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Na temelju članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (Narodne novine, broj 17/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,
147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i članka 13. Statuta Općine Šolta, Općinsko
vijeće Općine Šolta na svojoj 34.sjednici od 25.rujna 2015. godine donosi

Odluku
o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Šolte
Članak 1.
Utvrđuju se slijedeći projekti od interesa za razvoj otoka Šolte:
- izgradnja mjesnih kanalizacijskih mreža,
- izgradnja i sanacija šetnica i potpornih zidova na pomorskom dobru,
- izgradnja gospodarskih i poljoprivrednih prometnica na otoku,
- izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na otoku,
- uređenje mjesta i zgrada na području Općine (općinska zgrada i dvorište, Bratska kuća-Grohote,
dječji vrtić, 4 stare škole (Stomorska, Gornje Selo, Grohote i Srednje Selo), tržnica Grohote,
gospodarski centar Grohote, gospodarski centar Maslinica, gospodarski centar Stomorska i uređenje
terminala u Rogaču,
- izrada zemljišnih knjiga.
Članak 2.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Šolta da prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije sklopi novi Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka Šolte.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šolta“ .
KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ:2181/03-01-15-2
Grohote, 25.09.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 4/13,
7/13, 12/13,16/13), Općinsko vijeće Općine Šolta, na svojoj 34. sjednici dana 25. 09. 2015.
godine, donijelo je

ODLUKA
o praćenju strateškog projekta „SSKOR“ na otoku Šolta

Članak 1.
Odbacuje se Odluka o prihvaćanju pripreme i realizacije strateškog projekta
«SSKOR» na otoku Šolta predložena od strane eksperata Vinka Brkića i Dušana Ramića.

Članak 2.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić da razradi detalje vezane uz
ideju strateškog projekta „SSKOR“ na otoku Šolta (Svjetsko selo kulture, turizma i održivog
razvoja Šolta ex Svjetsko Selo Pisaca-a), te prati eventualnu objavu natječaja za plasiranje
projekta.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Šolta“.

KLASA:021-05/15-01/10
URBROJ:2181/03-01-15-3
Grohote, 25.09.2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić v.r.

