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Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj
153/13.)) i članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općina Šolta“, broj 4/13,12/13
), Općinsko vijeće Općine Šolta na 14.sjednici održanoj 14.03.2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta (III)
I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, br: 06/06, 05/10, 9/10 i
02/12) 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.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA

Članak 2.
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna je:
- članak 75., 76., 86., 109. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj
153/13),
- 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.

III.

RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA

Članak 3.
(1) Prostorni plan Šolte donesen je 28.12.2006. obuhvaća područje otoka Šolte sa
pripadajućim otočićima i akvatorijem, isti je mijenjan i dopunjavan 02.06.2010. i 23.02.2012.
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(2) Razlozi za ciljnu Izmjenu i dopunu su slijedeći:
1. Izmjena tekstualnog dijela plana, odnosno odredbi za provođenje na način da se u
izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene Šešula za hotele
poveća katnost sa P+1 na P+3, i da se na svim građevinama dopušta jedna, a za hotel
više podrumskih etaža.
2. Proširenje luke otvorene za javni promet u Rogaču te ukidanje sportske lučice i njene
zamjene komunalnim dijelom luke otvorene za javni promet.
3. Proširenje luke otvorene za javni promet u Stomorskoj te ukidanje sportske lučice i
njene zamjene komunalnim dijelom luke otvorene za javni promet.
IV.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

Članak 4.
(1) Izmjene i dopune obuhvaćaju područja turističke zone u izdvojenom građevinskom
području Šešula, te lučko područje Rogač i Stomorska.

V.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA

Članak 5.
(1) Prostornim planom uređenja općine Šolta planirana je izdvojena ugostiteljsko turistička
zona Šešula površine 7,5 ha, kapaciteta maksimalno 400 kreveta, pretežno turističko naselje
(T2). Unutar turističke zone moguće je planirati 70% kapaciteta u vilama, i obvezno
minimalno 30 kapaciteta ili 120 kreveta u hotelu (T1). Za predmetnu zoni izrađuje se
Urbanistički plana uređenja, čija je izrada u tijeku. Sukladno odredbama PPUO Šolta,
maksimalna katnost za gradnju hotela (T1) je P+1.
Urbanističko - arhitektonskom analizom došlo se do spoznaje da je visina hotela prizemlje i
kat (P+1) nedovoljna za planiranu tipologiju izgradnje, te se ne bi mogla postići optimalna
organizacija prostora. Također je nužna izgradnja podrumskih etaža prvenstveno u funkciji
garažnih prostora. Obzirom na planiranu kategoriju hotela, konfiguraciju terena, Zakonom
zadani koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti, te činjenicu da se u podrumu
planira garažni prostor sa visinom P+1 ne bi se mogao postići planirani kapacitet. Stoga je
ovim izmjenama potrebno omogućiti povećanje visine do maksimalno P+3, te planirati
podrumske etaže.
(2) Područje Luke Rogač sadašnjim planom je određeno kao luka otvorena za javni promet na
dijelu novoizgrađenog trajektnog pristaništa, sportska luka u starom dijelu lučice kao i
dijelom obale koje se koristi za potrebe pumpne stanice.
Sportski dio luke koristio se je uglavnom kao komunalna luka pod upravljanjem Športsko
ribolovnog društva, a dijelom kao luka za privez nautičkih plovila, također u organizaciji
ŠRD.
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Kako danas prvenstveno radi promjena zakona o lukama, a i zbog potrebe za većim
ulaganjima, više nije moguće na taj način organizirati red u luci, ukazala se potreba za
proširenje luke otvorene za javni promet te za ukidanje sportske lučice i njene zamjene
komunalnim dijelom luke otvorene za javni promet.
(3) U Luci Stomorska sada postoji sportska luka koja je pod upravljanjem ŠRD Pelegrin, a
koja se prostire u pretežnom dijelu luke i dijela obale koja se koristi kao luka otvorena za
javni promet i pod upravljanjem je Lučke uprave SDŽ.
Kako danas prvenstveno radi promjena zakona o lukama, a i zbog potrebe za većim
ulaganjima, više nije moguće na taj način organizirati red u luci, ukazala se potreba za
proširenje luke otvorene za javni promet te za ukidanje sportske lučice i njene zamjene
komunalnim dijelom luke otvorene za javni promet.
Razlozi za promjenu su isti kao i za Luku Rogač s tim da je u Stomorskoj potrebna znatna
investicija radi uređenja zaštitnog valobrana i trajektnog pristaništa, koji se u sadašnjim
uvjetima ne mogu realizirati.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA

VI.

