
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e) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi opasnost od nastajanja i širenja požara
smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta, DVD Šolta.
f) Na snazi je Odluka o agrotehničkim mjerama, te mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
KLASA:021-05/14-01/03¸ URBROJ:2181/03-01-14-2 od 24. travnja 2016. godine kojom
su propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica, i međa, poljskih putova i kanala
prema važećim propisima, te je određen i nadzor nad provedbom navedene Odluke.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta.
g) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili
uređaji locirani u neposrednoj blizini požara, dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i
mehanizaciju za potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njihovo gašenje.
Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji u neposrednoj
blizini požara.
II
Sredstva za provedbu obveza Općine Šolta koja proizlaze iz ovog Provedbenog plana,
osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Šolta za 2017 .g.

III
Općinsko vijeće Općine Šolta jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe
Provedbenog plana.

IV
Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu danom objave u ''Službenom glasniku Općine Šolta ''.

KLASA:214-01/17-01/01
URBROJ:2181/03-01-17-6
Grohote, 06.04.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________
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Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) i članka
30. Statuta Općine Šolta (Službeni glasnik Općine Šolta broj 04/13, 07/13, 12/13, 16/13 i 8/16 )
Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 54. sjednici održanoj dana 06.travnja 2017. godine
donijelo je
PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti
nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a te postupak nabave radova procijenjene
vrijednosti nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (u nastavku teksta: jednostavna
nabava).
II. PREDMET NABAVE
Članak 2.
Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji
osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koji su postavljeni.
Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.
U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje
ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u
pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično).
Predmet nabave se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu,
funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.
Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka
postupka jednostavne nabave, ukoliko je primjenjivo. Izračunavanje procijenjene vrijednosti
nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), uključujući
sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

