ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 31.listopada 2017.godine u Grohotama u Općinskoj vijećnici

Sjednica je započeta u 09:05 sati.
Nazočni vijećnici: Ante Ruić, Vicko Kaštelanac, Inga Tomić-Vrdoljak, Branka Weber, Boris Gabela,
Ćiril Kalebić, Vicko Buktenica, Tihomir Glavurtić, Zvjezdana Jelinčić i Vojka Tomić.
Opravdano odsutni: Goran Tvrdić
Sjednici nazočuju:
Nikola Cecić-Karuzić- Općinski načelnik Općine Šolta
Željko Zlendić – Zamjenik načelnika Općine Šolta
Nataša Nazor Jovović – Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta
Sjednici prisustvuje još Maja Jurišić, najavljeni zainteresirani građanin.
Predsjedatelj: Ante Ruić
Zapisničar: Katja Tramontana – Domaćina
-sjednica se tonski snima
Ad.1)
Predsjedatelj pozdravlja prisutne i iznosi predloženi
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje Dnevnog reda;
Usvajanje zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća;
Usvajanje zapisnika sa 4.sjednice Općinskog vijeća
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2017.g
Odluka o ispravci pogreške i usklađenju grafičkih prikaza u Odluci o izmjenama i
dopunama Prostornog plana uređenja Općine Šolta (V)
Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šolta
Imenovanje kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu
Izvješće o radu Općinskog načelnika za proteklih 6 mjeseci
Razno