Članak 6.
(1) Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna obuhvaćaju:
1.

Ovim izmjenama i dopunama omogućava se izgradnja na način da hotelskih sadržaji
u pojedinim dijelovima mogu imati visinu do P+3 i to pretežno smještajni dijelovi
građevina. Isto tako se ovim izmjenama ima omogućiti izgradnja podrumskih etaža, i
to za vile jedna a za hotel i više od jedne.

2.

Ovim izmjenama se proširenje luka otvorene za javni promet u Rogaču te se ukida
sportska lučica, a njeni dio se zamjenjuje komunalnim dijelom luke otvorene za javni
promet. Na ovaj način omogućiti će se i učinkovitije uspostavljanje reda, racionalnije i
učinkovitije gospodarenje lukom te omogućavanje potrebnih investicija.

3.

Ovim izmjenama se proširenje luka otvorene za javni promet u Stomorskoj te se ukida
sportska lučica, a njeni dio se zamjenjuje komunalnim dijelom luke otvorene za javni
promet. Na ovaj način omogućiti će se i učinkovitije uspostavljanje reda, racionalnije i
učinkovitije gospodarenje lukom te omogućavanje potrebnih investicija.

VII.

STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU PLANA

Članak 7.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna predviđa se izrada odgovarajućih stručnih podloga (idejnih
projekt) za planiranje izmjena u lučkom području.
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VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti
prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim
smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH
SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U
IZRADI PROSTORNOG PLANA
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 2. Ove odluke. Ista tijela će biti
pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna plana.
(2) Sukladno uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u vezi "Ciljanih izmjena i
dopuna prostornih planova" (Klasa: 350-02/12-01/1; Ur.broj. 531-05-12-1, od 05. travnja
2012.) u izradi donošenju ovih izmjena i dopuna sudjeluju tijela i osobe određene posebnim
propisima čiji zahtjevi mogu biti od utjecaja na utvrđeni cilj izmjena i dopuna.
(3) Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka su:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, 21000 Split;
2. MUP – Policijska uprava splitsko dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9,

21000 Split
3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,

Vukovarska 35, 21000 Split
4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Reepublike Austrije

14. 10000 Zagreb
5. Lučka kapetanija Split, Obala lazareta 1. 21000 Split;
6. Lučka uprava Splitsko dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterne 10., 21000 Split.

(4) Javnopravna tijela određeni posebnim propisima, odnosno ovom Odlukom moraju u
zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge
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stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Izmjena i dopuna.
Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to
dužan posebno obrazložiti.
(5) Javnopravna tijela iz stavka 3. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog člana u roku od 15 dana dostaviti
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 15 dana
za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu i objavu javne rasprave 45
dana
za provedbu javne rasprave 8 dana
za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna 15 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 sredstava proračuna Općine Šolta ili iz drugih izvora.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna javnopravnim tijelima određenim
posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše petnaest dana dostave eventualne
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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 Hrvatskom zavodu za prostorni
razvoj.
Članak 13.
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ciljanim izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Šolta od 29.11.2013. godine (Službeni glasnik Općine Šolta
14/2013).
Članak 14.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine
Šolta.
Klasa: 021-05/14-01/02
Urbroj: 2181/03-01-14-2
Grohote, 14.03.2014.

Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj
153/13.) i članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općina Šolta“, broj 4/13,12/13 ),
Općinsko vijeće Općine Šolta na 14. sjednici održanoj 14.03.2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja STOMORSKA
I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog
plana Stomorska („Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 8/12.), u nastavku: 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,
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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:
- članak 79., 86., 109. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj
153/13; - u daljnjem tekstu "Zakon"),
- 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.

