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Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) i
članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta 04/13, 12/13 i 16/13),
Općinsko vijeće Općine Šolta na 15. sjednici održanoj dana 24.04.2014. godine, donosi
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA
ZA 2014. GODINU
UVOD
Temelj za donošenje Provedbenog plana unapređenje zaštite od požara na području Općine
Šolta za 2014. je Procjena ugroženosti koja izrađena, te zatim i usvojena od strane Općinskog
vijeća Općine Šolta.
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Šolta Općinsko vijeće Općine Šolta
donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Šolta za 2014.
godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Šolta potrebno je u 2014. 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
osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti
najmanje 20 dobrovoljnih vatrogasaca mora imati tjelesnu i duševnu sposobnost
Izvršitelj zadatka: DVD Šolta
b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je
osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.
Izvršitelj zadatka: DVD Šolta
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Uskladiti Plan zaštite od požara Općine Šolta
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta
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b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2014. godini nabaviti, u skladu s
objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za vatrogasce kako bi
se postigla minimalna opremljenost za 20 dobrovoljnih vatrogasaca. Prvenstveno treba
osigurati komplete za šumske požare; vatrogasne čizme, vatrogasne kombinezone, vatrogasne
opasače te kacige za šumske požare.
Izvršitelj zadatka: DVD Šolta
3. Urbanističke mjere
3.1. U postupku donošenja prostorno ‐ planske dokumentacije (prvenstveno provedbene)
ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno
važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta

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
4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom
prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u
vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Šolta
b) Zdenci i 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, fizičke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta na kojem se
nalaze pričuve vode za gašenje
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c) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim
pojasom uz cestu. 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 obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari,
odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati
njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste/Županijske ceste, Općina Šolta
III.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Šolta”.
Klasa: 021-05/14-01/03
Ur.broj: 2181/03-01-14-3
Grohote, 24.04.2014.
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“, broj73/97., 174/04), Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.), Zakona o šumama („Narodne novine“, broj:
140/05, 82/06, 129/08, 124/10, 25/12 i 68/12 i 148/13.) i Programa aktivnosti Vlade
Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2014. godini (Klasa: 022-03/14-07/42, Urbroj: 50301-09/09-14-4 od 13.02.2014.),
Općinsko vijeće općine Šolta na svojoj 15. sjednici održanoj 24.04.2014. godine donosi
PREVENTIVNO-OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE
OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM
PROSTORU OPĆINE ŠOLTA ZA 2014.g.
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 2014.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.
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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
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 km2. 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 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
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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“
posade trajekata na liniji za Šoltu; Šolta H.T. d.d. Nečujam, HEP „Elektrodalmacija“
Split, Hrvatski telekom – TKC Split, Poduzeće za održavanje cesta i Komunalno
„Basilija“.
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-s „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.
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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
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“

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.

1.2.2.

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.
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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 i 38/09.).
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.
Klasa: 021-01/14-01/03
Urbroj: 2181/03-01-14-4
Grohote; 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
Općinsko vijeće

IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA ZA 2013.
GODINU
UVOD
Zaštita i spašavanje u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti i spašavanju
("Narodne novine" broj 174/04., 79/07.,38/09.i 127/10.), propisima donesenim na temelju
Zakona, te međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica.
Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju određeno je da u ostvarivanju
prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite
i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i
sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Općina Šolta (dalje u tekstu: Općina), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
zakonom, uređuje, planira, organizira i provodi zaštitu i spašavanje na svojem području
odgovornosti.
Ovom analizom stanja utvrđuje se stvarno stanje i dostignuti stupanj spremnosti svih
sudionika i operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Općina kao osnove za izradu
smjernica u daljnjem radu na razvoju sustava.
Sudionici zaštite i spašavanja temeljem članka 3. predmetnog zakona su: fizičke i pravne
osobe i
operativne snage zaštite i spašavanja.
Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja su operativne snage koje se sastoje od:
-

stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
od službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti
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- vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi
- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite
- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom spašavanjem bave u
redovitoj djelatnosti
1. PROCJENA UGROŽENOSTI
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara predstavlja temeljni
dokument kojim se utvrđuje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogućnosti
adekvatnog odgovora na sanaciji stanja i dovođenje života i rada stanovništva u normalno
stanje. Procjena je stoga temeljni dokument na temelju kojeg se definiraju potrebne snage i
sredstva, ali i izrađuju planovi zaštite i spašavanja u cjelini. Procjena ugroženosti Općine
Šolta je izrađena, a izradila ju je tvrtka Ing atest d.o.o.
15.02.2011. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dala je suglasnost na Procjenu
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za Općinu Šolta.
23.02.2011. Općinsko vijeće Općine Šolta usvojilo je navedenu Procjenu („Službeni
glasnik Općine Šolta“, broj 02/2011).
2.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Odredbama članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04.,
79/07.,38/09. i 127/10.) i članka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja ("Narodne novine", broj 40/08. i 44/09.), utvrđena je obveza ustrojavanja
Stožera zaštite i spašavanja u svim jedinicama lokalne samouprave na razini Republike
Hrvatske.
Općinsko vijeće Općine Šolta na 2. sjednici održanoj 14.06.2013. imenovalo Stožer
zaštite i spašavanja ( „Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 08/2013).
U narednom razdoblju potrebno je kroz različite oblike edukacije (seminari, vježbe i slično)
podignuti razinu osposobljenosti članova Stožera sa naglaskom na djelovanje u kriznim
situacijama
2. VATROGASTVO
DVD Šolta osnovano je 1974. godine, kada je brojilo 46 članova. Uz pomoć tadašnje
CZ
mjesne zajednice Grohote osigurano je najosnovnije, a od štaba CZ Općine Split pumpa
Magirus. Prve prostorije bile su podrumske prostorije sadašnje Općine.
Danas DVD Šolta broji 128 članova. Potpuno opremljenih, zavidan broj materijalno
tehničkih
sredstava i vozila.
DVD Šolta obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu, a ta se djelatnost može
podijeliti u tri
glavne aktivnosti djelovanja:
preventiva - sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara eksplozija,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, tehničke
intervencije - pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje
drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama,
pored toga svakodnevno se vodi briga o održavanju vatrogasnih vozila, opreme i ostale
tehnike, te o uvježbanosti operativnih vatrogasaca svakodnevno provodeći teorijsku i
praktičnu nastavu prema planu i programu izvođenja vatrogasnih vježbi i nastave.
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Područje djelovanja:
DVD Šolta djeluje na području Općine Šolta. Ukupna površina na kojoj djeluje JVP
Šolta iznosi 58 km2.
Tijekom 2013. godine na području općine Šolta zabilježeno je :
- 6 požara otvorenog prostora
- 1 požar kontejnera
- 1 spašavanje životinje
- 1 požar strujnog stupa
- 3 izvida DVD-a po dojavi
Ukupno vatrogasaca na intervencijama 53.
Ukupno sati na intervencijama 209,65.
Ukupno vozila na intervencijama 21.
Članovi DVD Šolta sudjelovali su i u prijevozu bolesnika kolima hitne pomoć u ukupno 269
izlazaka, od čega 214 na području otoka, a 55 u Splitu.
Članovi DVD Šolta sudjelovali su u opskrbi 185 kućanstava vodom.
3. CIVILNA ZAŠTITA. POSTROJBE I ZAPOVJEDNIŠTVA
Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih
osoba, tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uprave
radi zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,
tehničko-tehnoloških, ekoloških nesreća.
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provedbu mjera zaštite i spašavanja
kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru
redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provedbu mjera civilne zaštite.
Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju postrojbe civilne zaštite jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se odlukom čelnika jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave. na temelju procjene ugroženosti, i to na razini županije
specijalističke postrojbe. na razini Općina kao postrojbe specijalističke namjene i postrojbe
opće namjene te na razini općina postrojbe opće namjene.
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje ("Narodne novine", broj 111/07.) uređuje osobni i materijalni ustroj postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veličini, način popune postrojbi te
oblik i sadržaj službene iskaznice pripadnika civilne zaštite.
Kod angažiranja snaga CZ treba imati na umu da se radi o pričuvnom sastavu kojeg prije
angažiranja treba mobilizirati u postrojbu i opremiti, a za što je potrebno određeno vrijeme (8
- 12 sati).
Postrojba CZ osnovana je Odlukom načelnika 23.02.2011. Klasa: 810-01/11-02/24,
Urbroj: 2181/03-03-11-1.
Za sve navedene aktivnosti za iz sustava za zaštitu i spašavanje na području Općine
Šolta, trebaju se angažirati sve stručne službe, te pravne osobe i službi koji se bave
djelatnostima zaštite i spašavanja.
5. ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Županijski zavod za javno zdravstvo provodi stalni epidemiološki nadzor, te nadzor
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kakvoće zraka. površinskih i podzemnih voda, voda za piće na čitavom području Županije,
posredno i Općine Šolta.
5. DOM ZDRAVLJA – Ambulanta ŠOLTA
Operativne snage za pružanje medicinske pomoći koncentrirane su oko Doma zdravlja
– ambulanta Šolta i to kroz:
- Dva tima obiteljske medicine
- Tim hitne pomoći
- Stomatološku ordinaciju
- patronažu
U slučaju potrebe za bolničkim zbrinjavanjem, građanima Šolte na raspolaganju je
Klinički bolnički centar Split.
Po procjeni liječnika pacijente u KBC Split prebacuje gliser ili helikopter.
7. KOMUNALNO Basilija d.o.o.
Komunalno Basilija d.o.o. Šolta registrirana je za obavljanje djelatnosti odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja javnih površina, crpljenja i zbrinjavanja
otpadnih voda iz septičkih jama, održavanje kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda.
Navedene djelatnosti vezane su za zaštitu ljudi i dobara od zagađenja i zaraza izazvanih
onečišćenjem. U proteklom razdoblju nije bilo potrebe za aktiviranjem mjera prema
operativnim planovima u kojima su razrađene mjere i aktivnosti za provođenje plana,
osigurana materijalna i tehnička sredstva, razrađen sustav uzbunjivanja i javljanja.