III.NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
MANJE OD 70.000,00 KUNA
Članak 3.
Za predmete nabave procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna bez PDV-a
poziv na dostavu ponuda upućuje se jednom ili više gospodarskih subjekata na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od potencijalnih ponuditelja (dostavnica,
povratnica, kopija izvješća o uspješnom slanju telefaksom, izvješće o pročitanoj elektroničkoj
pošti ili slično).
Nakon odabira najpovoljnije ponude, potpisuje se ugovor ili se izdaje narudžbenica.
Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: izdavatelju narudžbenice, gospodarskom
subjektu – dobavljaču, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju
jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena.
Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik.
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Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu
sklapanja ugovora, predmetu ugovora, cijeni, rokovima isporuke robe, izvođenju radova i
pružanja usluge, načinu i dinamici plaćanja te ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno
Zakonu o obveznim odnosima.
Ugovor potpisuje Općinski načelnik.
IV. NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA
Članak 4.
Poziv na dostavu ponuda za nabave procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna bez
PDV-a, a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno manje od
500.000,00 kuna za radove, istodobno sa objavom poziva na svojim internetskim stranicama ,
upućuje se istovremeno na najmanje tri gospodarska subjekta po izboru, na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od potencijalnih ponuditelja (dostavnica,
povratnica, kopija izvješća o uspješnom slanju telefaksom, izvješće o pročitanoj elektroničkoj
pošti ili slično).
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na
dostavu ponuda se može uputiti manjem broju gospodarskih subjekata u slijedećim
slučajevima:
- kada je to potrebno zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koji nisu
predvidivi (npr. saniranje štete od vremenskih nepogoda, viša sila i drugi oblici
iznimne žurnosti),
- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a
povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina, a ukupno povećanje ugovora ne
prelazi vrijednost iz stavka 1. ovog članka,
- kada je to u skladu s posebnim propisom ili pravilima kojima je regulirano
obavljanje određenih usluga (npr. odvjetničke usluge),
- za nabavu konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga i usluga vještaka, kad to
zahtjevaju umjetnički razlozi.
Članak 5.
Postupak nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00
kuna priprema i provodi stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu.
Stručno povjerenstvo priprema i objavljuje poziv za dostavu ponuda, zaprima i otvara ponude
te na temelju pregleda i ocjene ponuda predlaže donošenje odluke o odabiru/poništenju
postupka.
Stručno povjerenstvo imenuje općinski načelnik.
Jedan član stručnog povjerenstva mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.
Članak 6.
Za jednostavnu nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće
od 70.000,00 kuna, naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti obvezne razloge
isključenja i kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) propisane
Zakonom o javnoj nabavi.
Potvrde, dokumenti, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt
dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir ponuditelji
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mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis
elektroničke isprave.
Članak 7.
Za jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna naručitelj u
postupku nabave može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na koje se na odgovarajući
način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.
Članak 8.
Za jednostavnu nabavu procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna na
sadržaj i način izrade ponuda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj
nabavi.
Zaprimljene ponude upisuju se u upisnik o zaprimanju ponuda.
Otvaranje ponuda može biti javno.
Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz
poziva na dostavu ponuda, te o tome sastavlja zapisnik.
Članak 9.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene
mogu se koristititi kriteriji koju obuhvaćaju kvalitetu, organizaciju, kvalifikaciju i iskustvo
osoblja angažiranog na izvršenju ugovora te usluge nakon prodaje i tehničku pomoć, uvjete
isporuke kao što su datum isporuke, proces isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja.
Članak 10.
Naručitelj na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru
najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude.
Za odabir ponude je dovoljna jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim
uvjetima naručitelja.
Ponude se zaprimaju na dokaziv način (osobna dostava, poštom i sl.).
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži:
1.podatke o naručitelju,
2.predmet nabave za koje se donosi obavijest,
3.naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,
4.cijenu i ukupnu cijenu ponude,
5.razloge odbijanja ponuda,
6.datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude je 10 dana od isteka roka za
dostavu ponuda.
Na temelju odluke o odabiru, naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, potvrda e-mailom, objavom na
internetskim stranicama naručitelja) dostaviti obavijest o odabiru najpovoljnije ponude,
zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.
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Članak 11.
Naručitelj će poništiti postupak nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti
jednake ili veće od 70.000,00 kuna iz razloga propisanih odredbama Zakona o javnoj nabavi.
U odluci o poništenju postupka postupka jednostavne nabave, naručitelj navodi:
1.podatke o naručitelju,
2.predmet nabave,
3.obavijest o poništenju,
4.obrazloženje razloga poništenja,
5.datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
Rok za donošenje odluke o poništenju postupka je 10 dana od isteka roka za dostavu
ponuda.
Na temelju odluke o poništenju postupka nabave, naručitelj je obvezan bez odgode
istovremeno svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, potvrda e-mailom,
objavom na internetskim stranicama naručitelja) dostaviti obavijest o poništenju postupka
jednostavne nabave, zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupka nabave
bagatelne vrijednosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta (Službeni glasnik
Općine Šolta broj 13/15 i 1/16).
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.