III.

RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA

Članak 3.
(1) Urbanistički plan Stomorska donesen je u rujnu 2012. godine i obuhvaća građevinsko
područje naselja Stomorska.
(2) Razlozi za ciljnu Izmjenu i dopunu su slijedeći:
1. Da se planirana kolna prometnica (građ.čest. 2/9 k.o. Gornje Selo) između građevnih
čestica 2/1 i 2/2 planirane širine 5,5 m i koja izlazi iz građevinskog područja naselje
prema k.o. Grohote preoblikuje na način da se smanji širina na 3 m i prekine prije
granice građevinskog područja a prema geodetskoj podlozi.

IV.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
Članak 4.
(1) Izmjene i dopune obuhvaćaju rubni zapadni dio građevinskog područja naselja stomorska
(prema grafičkom prikazu u privitku ove Odluke.

V.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA

Članak 5.
(1) Urbanističkim planom uređena Stomorska na rubnom području prema zapadu između
građevnih čestica 2/1 i 2/2 planirana je kolna prometnica širine 5,5 m koja izlazi izvan granica
građevinskog područja, premda za isto nema razloga, jer se njome ne osigurava pristup za
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veći broj građevnih čestica. Planirana prometnica služi za prilaz na pometnute građevne
čestice koji već u naravi postoji i služi svrsi.
Stoga je opravdano da se izmjenama i dopuna UPU-a planirana prometnica uskladi sa
stvarnim potrebama i definiranim prostornim odnosima, a što je sukladno Zaključku
općinskog vijeća Općine Šolta (Klasa:021-05/13-01/7; Urbroj:
2181/03-01-13-8; od
23.07.2013.)

VI.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA

Članak 6.
(1) Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna obuhvaćaju:
Ovim izmjenama i dopunama planirana prometnica se usklađuje sa postojećim stanje i
stanjem u katastru koje zadovoljava svrhu.

VII.

STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU PLANA

Članak 7.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna predviđa se izrada drugih stručnih podloga.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti
prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim
smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH
SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U
IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 9.
(1) U smislu članka 90. Zakona 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
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izmjena i dopuna iz članka 3. stavka 2. Ove odluke. Ista tijela će biti pozvana na javnu
raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna plana.
(2) Sukladno uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u vezi "Ciljanih izmjena i
dopuna prostornih planova" (Klasa: 350-02/12-01/1; Ur.broj. 531-05-12-1, od 05. travnja
2012.) u izradi donošenju ovih izmjena i dopuna sudjeluju tijela i osobe određene posebnim
propisima čiji zahtjevi mogu biti od utjecaja na utvrđeni cilj izmjena i dopuna.
(3) Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka su:
1. MUP – Policijska uprava splitsko dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9,
21000 Split
(4) Javnopravna tijela određeni posebnim propisima, odnosno ovom Odlukom moraju u
zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge
stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Izmjena i dopuna.
Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to
dužan posebno obrazložiti.
(5) Javnopravna tijela e iz stavka 3. ovog članka dužnu su svoje zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog člana u roku od 15 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 15 dana
za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu i objavu javne rasprave 15
dana
za provedbu javne rasprave 8 dana
za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna 7 dana
za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 7 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.
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XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA
Članak 11.
(1) Izmjene i dopune financiraju se iz drugih sredstava sukladno Zakonu.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna javnopravnim tijelima 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.
(3) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna Hrvatskom zavodu za prostorni
razvoj.
Članak 13.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine
Šolta.
Klasa: 021-05/14-01/02
Urbroj: 2181/03-01-14-3
Grohote, 14.03.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća,
Ante Ruić, v.r.
___________________________________________________________________________
Temeljem članka 9. Zakona o naseljima(«Narodne novine» broj54/88), članka 30.
Statuta Općine Šolta, («Službeni glasnik Općine Šolta» br. 4/13,12/13,16/13), Općinsko
vijeće Općine Šolta na 14. sjednici održanoj 14. 03. 2014. godine donosi
ODLUKU
o određivanju imena ulice na području uvale Jorja
Članak 1.
Određuju se naziv ulice u naselju Grohote na području uvale Jorja kako slijedi:

Red.
Broj.