Tihomir Glavurtić predlaže nadopunu dnevnog reda sa točkom „rad Mjesnih odbora“.
Predsjedatelj predloženu teme stavlja pod Razno, te predloženi Dnevni red stavlja na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja Dnevni red se jednoglasno usvaja .
Ad.2)
Nakon provedenog glasovanja Zapisnik sa 3.sjednice Općinskog vijeća usvojen je
jednoglasno.
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Ad. 3)
Nakon provedenog glasovanja Zapisnik sa 4.sjednice Općinskog vijeća usvojen je
jednoglasno.
Ad.4)
Predsjedatelj prepušta riječ Načelniku.
Načelnik naglašava kako je Izvješće informativno i sve je detaljno objašnjeno. Poziva Mirjanu
Kliškinić, računovodstvenog referenta JUO Općine Šolta koja je u međuvremenu pristigla na sjednicu,
da dade pojašnjenja vijećnicima.
Mirjana Kliškinić upoznaje vijećnike sa strukturom Proračuna kako bi mogli lakše razumjeti
polugodišnje izvješće. Daje kratki pregled prihoda i rashoda po programima i u postocima izvršenja.
Ćiril Kalebić pita u svezi 27.000,00 kuna izdvojenih za lozne cijepove preko PZ Gornje Selo.
Vicko Kaštelanac daje odgovor . Radi se o sufinanciranju koje se provodi godinama od čega
1/3 sufinancira Općina preko Zadruge, 1/3 Županija i 1/3 sam poljoprivrednik. Osoba ne može sama
nabaviti sadni materijal, cijepova dobričića nema za nabavu u slobodnoj prodaji, samo preko Zadruge.
Od kada se program provodi kroz sve ove godine zasađeno je preko 70000 loza.
Tiho Glavurtić pita za izdatak od 200.000,00 kn kamata prema Državnoj geodetskoj upravi.
Mirjana Kliškinić pojašnjava kako su to kamate nastale još pri izradi Zemljišne knjige
K.O.Gornje Selo, čekalo se na sredstva Ministarstva i kasnilo sa plaćanjem. Kamate su narasle jer se
radilo o velikim iznosima, postignut je dogovor za plaćanje u ratama.
Predsjedatelj pojašnjava, Vijeće donosi Proračun, a nakon toga Načelnik vodi računa o
izvršenju. Ne smije izaći iz okvira Proračuna. Ovim izvješćem se samo prikazuje u kojem se postotku
Proračun izvršio u prvih 6.mjeseci kako bi bili spremni ukoliko je potrebno intervenirati i izvršiti
rebalans.
Predsjedatelj poziva vijećnike na glasovanje o usvajanju izvješća.
Nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM usvaja se
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.g.
Ad.5)
Pročelnica obrazlaže kako je došlo do tehničke pogreške. Na određenim grafičkim prikazima
su ostali stari podaci te to treba ispraviti.
Kako nema pitanja ni primjedbi Predsjednik poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Odluka o ispravci pogreške i usklađenju grafičkih prikaza u Odluci o izmjenama i
dopunama Prostornog plana uređenja Općine Šolta (V)
Ad.6)
Pročelnica daje pojašnjenje u svezi izmjena i dopuna u Poslovniku. Konkretno se radilo na
izmjenama u svezi prisutnosti javnosti na sjednicama.
Tihomir Glavurtić se ne slaže da Predsjednik odlučuje o tome tko će prisustvovati sjednici
kada se prijavi veći broj ljudi od dozvoljenog.
Predsjedatelj pojašnjava da su u prednosti oni koji su zainteresirani za konkretnu točku
dnevnog reda. Smatra da će se Poslovnik trebati još doraditi. Naglašava kako se u 25 god.nikad nije
zatvorila sjednica za javnost do prošle sjednice kada je na to bio primoran. Sve sjednice su bile javne i
organizirale su se i u drugim većim prostorima zbog velikog interesa javnosti kada su bile neke
posebne teme.