KLASA: 400-08/17-01/24
URBROJ: 2181/03-01-17-1
Grohote, 06.04.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________
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Na temelju odredbe članka 8. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'' br.92/10),
Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini 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 23. ožujka 2017.godine donosi:
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na
prostoru Općine Šolta za 2017. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1.ovog Zaključka prosljeđuje se Općinskom vijeću Općine Šolta
na raspravu i donošenje.
KLASA:214-01/17-01/ 01
URBROJ:2181/03-03-17-1
Grohote, 23. ožujka 2017.g.
NAČELNIK:
Nikola Cecić-Karuzić, ing., v.r.
______________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 14. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine''
br.92/10), Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini 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 23. ožujka 2017.g. donosi:
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini
na području Općine Šolta.
2. Prijedlog iz točke 1.ovog Zaključka prosljeđuje se Općinskom vijeću Općine Šolta
na raspravu i donošenje.
KLASA:214-01/17-01/ 01
URBROJ:2181/03-03-17-3
Grohote, 23. ožujka 2017.g.
NAČELNIK:
Nikola Cecić-Karuzić, ing.,v.r.
______________________________________________________________________________
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Na temelju članka 13. stavaka 4. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine''
br.92/10) i članka 44. Statuta Općine Šolta ('' Službeni glasnik Općine Šolta '' br.04/13, 07/13,
12/13, 16/13 i8/16) općinski načelnik Općine Šolta dana 23. ožujka 2017.g. donosi:
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području
Općine Šolta za 2017. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1.ovog Zaključka prosljeđuje se Općinskom vijeću Općine Šolta
na raspravu i donošenje.
KLASA:214-01/17-01/ 01
URBROJ:2181/03-03-17-5
Grohote, 23. ožujka 2017.g.
NAČELNIK:
Nikola Ceecić-Karuzić, ing., v.r.
______________________________________________________________________________
Na temelju Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'' br.92/10), Programa
aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2017. godini i članka 44. Statuta Općine Šolta ('' Službeni glasnik
Općine Šolta '' br.04/13, 07/13, 12/13, 16/13 i 08/16) općinski načelnik Općine Šolta dana 23.
ožujka 2017.g. donosi:
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Preventivno-operativnog plana zaštite od šumskih i drugih
požara na otvorenom prostoru Općine Šolta za 2017. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1.ovog Zaključka prosljeđuje se Općinskom vijeću Općine Šolta
na raspravu i donošenje.
KLASA:214-01/17-01/ 01
URBROJ:2181/03-03-17-4
Grohote, 23. ožujka 2017.g.
NAČELNIK:
Nikola Cecić-Karuzić, ing.,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 54.sjednici održanoj 06.04.2017. godine, povodom zahtjeva Josip Burica,
OIB:45973458615, Put japjeničara 4, Grohote, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev Josip Burica, OIB:45973458615, Put japjeničara 4, Grohote za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3 građevine na k.č.z.
3339/1, 3339/2, 3340, 3341 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
Josip Burica, OIB:45973458615, Put japjeničara 4, Grohote podnio je zahtjev za
oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine na
k.č.z. 3339/1, 3339/2, 3340, 3341 K.O. Grohote. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Josip Burica,
OIB:45973458615, Put japjeničara 4, Grohote 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-pročišćeni tekst, 4 /13 i 10/13).
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se on može pobijati žalbom protiv
rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: UP/I 361-01/15-02/84
URBROJ: 2181/03-01-17-7
Grohote, 06.04.2017.

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 54.sjednici održanoj 06.04.2017. godine, povodom zahtjeva Nenad Burica,
OIB:23815416240, Šumpjivina 34, Nečujam, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev Nenad Burica, OIB:23815416240, Šumpjivina 34, Nečujam za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3 građevine na k.č.z.
2709, 2710 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
Nenad Burica, OIB:23815416240, Šumpjivina 34, Nečujam podnio je zahtjev za
oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine na
k.č.z. 2709, 2710 K.O. Grohote. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Nenad Burica, OIB:23815416240,
Šumpjivina 34, Nečujam 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-pročišćeni tekst, 4 /13 i
10/13).
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se on može pobijati žalbom protiv
rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: UP/I 361-01/16-02/36
URBROJ: 2181/03-01-17-6
Grohote, 06.04.2017.

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 54.sjednici održanoj 06.04.2017. godine, povodom zahtjeva Predraga Nedeljkovića
(OIB: 82625936566), Domovinskog rata 66, Maslinica, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev Predraga Nedeljkovića (OIB: 82625936566), Domovinskog rata 66,
Maslinica za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3
građevine na k.č.z. 1752/617 K.O. Donje 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
Predrag Nedeljković (OIB: 82625936566), Domovinskog rata 66, Maslinica podnio je
zahtjev za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3
građevine na k.č. 1752/617 K.O. Donje Selo. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Predrag Nedeljković (OIB:
82625936566), Domovinskog rata 66, Maslinica 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-pročišćeni tekst, 4 /13 i 10/13).
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se on može pobijati žalbom protiv
rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: UP/I 361-01/17-01/06
URBROJ: 2181/03-01-17-4
Grohote, 06.04.2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