IME ULICE

1.

Uvala Jorja

OPIS
Naselje Grohote -Područje uvale Jorja
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku“
Općine Šolta.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju ulice na
području uvale Jorja („Službeni glasnik“ Općine Šolta br. 8/11).
KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2181/03-01-14-4
Grohote, 14. 03. 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 14. sjednici održanoj 14.03.2014.. godine, povodom zahtjeva SERGEJA BEZIĆA
(OIB: 21346724591) iz Grohota, Gustirna 5 donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev SERGEJA BEZIĆA iz Grohota, Gustirna 5, za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č.
1251 K.O. Grohote.
Obrazloženje
Sergej Bezić iz Grohota, Gustirna 5, podnio je zahtjev za oslobađanjem od plaćanja
komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č. 1251 K.O.
Grohote. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i
priložene dokumentacije utvrđeno je da Sergej Bezić 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: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2181/03-01-14-5
Grohote, 14.03.2014.
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 14. sjednici održanoj 14.03.2014.. godine, povodom zahtjeva ROMANA
MEŠTROVIĆA (OIB: 80929685593) iz Donjeg Sela, Sv. Martina 10 donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev ROMANA MEŠTROVIĆA iz Donjeg Sela, Sv. Martina 10, za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine
izgrađene na k.č. 3252/1, 3252/3, 3222/2 K.O. Donje Selo.
Obrazloženje
Romano Meštrović iz Donjeg Sela, Sv. Martina 10, podnio je zahtjev za oslobađanjem od
plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č.
3252/1, 3252/3, 3222/2 K.O. Donje Selo. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Romano Meštrović
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: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2181/03-01-14-6
Grohote, 14.03.2014.
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 14. sjednici održanoj 14.03.2014.. godine, povodom zahtjeva JOŠKA BEZIĆA
(OIB: 42931519357) iz Grohota, Put radovanja 37, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev JOŠKA BEZIĆA iz Grohota, Put radovanja 37, za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č.
3368/1 K.O. Grohote.
Obrazloženje
Joško Bezić iz Grohota, Put radovanja 37, podnio je zahtjev za oslobađanjem od plaćanja
komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č. 3368/1 K.O.
Grohote. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i
priložene dokumentacije utvrđeno je da Joško Bezić 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: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2181/03-01-14-7
Grohote, 14.03.2014.
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 14. sjednici održanoj 14.03.2014.. godine, povodom zahtjeva VICE BEZIĆA (OIB:
81550339238) iz Grohota, Put radovanja 37, donosi sljedeći:
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ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev VICE BEZIĆA iz Grohota, Put radovanja 37, za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č.
3368/1 K.O. Grohote.
Obrazloženje
Vice Bezić iz Grohota, Put radovanja 37, podnio je zahtjev za oslobađanjem od plaćanja
komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č. 3368/1 K.O.
Grohote. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i
priložene dokumentacije utvrđeno je da Vice Bezić 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: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2181/03-01-14-8
Grohote, 14.03.2014.
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 14. sjednici održanoj 14.03.2014.. godine, povodom zahtjeva NIKOLINE CECIĆ
VIDOŠ (OIB: 72985630512) iz Grohota, Igrališće 4, donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se zahtjev NIKOLINE CECIĆ VIDOŠ iz Grohota, Igrališće 4, za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č.
1127 K.O. Grohote.
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Obrazloženje
Nikolina Cecić Vidoš iz Grohota, Igrališće 4, podnijela je zahtjev za oslobađanjem od
plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500 m3 građevine izgrađene na k.č.
1127 K.O. Grohote. Pregledom zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa i priložene dokumentacije utvrđeno je da Nikolina Cecić Vidoš 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: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2181/03-01-14-9
Grohote, 14.03.2014.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

___________________________________________________________________________