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Tihomir Glavurtić predlaže da stoji u Pravilniku da se dozvoljava prisutnost za prvih 5 osoba
koje se najave.
Boris Gabela predlaže dopunu članka 85., da stoji „akreditiranim predstavnicima registriranih
medija“
Predsjedatelj ovaj prijedlog stavlja na glasovanje koji se jednoglasno prihvaća.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o kompletnoj Odluci.
Nakon provedenog glasovanja sa 9 ZA i 1 SUZDRŽANIM donose se
Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šolta
Ad.7)
Pročelnica upoznaje vijećnike sa uvjetima koje moraju zadovoljavati porotnici. Predlaže
vijećnicima da do slijedeće sjednice daju prijedloge. Obvezno je priložiti životopis za predloženog
kandidata.
Predsjedatelj poziva vijećnike za mišljenje te se donosi
Zaključak
Za narednu sjednicu Općinskog vijeća pripremiti prijedloge za izbor porotnika. Prijedlozi se
dostavljaju Općinskom sudu Split koji odlučuje o izboru porotnika.
Ad.8)
Načelnik prvo čestita TZ i svima koji su doprinijeli da Maslinica osvoji nagradu „Destinacija
godine – Autentična primorska destinacija „malo misto““-velika nagrada za Šoltu, a zatim podnosi
izvješće o radu:
- Dječji vrtić- dokumentacija pri kraju
- Bratska kuća Grohote, u ovoj godini bit će dovršeni svi sadržaji
- Kanalizacija Stomorska,i šetnica -za slijedeću turističku sezonu trebalo bi biti gotovo, Šolta je
među 6 općina-gradova u Splitsko-dalm.županiji (od 56) koji su dobili sredstva iz EU
Fondova za ovaj projekt
- Nautička luka Stomorska, plaža, trajektni i katamaranski pristan- 2 faze, dokumentacija do
kraja godine- radovi započinju početkom 2018.g.
- Cesta Rogač-Grohote predviđeno da bude dovršena do 01.06.2018.g.
- Usporedno se radi dokumentacija na zaobilaznici Gornjeg Sela
- Napominje da se oko organizacije Dana općine potroši puno vremena, usput naglašava da je
ponosan što smo nagradu uručili Anti Mrvici iako nisu svi vijećnici bili za to, prepoznali smo
pravog čovjeka, i RH mu je uručila nagradu za osobu godine u turizmu
- Reciklažno dvorište- do kraja godine predviđen završetak, investicija vrijedna 3.700.000,00 kn
netto- 75%bespovratna sredstva Fonda, 25% Općina
- Pripreme i rad za turističku sezonu, i kao Predsjednik TZ
- Rad s Komunalnim poduzećem, i suočavanjem sa komunalnim problemima
- Rad sa strankama, i kod kuće i u uredu uvijek netko „na vratima“ što oduzima dosta vremena
- Koordinacija s vatrogascima, financiranje
- Član Radne skupine za pripremu Zakona o otocima, česti sastanci
- Član Radne skupine za rješavanje „Problema Livke“ koji je od visoke državne važnosti- rad s
Ministarstvom turizma i Upravom za šume i dr., pri posjetu na Šolti pripremili rješenje
problema, nada se da će tako i biti
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Član Upravnog odbora „Vodovoda“ i „Prometa“, radi se na projektu postavljanja 2.vodovodne
cijevi Brač-Šolta, s „Prometom“ dobri odnosi-i dalje imamo dobre autobuse u odnosu na one
u Splitu i stanju same firme Promet
sve manifestacije na Šolti popratio ili sudjelovao u njima
stalno se radi na pripremama izmjena prostornih i urbanističkih planova
suradnja sa drugim općinama, posjeti
rad na sigurnosti stanovništva i turista, povećanje broja policajaca u sezoni
rad sa zdravstvom- ustroj vrlo dobar, tim koji ljeti radi 24h, fizikalna terapija zaživila
rad s mjesnim odborima, udrugama….
Zahvaljuje na suradnji i pažnji.