___________________________________________________________________________

45

Službeni glasnik Općine Šolta

broj7/2017

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 54.sjednici održanoj 06.04.2017. godine, povodom zahtjeva Toni Bavčević, pok.Zlatka,
OIB: 03633372593, Gornje Selo, Gospe od Stomorja 9, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev Toni Bavčević, pok.Zlatka, OIB: 03633372593, Gornje Selo, Gospe od
Stomorja 9 za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3
građevine na k.č.z. 2637 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
Toni Bavčević, pok.Zlatka, OIB: 03633372593, Gornje Selo, Gospe od Stomorja 9 podnio
je zahtjev za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3
građevine na k.č. 2637 K.O. Gornje Selo. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Toni Bavčević, pok.Zlatka,
OIB: 03633372593, Gornje Selo, Gospe od Stomorja 9 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-pročišćeni tekst, 4 /13 i 10/13).
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se on može pobijati žalbom protiv
rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: UP/I 361-01/16-02/56
Predsjednik Općinskog vijeća
URBROJ: 2181/03-01-17-6
Ante Ruić,v.r.
Grohote, 06.04.2017.
___________________________________________________________________________
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Na temelju odredbi Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja pokretninama i
nekretninama u vlasništvu Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 17/14) i 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 54.sjednici, održanoj dana 06.travnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Šolta da u ime i za račun Općine Šolta sklopi Sudsku
nagodbu u predmetu br. Po 109/11 koji se vodi kod Općinskog suda u Splitu temeljem koje bi
Republika Hrvatska izdala tabularnu izjavu podobnu za uknjižbu prava vlasništva društvu Azurna
obala d.o.o. dok bi Općina Šolta preuzela obvezu isplatiti Republici Hrvatskoj novčani iznos od
3.082.784,76 kn, a koji iznos je Općina Šolta nesporno primila od društva Azurna obala d.o.o.
Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Šolta“.
KLASA: 945-01/15-02/02
URBROJ: 2181/03-01-17-31
Grohote, 06.04.2017.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
39/13 i 48/15), članka 4. stavak 2. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“
broj 142/13), Odluke o agrotehničkim mjerama o agrotehničkim mjerama, mjerama za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu (Službeni glasnik Općine Šolta broj 03/11) i članka 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 54.sjednici održanoj 06.travnja 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika-agrotehničke mjere
Članak 1.
Prihvaća se Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini Općinskog
načelnika, klasa: 320-01/17-01/04, urbroj:2181/03-03-17-1 od 22. ožujka 2017. godine.
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Članak 2.
Ovaj Zaključak objaviti će se u »Službenom glasniku Općine Šolta«.
KLASA:320-01/17-01/04
UR.BROJ: 2181/03-01-17-2
Grohote, 06. 04. 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________

Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13
i 78/15), članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, br. 64/08) 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 12. 04.
2017. godine donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Stomorska („ Službeni glasnik Općine
Šolta“, br. 08/12, 15/14 i 25/15) – III
I.
(1)
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stomorska („ Službeni
glasnik Općine
Šolta“, br. 08/12, 15/14 i 25/15) – III ( u daljnjem tekstu: Postupak ocjene).
(2)
Izrada i dopuna UPU Stomorska - III započela je donošenjem Odluke o izradi Izmjena
i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stomorska („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj
05/17).
(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 UPU Stomorska su slijedeći:
1. Da se planirane kolna prometnice u području Pelegrina, odnosno katastarskih čestice
946/14,945, 944 i 942 k.o. Gornje Selo širine od 5,5 m, racionaliziraju u pogledu broja
i širine.
2. Da se planirana kolna prometnice u području ulice Sv.Nikole prema crkvi Sv.Nikole u
zahvatu
kat.čest.:866/1,866/3,824,825,826,627,821,822,823/2,823/1,812/1,808,807,809,806,805
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/1,805/25 k.o. Gornje Selo planirane širine od 7 m svede na racionalno prihvatljivu
širinu.
3. Da se preispita planirana kolna prometnice (širine 7 m) preko kat.čest. 897/7 k.o. Gornje
Selo.
4. Izmjena odredbi za provođenje kojima se osigurava da se na površinama stambene
namjene dopušta izgradnja građevina koje mogu sadržavati i poslovni prostor. Da se
izvrši raščlanjivanje urbanističkih parametara u zavisnosti od veličine parcele, da se
izmjene uvjeti za višeobiteljske građevine. Usklađenje odredbi vezanih za gradanja
ugostiteljsko turističkih građevina sa PPUO Šolta.
5. Promjena namjene šireg područja kat.čest. 612 i 747/1 iz stambene namjene (S) u
mješovitu namjenu (M1).
6. Ispravak greške iz I izmjene i dopune UPU-a da se kat.čest. 1/6 (1/1) k.o. Gornje Selo u
cjelini planira kao turistička zona.
III.
(1) Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna obuhvaćaju:
 Planirane kolne prometnice u području Pelegrina, odnosno katastarskih čestica
946/14,945, 944 i 942 (/širine od 5,5 m), preko kat.čest. 897/7 (širine 7 m), u
području ulice Sv.Nikole prema crkvi Sv.Nikole u zahvatu kat.čest.: 866/1, 866/3,
824, 825, 826, 627, 821, 822, 823/2, 823/1, 812/1,808,807,809,806,805/1,805/25
(širine 7 m) racionalizirati u pogledu broja, dužine i širine radi lakše provedbe.
 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 i 747/1 iz stambene
namjene (S) u mješovitu namjenu (M1) osigurava se realizacija poduzetničkih
aktivnosti.
IV.
(1) Obuhvat Izmjene i dopune obuhvaćaju rubni zapadni dio građevinskog područja naselja
Stomorska.
V.
(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
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj
64/08) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg III. Izmjene i dopune UPU
Stomorska donose i to sljedećim redoslijedom provedbe:
1.1. Općina, temeljem odredbi članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš, započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš za III. Izmjene i dopune UPU Stomorska.
1.2. Općina je dužna pribaviti mišljenje tijela i osoba određenih posebnim propisima
navedenih u točci VI. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja Općina Šolta
dostavlja zahtjev za davanje mišljenja u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke.
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1.3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatnog utjecaja Izmjena i dopuna UPU
Stomorska na okoliš iz Priloga II. 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 III. Izmjena i dopune UPU
Stomorska za ekološku mrežu.
1.6. Ako Ministarstvo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja III. Izmjene i
dopune UPU Stomorska 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 III.
Izmjene i dopune UPU Stomorska 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 III. Izmjene i dopune UPU Stomorska 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 III. Izmjene i dopune UPU Stomorska 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 II. 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 III. Izmjene i dopune UPU
Stomorska 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).
VI.
(1) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna UPU
Stomorska 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. JKP „Vodovod i kanalizacija Split“, biokovska 3. 21000 Split
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4. MUP - Policijska uprava splitsko dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000
Split
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21000 Split
6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14. 10000 Zagreb
7. Hrvatske vode, Vodno-gospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split
8. Komunalno „Basilija“ d.o.o. Grohote
9. Hrvatska agencija za telekomunikacije Jurišićeva 13 10002 Zagreb

VII.
(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.
VIII.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj
stranici Općine Šolta i Službenom glasilu općine Šolta.
KLASA: 350-02/17-01/04
URBROJ: 2181/03-03-17-5
Grohote, 12. 04. 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
NikolaCecić-Karuzić, ing.,v.r.
___________________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) , odredbe članka 30. Uredbe o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
74/10) i odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj
4/13,7/13,12/13,16/13 i 8/16 ), Općinski načelnik Općine Šolta dana 06. 04. 2017. godine, donosi
PRAVILNIK
o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i način rada
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta

U članku 4. Pravilnika o unutarnjem redu i način rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta

(„Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 09/14 i 12/15) mijenja se kategorija RADNA MJESTA
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II KATEGORIJE tako da ista sada glasi:
Redni broj radnog mjesta

2.