Ova komunalna tvrtka raspolaže i sa određenim brojem radnih strojeva i
Kamiona.
Komunalno Basilija d.o.o. sa svojim ljudskim i tehničkim potencijalima osposobljeno
je i opremljeno za obnašanje niza zadaća iz područja ZiS, posebno onih iz područja CZ.
Dodatnim
angažiranjem kapaciteta svojih kooperanata Komunalno Basilija d.o.o. predstavlja
respektabilnu snagu ZiS na području Općine.
Komunalna tvrtka Komunalno Basilija d.o.o. Šolta tijekom 2013. godine nije
sudjelovala u nikakvim aktivnostima ili radnjama na području zaštite i spašavanja, kao ni u
tehničko-tehnološkim akcidentima ili izvanrednim situacijama izazvanih elementarnim
nepogodama na području Općine.
8. Vodovod i kanalizacija Split
Tijekom dosadašnjeg razdoblja nije bilo većeg poremećaja mutnoće i saliniteta na
izvorištima (inače karakteristika pojava nakon obilnih kiša) zbog čega kratkotrajno i
beznačajno (minimalno) povećanje vrijednosti za mutnoću u par navrata nije imalo nikakvog
utjecaja na kvalitetu vode u distributivnoj mreži tj, kod krajnjeg potrošača. Operativnim
planom mjera za slučaj da se određena opasnost, odnosno zagađenje dogodi (operativne i
interventne mjere
Ukupno snabdijevanje stanovništva Općine Šolta pitkom vodom osigurava Vodovod i
kanalizacija Split a kao dio jedinstvenog sustava vodoopskrbe Omiš , Brač, Hvar, Šolta..
Početkom kolovoza 2013. godine na nekoliko dana došlo je do redukcije vode na otoku
s obzirom da pritok vode sa Brača nije bio dostatan za opskrbu čitavog otoka. Šteta je ubrzo
sanirana te je krizni period prošao bez većih materijalnih gubitaka, međutim vidljivo je kako
je potrebno uložiti u postavljanje još jedne cijevi između otoka Brača i Šolte, te nastaviti
nadogradnju vodovodnog sustava na otoku Šolti kako bi u budućnosti ista mogla zadovoljiti
sve veće potrebe otoka ponajviše tijekom turističke sezone.
Na području Općine Šolta Vodovod i kanalizacija Split d.o.o. , PJ Šolta ima stalno
stacionirano određeni broj ljudstva (1 interventna ekipa sa 4 člana) i potrebna materijalna
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sredstva sa kojima se osigurava normalno funkcioniranje vodoopskrbnog sistema. Dodatnim
snagama iz matične tvrtke i ugovorenim kooperantima ova RJ predstavlja značajan čimbenik
u sustavu ZiS Općine.
Djelatnici tvrtke obzirom na specifična znanja mogu izvršavati i neke druge zadaće ZiS.
9. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB Split
Centar za socijalnu skrb Split, u knjizi pripravnosti tijekom 2013. godine nema
aktivnih intervencija.
Ostalih sličnih situacija ili nesreća uzrokovanih djelovanjem prirodnih sila, tehničkotehnoloških ili drugih faktora, na području nadležnosti podružnice tijekom prošle kalendarske
godine nije bilo.
10. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
"HEP ODS" d.o.o. Elektro dalmacija - pogon Šolta, raspolaže sa 1 ekipa po 4 člana i
odgovarajućom tehnikom čime se omogućava neprekidnost funkcioniranja distribucije
električne energije na području Općine. Obzirom na specifična i posebna znanja svojih
djelatnika, ali i obzirom na specifičnu opremu (platforma, radni strojevi) ovaj pravni subjekt
je također nezaobilazan čimbenik sustava ZiS na području Općine.
11. POLICIJSKA ISPOSTAVA ŠOLTA
Na području Općine nisu evidentirani događaji i pojave koje bi utjecale na stanje
zaštite i spašavanja.
12. ŽUPANIJSKI CENTAR 112
Centar 112 djeluje kao jedinstveno komunikacijsko središte, te surađuje sa svim drugim
centrima za komunikaciju (vatrogasni, policijski, hitna medicinska pomoć i drugo).
13. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
Pojedine udruge, klubovi i društvene organizacije od posebnog su značaja za
cjelokupni sustav zaštite i spašavanja. U tim se udrugama stvaraju specifične vještine i znanja
toliko potrebna za postupanje u slučaju nesreće ili pak katastrofe.
Članovi udruga građana koje se sufinanciraju sredstvima Općinskog proračuna izravno
su uključeni u sustav ZiS kao članovi udruge (GSS) ili kao pripadnici postrojbi CZ.
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split dobrovoljna je i neprofitna
humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je -za spašavanje u planinama,
stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju
treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama.
Osim spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim područjima, važna
aktivnost Gorske službe spašavanja je edukacija i
prevencija, dakle sprečavanje i izbjegavanje nesreća na nepristupačnim terenima, posebice
planinarskih nesreća. HGSS Stanica Split u 2013. godini nije sudjelovala u akcijama
spašavanja na području Šolte.
Članovi GSS raspolažu specifičnom opremom i sredstvima, te specijalnim vještinama
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primjenjivim i za spašavanja u slučaju većih nesreća i katastrofa. Premda su članovi GSS
dragovoljci njihov je odaziv na akcije u pravilu vrlo brz, najčešće već u prvom satu akcije.
lako se manjim dijelom financiraju i iz Općinskog proračuna dio su HGSS čije je
djelovanje regulirano Zakonom o HGSS.
Općinski odbor Crvenog križa Šolta - djeluje temeljem svojih planova i programa
rada usklađenih sa županijskim i državnim planom Crvenog križa, a spreman je aktivno se
uključiti u sustav zaštite i spašavanja na području Općine.
Lovačko društvo "Šolta" - praćenjem stanja u lovištu nije evidentirana je pojava
većih ugroze biljnog i životinjskog svijeta na području otoka. Nije evidentirana ni pojava
zaraznih bolesti među lovnom i ne lovnom divljači. Lovište se redovito obilazi i nadzire u
svrhu kontrole stanja, izvođenja radova, čišćenja putova, staza i prosjeka, a sve radi
omogućavanja bolje prohodnosti, te sprječavanja pojave i širenja požara.
Zbog svojih posebnih vještina članovi društva važni su za sustav zaštite i spašavanja, a
što naročito može doći do izražaja kod organizacija potražnih akcija, prevencije i djelovanja
kod pojave određenih zoonoza, naročito bjesnoće. U zimskom razdoblju, članovi društva
redovito vrše prihranjivanje divljači, a tijekom ljeta osiguravaju divljači pitku vodu.
Društvo je u ovoj godini bilo aktivno i tijekom pojave neautohtone divljači (divlja
svinja) na području lovišta, a kroz redovito praćenje njihova kretanja i informiranja javnosti.
ZAKLJUČAK
Iz ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine možemo konstatirati:
1. Općina Šolta izradila je "Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara" kao i "Plan zaštite i spašavanja, te dobila potrebne suglasnosti na iste.
2. Ustrojen je Stožer ZiS Općine Šolta, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim
pozitivnim zakonskim propisima. Stožer je sastavljen od stručnih osoba, te je na
visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća ZiS.
3. Općina Šolta raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno
aktivnih snaga (JVP, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, Vodovod i kanalizacija Split,
"Basilija"). Najveći dio ovih subjekata dostavilo je svoja cjelovita izvješća nadležnim
tijelima, tako da je u ovom izvješću prikazan samo sažetak njihovog djelovanja u
sustavu ZiS.
4. Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Šolta je na razini
koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama.
5. Ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja za Općina Šolta 2014.
godini, učinit će se korak naprijed u razvoju sustava zaštite i spašavanja.
Klasa: 021-01/14-01/03
Urbroj: 2181/03-01-14-5
Grohote, 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
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SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA
ZA 2014. GODINU
UVOD
Cilj Smjernica na području Općine Šolta za 2014. godinu je osigurati postupnu i kontinuiranu
izgradnju sustava zaštite i spašavanja koji će s jedne strane osigurati postupnu i kontinuiranu
izgradnju sustava zaštite i spašavanja materijalnih dobara i stanovništva na području Općine u
složenim uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa.
Ostvarivanje ciljeva aktivnosti koje su predviđene smjernicama za 2014. podrazumijeva
potrebu izgradnje učinkovitog sustava zaštite i spašavanja temeljenog na realnoj Procjeni
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, ali uz maksimalno uvažavanje
dostignutog stupnja opremljenosti i uvježbanosti trenutnih operativnih snaga čime će se
izbjeći dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan pristup u trošenju proračunskog novca.
Daljnji razvoj sustava Zaštite i spašavanja u Općini treba temeljiti na realnoj Procjeni
ugroženosti, ali uz uvažavanje cjelovite analize stanja sustava ZiS u prethodnom razdoblju i,
naravno, zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.
Sukladno tome razvoj sustava ZiS Općine u 2014. treba usmjeriti prema sljedećim
aktivnostima:
1. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Temeljem procjene ugroženosti potrebno je izraditi kvalitetne planove ZiS Općine
kojima će se utvrditi optimalna organizacija, aktiviranje i djelovanje sustava zaštite i
spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća sudionika, a posebno operativnih
snaga u provedbi mjera ZiS uključivo sa mjerama Civilne zaštite. Ovim planovima
osigurati će se učinkovito, ali i racionalno korištenje svih raspoloživih resursa.
2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj je osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na temelju svoje jačine,
osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i
nedvosmislenog sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito
suprotstaviti ugrozi, preventivno djelovati na nastajanje nesreće odnosno svesti
posljedice nesreće, ako je ona neizbježna, na najmanju moguću mjeru i što prije
osigurati uvjete za nastavak normalnog života i rada.
Za ostvarenje navedenog cilja potrebno je aktivnosti u 2014. godini usmjeriti na:
a. Stožer zaštite i spašavanja Općine Šolta koji je stručna potpora načelniku
Općine kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće
katastrofe ili nesreće. Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje treba
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pripremiti kvalitetne i utemeljene prijedloge koji će načelniku omogućiti
donošenje prave i pravovremene odluke za djelovanje u složenim i vrlo zahtjevnim
uvjetima velike nesreće ili katastrofe. Da bi on uspješno obavljao svoje zadaće u
sustavu zaštite i spašavanja potrebno je u sljedeće dvije godine izvršiti:
o Obuku članova Stožera
o Opremanje Stožera osobnom i skupnom opremom
o Donijeti Pravilnik rada Stožera
b. Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba: Postrojba DVD-a Šolta u 2014. treba,
kao i do sada, biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja, u
spremnosti 24 sata na dan. Kao okosnica ukupnog sustava ZiS na području Općine
DVD treba svoje zadaće provoditi sukladno Programu rada Zapovjednika DVD-a,
a naročito poslove na pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara i interesa za RH za 2014.
Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika DVD-a govore o redovitoj
provedbi preventivnih i operativnih zadaća, te posebno o redovitoj obuci
operativnih djelatnika u DVD-u. Iznimno dobru suradnju DVD-a sa ostalim
sudionicima ZiS na području Općine treba nastaviti i u 2014. Treba pokušati naći i
mogućnosti za uključivanje DVD Šolta u provedbu nacionalnog Programa
edukacije iz područja ZiS.
DVD Šolta i dalje će skrbiti o radu i nabavci opreme za DVD, te osposobljavanju
svojih članova. Tijekom ove godine potrebno je izvršiti analizu izdvajanja
financijskih sredstava temeljem Zakona o vatrogastvu, te poduzeti radnje u cilju
poboljšavanja financiranja. Cilj ove analize je osigurati dostatna sredstva za
normalan rad DVD Šolta.
Nositelj: DVD Šolta
Rok: do početka požarne sezone
c. Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti
Na temelju Procjene ugroženosti, a u skladu sa Zakonom potrebno je precizno
odrediti operativne snage ZiS, te posebno pravne osobe od interesa za ZiS Općine.
Ove službe zajedno sa DVD-om trebaju biti okosnica sustava ZiS na području
Općine ( Dom zdravlja – ispostava Šolta, komunalno poduzeće Basilija, HEP –
pogon Šolta, Vodovod i kanalizacija – područna jedinica Šolta i dr). U skladu sa
objektivnim proračunskim mogućnostima treba poduprijeti njihovo djelovanje, ali
ih istovremeno sporazumom obvezati na izvršavanje određenih zadaća iz područja
ZiS.
Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem
bave u svojoj redovnoj djelatnosti (Policijska ispostava Šolta, Hrvatske vode,
inspekcijske službe i sl.) potrebno je ostvariti djelatnu suradnju naročito u
području razmjene podataka, informacija i sustava.
Nositelj: Općinski načelnik na prijedlog Stožera
Rok: do kraja rujna 2014.
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d. Udruge građana od značaja za sustav zaštite i spašavanja
Temeljem Procjene ugroženosti, ali i Plana ZiS, potrebno je u 2014. odrediti
udruge građana koje su od posebnog značaja za sustav ZiS te precizirati njihove
zadaće u slučaju veće katastrofe ili nesreće. Isto tako važno je odrediti način
njihovog angažiranja u takvim slučajevima.
U sadašnjim uvjetima jasno je reguliran rad GSS i DVD temeljem Zakona, te
djelomično rad Crvenog križa, dok je područje angažiranja ostalih udruga
uglavnom nedefinirano. Koncepcija prema kojoj su pripadnici udruga građana
ujedno i pripadnici postrojbi Civilne zaštite je dobra jer definira zakonski okvir
njihovog djelovanja. Udruge od posebnog interesa za sustav ZiS Općine potrebno
je tijekom 2014. sporazumno obvezati na provedbu zadaća iz područja SiZ.
Nositelj: Općinski načelnik
Rok: do kraja prosinca 2014.

e. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE:
S obzirom da je Odluka o osnivanju postrojbi Civilne zaštite donesena potrebno je
u skladu sa zakonskim propisima i Procjenom ugroženosti planirati popunu
postrojbi CZ, te nastaviti opremanje postrojbi osobnom i skupnom opremom u
skladu sa raspoloživim sredstvima.
3. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA I SKLANJANJE
Cilj je uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana koji će
omogućiti pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju
velike nesreće ili katastrofe. Potrebno je također osigurati isticanje znakova za javno
uzbunjivanje na svim mjestima u kojima boravi veći broj ljudi (dvorana, škola,
trgovine i druga mjesta).
Nositelj: investitori, vlasnici objekata, Općinsko vijeće, Općinski načelnik
Rok: trajna zadaća
4. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj je podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili korisnika sustava
zaštite i spašavanja o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja.
Katastrofe, posebno neke od njih, kao što je potres ili veće nesreće sa opasnim tvarima
teško su predvidljive. Iako je dio njih ipak moguće predvidjeti (poplava, suša), sve u
pravilu izazivaju teške posljedice po stanovništvo i materijalna dobra.
Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i neosposobljenog
stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u narednoj godini
edukacijama potrebno posvetiti dužnu pažnju posebno kroz:
- Edukaciju stalno spremnih snaga
- Edukaciju Stožera ZiS, Zapovjedništva CZ i zapovjednika postrojbi CZ,
edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za sustav ZiS,
edukaciju građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se bave ZiS
(DVD, udruge građana)
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- Informiranjem građana putem sredstava javnog informiranja
Dan Civilne zaštite, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan CZ, Dan broja 112,
Dan planeta Zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije
stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i
dostignuća sudionika Zaštite i spašavanja.
Nositelj: stožer ZiS, voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga
građana, škole i vrtići, Općinska uprava
Rok: trajna zadaća

5. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj je osigurati racionalno ali učinkovito djelovanje sustava ZiS. Potrebno je utvrditi
izvore i način financiranja sustava ZiS na području Općine. Stoga je u Proračunu
potrebno predvidjeti:
- Sredstva za vatrogastvo
- Sredstva za Civilnu zaštitu
- Sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu ZiS
- Sredstva za ustanove i udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem
temeljem posebnih propisa na području ZiS
- Sredstva za provođenje ZiS
Opremanje operativnih snaga ZiS treba nastaviti sukladno planovima opremanja
redovitih službi, dok kod opremanja pričuvnih snaga treba uvažiti trenutno
gospodarsko stanje, ali i izbjeći dupliranje snaga, sredstava i troškova. Financijski
izdaci u 2014. trebaju biti iskaz objektivnih potreba i stvarnih financijskih mogućnosti
Općine Šolta.

6. SURADNJA NA POLJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj je razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim
institucijama ZiS iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva (
domaćeg stanovništva i turista ). Suradnja svih sudionika ZiS na području Općine
iznimno je dobra ali se u narednoj godini treba još unaprijediti, posebno kroz
poduzimanje zajedničkih napora za dodatnu edukaciju članova različitih sudionika
ZiS, te posebno civilnog stanovništva.
Nositelj: svi sudionici ZiS
Rok: trajna zadaća
7. IZVRŠENJE ZADAĆA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U
PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA
RH U 2014.
Cilj je stalno unaprjeđenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora. Programom
aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela županija,
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Općina, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna poduzeća ustanove
dužne posebno angažirati tijekom godine, a u cilju preventivne aktivnosti i
uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu ZiS, osobito zaštite od šumskih i
drugih požara otvorenih prostora. Potrebno je izvršiti sve zadaće određene Programom
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za ovu
godinu.
Klasa: 021-01/14-01/03
Urbroj: 2181/03-01-14-6
Grohote; 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________

Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 04/13,
12/13 i 16/13) Općinsko vijeće na 15. Sjednici održanoj 24.04.2014.g. donosi

ZAKLJUČAK

Usvaja se izvještaj zapovjednika DVD-a Šolta o stanju zaštite od požara na području Općine
Šolta za 2013. godinu.

Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2181/03-01-14-7
Grohote; 24.04.2014

Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 04/13,
12/13 i 16/13), a u svezi problematike autobusnog prijevoza, Općinsko vijeće na 15. Sjednici
održanoj 24.04.2014.g. donosi

ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Općinski načelnik da se napravi prijedlog za rješavanja problema autobusnog
prometa na Šolti te da navedeni prijedlog predoči ovom vijeću.
U sklopu optimalizacije troškova prijevoza po otoku predlaže se nabavka, iz vlastitih
sredstava, jednog mini busa do 17 sjedala.
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2181/03-01-14-8
Grohote; 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 04/13,
12/13 i 16/13), a u svezi problematike pomorskog prijevoza, Općinsko vijeće na 15. Sjednici
održanoj 24.04.2014.g. donosi
ZAKLJUČAK
1. Da katamaranska linija broj 9601 više ne prometuje nedjeljom kao do sada. Potrebno
je uvesti polazak subotom iz Rogača u 15:30 sati i iz Splita u 24:00 sata cijelu godinu.
2. Da se u SRPNJU I KOLOVOZU kada nema škole promjeni plovidbeni red tako da
katamaran polazi iz Rogača u 07:00 s povratkom iz Splita u 14:30 sati za Rogač gdje
noći.
3. Da od 01.09. do 01.07. katamaran umjesto u 20:45 sati polazi iz Splita u 18:30 sati.
Zadnja točka bi značila i promjena plovidbenog reda trajekta, na način da zadnji
polazak iz Splita treba pomaknuti na 20:30 sati, što bi bilo poželjno i sa stajališta
sigurnosti polaska, a to bi značilo da bi i katamaran uplovio u luku ranije pa ne bi
dolazilo do problema koji se sad javljaju.
Ovlašćuje se načelnik Općine Nikola Cecić Karuzić, ing. za pregovore sa Agencijom
za obalni linijski pomorski promet, Linijskom nacionalnom plovidbom te Jadrolinijom u
svezi navedenih prijedloga.
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2181/03-01-14-9
Grohote; 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
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Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br.
04/13, 12/13), 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 15. sjednici održanoj 24.04.2014.. godine, povodom zahtjeva MARINA
BLAGAIĆA (OIB: 39442750415 ) iz Gornjeg Sela, Kalebićeva 36, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev MARINA BLAGAIĆA (OIB: 39442750415 ) iz Gornjeg Sela,
Kalebićeva 36, , za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500
m3 građevine izgrađene na k.č. 3401 K.O. Gornje Selo.
Obrazloženje
Marin Blagaić, Kalebićeva 36, Gornje Selo, podnio je zahtjev za oslobađanjem od
plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č.
3401 K.O. Gornje Selo. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Marin Blagaić udovoljava formalnopravnim uvjetima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa određenim Odlukom
o komunalnom doprinosu Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj
6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst,4 /13 i 10/13).
II.
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
III.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Šolta.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2181/03-01-14-10
Grohote, 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________

Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br. 04/13,
12/13), 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 15. sjednici održanoj 24.04.2014.. godine, povodom zahtjeva BOĆARSKOG KLUBA
ŠOLTA (OIB: 57503888257), Prisade BB, Srednje Selo, donosi sljedeći:
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ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev BOĆARSKOG KLUBA ŠOLTA (OIB: 57503888257), Prisade BB, Srednje
Selo za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine
izgrađene na k.č. 1652 K.O. Srednje Selo.

Obrazloženje
BOĆARSKI KLUB ŠOLTA, Prisade bb, Srednje Selo, , podnio je zahtjev za
oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine
izgrađene na k.č. 1652 K.O. Srednje Selo. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da BOĆARSKI KLUB
ŠOLTA udovoljava formalno-pravnim uvjetima za oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa određenim Odlukom o komunalnom doprinosu Općine Šolta („Službeni glasnik
Općine Šolta“ broj 6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst,4 /13 i 10/13).
II.
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
III.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Šolta.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2181/03-01-14-11
Grohote, 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br.
04/13, 12/13), 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 15. sjednici održanoj 24.04.2014.. godine, povodom zahtjeva Marina Elezovića
(OIB: 70637246456), Kalebićeva 59, Gornje Selo, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev Marina Elezovića (OIB: 70637246456), Kalebićeva 59, Gornje Selo za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na
k.č. 3402 K.O. Gornje Selo.
Obrazloženje
Marina Elezovića (OIB: 70637246456), Kalebićeva 59, Gornje Selo, podnio je zahtjev za

oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine
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izgrađene na k.č. 3402 K.O. Gornje Selo. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Marin Elezović
udovoljava formalno-pravnim uvjetima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
određenim Odlukom o komunalnom doprinosu Općine Šolta („Službeni glasnik Općine
Šolta“ broj 6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst,4 /13 i 10/13).
II.
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
III.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Šolta.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2181/03-01-14-12
Grohote, 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________

Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br. 04/13,
12/13), 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 15. sjednici održanoj 24.04.2014.. godine, povodom zahtjeva Dubravke Penić (OIB:
58684634649), Put Grohota 27, Rogač , donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev

Dubravke Penić (OIB: 58684634649), Put Grohota 27, Rogač za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na

k.č. 1704 K.O. Grohote.
Obrazloženje
Dubravke Penić , Put Grohota 27, Rogač, podnijela je zahtjev za oslobađanjem od plaćanja
komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č. 1704 K.O.
Grohote. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i
priložene dokumentacije utvrđeno je da Dubravka Penić udovoljava formalno-pravnim
uvjetima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa određenim Odlukom o
komunalnom doprinosu Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj
6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst,4 /13 i 10/13).
II.
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
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III.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Šolta.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2181/03-01-14-13
Grohote, 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br.
04/13, 12/13), 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 15. sjednici održanoj 24.04.2014.. godine, povodom zahtjeva Igora Augustinoviću
(OIB: 86895320669), Sv. Nikole 97, Stomorska , donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev Igora Augustinović (OIB: 86895320669), Sv. Nikole 97, Stomorska

za

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na
k.č. 896/20 K.O. Gornje Selo.

Obrazloženje
Igor Augustinović (OIB: 86895320669), Sv. Nikole 97, Stomorska, podnio je zahtjev za

oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine
izgrađene na k.č.896/20 K.O. Gornje Selo. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Igor Augustinović
udovoljava formalno-pravnim uvjetima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
određenim Odlukom o komunalnom doprinosu Općine Šolta („Službeni glasnik Općine
Šolta“ broj 6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst,4 /13 i 10/13).
II.
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
III.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Šolta.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2181/03-01-14-14
Grohote, 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
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Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br.
04/13, 12/13), 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 15. sjednici održanoj 24.04.2014.. godine, povodom zahtjeva Ede Babića (OIB:
12274775913), Cesta 12, Grohote , donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev Ede Babića, Cesta 12, Grohote

za oslobađanje od plaćanja komunalnog

doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č. 1550/2 K.O. Grohote.

Obrazloženje
Edi Babiću (OIB: 12274775913), Cesta 12, Grohote, podnio je zahtjev za oslobađanjem od

plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č
1550/2 K.O. Grohote. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Edo Babić udovoljava formalnopravnim uvjetima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa određenim Odlukom
o komunalnom doprinosu Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj
6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst,4 /13 i 10/13).
II.
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
III.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Šolta.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2181/03-01-14-15
Grohote, 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br.
04/13, 12/13), 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 15. sjednici održanoj 24.04.2014.. godine, povodom zahtjeva Ive Garbina (OIB:
82873977425), Put Križica 8, Gornje Selo , donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev Ive Garbina , Put Križica 8, Gornje Selo za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č. 2703 K.O. Gornje
Selo.
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Obrazloženje
Ivo Garbin (OIB: 82873977425), Put Križica 8, Gornje Selo, podnio

je zahtjev za
oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine
izgrađene na k.č 2703 K.O. Gornje Selo. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Ivo Garbin udovoljava
formalno-pravnim uvjetima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa određenim
Odlukom o komunalnom doprinosu Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj
6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst,4 /13 i 10/13).
II.
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
III.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Šolta.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2181/03-01-14-16
Grohote, 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
Temeljem članka 30. Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik“ Općine Šolta br.
04/13, 12/13), 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 15. sjednici održanoj 24.04.2014.. godine, povodom zahtjeva Ivanke Musa (OIB:
10902867990), Put Grohota 13, Rogač , donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Ne prihvaća se zahtjev Ivanke Musa (OIB: 10902867990), Put Grohota 13, Rogač za oslobađanje
od plačanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3 građevine izgrađene na k.č.1711
K.O. Grohote.
Obrazloženje
Ivanka Musa (OIB: 10902867990), Put Grohota 13, Rogač , podnijela je zahtjev za oslobađenjem
od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č. 1711
K.O. Grohote. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plačanja komunalnog doprinosa i priložene
dokumentacije utvrđeno je da Ivanka Musa ne udovoljava formalno-pravnim uvjetima za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa određenim Odlukom o komunalnom doprinosu
Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 6/06,01/11,10/12,12/12-pročiščeni tekst, 04/13
i 10/13).
II.
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
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III.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Šolta.

KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2181/03-01-14-17
Grohote, 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________
Na temelju članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 04/13,
12/13 i 16/13), Općinsko vijeće na 15. sjednici održanoj 24.04.2014.g. donosi
ZAKLJUČAK
Svim radnicima koji putuju u Split na posao, a dokažu da im poslodavac ne plaća
putne troškove, Općina Šolta će iz svog Proračuna subvencionirati cijenu karte u visini od
50%.
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2181/03-01-14-18
Grohote; 24.04.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
_________________________________________________________________________