Ćiril Kalebić pita što je s novim Dječjim vrtićem i 10satnim programom.
Načelnik odgovara da su otklonjeni svi detalji koje je trebalo popraviti, Uporabna dozvola je
dobivena. Sada se radi na osnivanju samostalne Ustanove. Grad Split se svakako želi riješiti ovog
vrtića, i sada kada je to u novim prostorima ima priliku za to. Pročelnica radi na dokumentaciji za
osnivanje ustanove. Posebnim ugovorima sa Školom i Domom zdravlja pokrit će se potrebne službe u
vrtiću, knjigovodstvo će preuzeti Općina i voditi kao i za ostale službe, tako da u tom dijelu nema
većih troškova nego do sada. Plaćalo se i Gradu Splitu. Predviđa da će se sa 10satnim programom
započeti još u ovoj godini, a zatim nastojati da se krene i s jaslicama.
Ćiril Kalebić pita da li će upravo formirani mjesni odbori imati svoja financijska sredstva, u
određenim iznosima kojima će sami raspolagati.
Načelnik odgovara NE. To nije praksa kod nas niti u drugim općinama. Ako baš žele
Pročelnica će pribaviti mišljenje Ministarstva da li je to moguće, ali u tom slučaju MO moraju biti
samostalne pravne osobe sa svojim računom, knjigovodstvom i svim što je potrebno i sami to voditi.
Predsjedatelj ističe kako se uvijek uvažavalo što mjesni odbori imaju u planu raditi. I sada su
pozvani do 6.11., a mogu i kasnije, predati svoj plan što bi se trebalo raditi po mjestima, predvidjeti
financijski otprilike koliko će to koštati. Prema tome će se formirati Proračun i razni programi.
Ćiril Kalebić zahvaljuje na edukaciji o formiranju Proračuna ali hoće konkretno znati da li će
mjesni odbori dobiti određena sredstva u Proračunu.
Predsjedatelj odgovara Ne, ne na taj način.
Zvjezdana Jelinčić ističe da se po mjestima radilo kako je Komunalno poduzeće odredilo,
utjecaj mjesnog odbora je bio nikakav.
Predsjedatelj smatra da su MO loše radili svoj posao.
Ćiril Kalebić pita u svezi zaobilaznice Veli Dolac,Stomorska, u kojoj je fazi.
Načelnik odgovara u fazi prikupljanja dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole.
Tihomir Glavurtić iznosi da mjesni odbori imaju pravo na račun i upravljanje malim
komunalnim zahvatima, sve je to zakonom određeno.
Predsjedatelj naglašava da MO ne smiju raditi ništa bez odobrenja Općine
Načelnik pita kako misle provoditi bagatelnu nabavu, za primjerice te radove, a za koju je on
odgovoran.
Tihomir Glavurtić nadalje iznosi problem prljavog i neuglednog trajekta u sezoni, neuredne
Maslinice bez javnog wc-a, koja je eto dobila nagradu, a za koju mjesto ili mjesni odbor nije znao niti
su obaviješteni, nadalje o lošoj suradnja s Basilijom-sve što je tražio za mjesto nije dobio.
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Predsjedatelj ga upućuje da napiše osvrt na rad Basilije i traži da se sankcioniraju odgovorne
osobe.
Vojka Tomić ponavlja upit u svezi jaslica jer nije shvatila da li će biti ili ne. Te u svezi grijanja
u vrtiću, da li je isključivo na struju jer smatra da je to nedovoljno.
Načelnik objašnjava da su za jaslice zadovoljeni prostorni uvjeti. Kada se otvori ovaj dio za
djecu od 3 do 6 ipo godina onda će se ispitati što je potrebno za jaslice, za to su drugačija i stroža
pravila. Grijanje je na struju što je najčistije i najjednostavnije.
Ad.9)
Tihomir Glavurtić predlaže da se točka o radu mjesnih odbora stavi na slijedeću sjednicu. Do
tada bi se bolje pripremio, a i da danas ne produljuje sjednicu.
Predsjedatelj upućuje Tihomira Glavurtića da dade kratko pismeno obrazloženje za tu točku
dnevnog reda.
Tihomir Glavurtić želi se još osvrnuti na red na svečanostima i svečanim sjednicama
Općinskog vijeća. Smatra da na svečanim sjednicama vijećnici moraju imati točno svoje mjesto
sjedenja i treba voditi računa o poštivanju sjednice i sa samim oblačenjem. Takvog reda na proslavi
Dana Općine nije bilo. Treba se znati Protokol i poštivati ga. Predlaže da svi vijećnici imaju neko
obilježje poput svečanog šala ili sl. kojim će se raspoznavati. Ujedno ističe kako sami vijećnici,
predstavnici naroda, slabo posjećuju događanja počev od primjerice Dana Vesne Parun do polaganja
vijenaca uz državne blagdane i sl.
Predsjedatelj se slaže sa primjedbom. Smatra da je to tema za raspravu na Vijeću i o tome
treba razgovarati.
Predsjedatelj poziva Maju Jurišić da postavi pitanja za koja se najavila.
Maja Jurišić upoznaje Vijeće da će u buduće predstavljati „Dalmaciju danas“, u tijeku je
dobivanje akreditacije.
Zanima je da li se i mediji broje u onih 5 prvih najavljenih za prisustvovanje sjednici.
Predsjedatelj odgovara da bi se trebalo to ubrajati jednako s ostalima zainteresiranima, ali
naravno nije svejedno mediji ili netko „bezveze sa strane“, tako da će se medijima uvijek gledati izaći
u susret.
Maja Jurišić obavještava vijećnike da će se najaviti za prisustvovanje na gotovo svakoj
sjednici ukoliko je na Šolti, i sa njih izvješćivati. Pa tako ima potrebu upozoriti na slobodu govora i
izvješćivanje iz njenog kuta gledišta, naravno mora biti nepristrana i bez dozvoljavanja kleveta i sl.
Predsjedatelj ističe da nema ništa protiv izvješćivanja, ali upozorava da se treba držati
određenog nivoa i poštivanja pa se ne može dozvoliti da se na faceu i sl. vijećnike naziva pogrdnim
nazivima ili da se šire pogrešne informacije, ali dobro je da ljudi iznose svoje mišljenje.
Predsjedatelj konstatira da nema više pitanja i zaključuje sjednicu u 11:00 sati.
ZAPISNIČAR

Katja Tramontana-Domaćina

PREDSJEDATELJ

Ante Ruić

KLASA:021-05/17-01/08
URBROJ:2181/03-01-17-3
Grohote, 31.10.2017.
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