RADNA MJESTA II KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta: Viši savjetnik
Naziv radnog mjesta: Viši financijski savjetnik
Uvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:
Naziv radnog mjesta

- stručna sprema

VSS - ekonomski fakultet
4 godine

- radno iskustvo u struci

rad na računalu

- posebna znanja

Položen državni stručni ispit

- posebni uvjeti
- broj službenika

1

Klasifikacijski rang

4

Popis poslova
mjesta

radnog

-

prati propise u području računovodstva i financija

-

izrađuje godišnji i polugodišnji obračun proračuna

-

izrađuje plan proračuna, te izmjene i dopune proračuna, te popratne programe
za Plan proračuna, te izmjene i dopune programa

-

prati i kontrolira izvršavanje proračuna

-

izrađuje plan nabave, prati njegovu realizaciju, te pripadajućih izmjena i
dopuna

-

prati naplatu prihoda i poduzima mjere i postupke za njihovu pravovremenu
naplatu

-

sudjeluje u postupcima izdavanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

-

vodi evidenciju isplaćenih potpora i donacija, te prati i kontrolira namjensko
trošenje isplaćenih potpora i donacija, te izvještava Komisiju za praćenje i
kontrolu namjenskog isplaćivanja donacija

-

izdaje i vodi evidenciju izlaznih računa

-

priprema Rješenja o komunalnom doprinosu i sudjeluje u poslovima
legalizacije

-

obavlja poslove Osobe za nepravilnosti

-

sudjeluje u ispunjavanju upitnika o fiskalnoj odgovornosti

Službeni glasnik Općine Šolta

52

broj7/2017

-

vodi evidenciju radnika i priprema Rješenja o korištenju godišnjeg odmora

-

sudjeluje u postupcima bagatelne nabave

-

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i načelnika

Redni broj radnog mjesta

3.

RADNA MJESTA II KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za porezna potraživanja
Uvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:
Naziv radnog mjesta

- stručna sprema

VSS- ekonomskog usmjerenja
4 godine

- radno iskustvo u struci

rad na računalu

- posebna znanja

Položen državni stručni ispit

- posebni uvjeti
- broj službenika

1

Klasifikacijski rang

6

Popis poslova
mjesta

-

obavlja poslove vezane za obračun i naplatu poreznih potraživanja: porez na
nekretnine, porez na kuće za odmor: vodi evidenciju poreznih obveznika,
ovlaštena za unos novih podataka o obveznicima, te promjenu postojećih u
jedinstvenoj bazi; radi na izdavanju rješenja i računa, tiskanju uplatnica i
kuverti, prati naplatu i izvješćuje o dinamici plaćanja poreznih
potraživanja,vodi postupke prisilne naplate potraživanja, vrši obračun,
storniranje i ispravke računa, vrši obračun kamata na dugovanja, izdaje
opomene, radi na postupku ovrhe za porezna potraživanja

-

obavlja poslove vezane za utvrđivanje i naplatu spomeničke rente

-

priprema Rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru i sudjeluje u poslovima legalizacije

-

obavlja poslove blagajničkog poslovanja

-

vodi Knjigu evidencije putnih naloga

-

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i načelnika

radnog

U kategoriji RADNA MJESTA III KATEGORIJE radno mjesto pod brojem 3, .Potkategorija radnog
mjesta: stručni suradnik, Naziv radnog mjesta: stručni suradnik - porezna potraživanja, briše se.
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Službeni glasnik Općine Šolta

broj7/2017

Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“.
KLASA: 101-01/14-01/04
URBROJ: 2181/03-03-17-3
Grohote, 06. 04. 2014. godine

Načelnik:
Nikola Cecić Karuzić, ing. v.r.

