ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 05.prosinca 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, Vojka Tomić i 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
Tonkica Spicijalić- mag.oec. – viši financijski stručni suradnik u JUO Općine Šolta

Predsjednici/predstavnici svih Vijeća mjesnih odbora, DVD-a Šolta, KUD-a Šolta, ŠGZ
Olinte, direktorica Komunalnog Basilija Tihana Glavurtić, direktorica TZ OŠ Zorana
Kaštelanac.
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.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Usvajanje Dnevnog reda;
Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća;
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.godini
Program socijalne skrbi za 2018.godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2018.godinu
Program javnih potreba u sportu za 2018.godinu
Program dodjele donacija ostalim udrugama za 2018.godinu
Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i
obrazovanju za 2018.godinu
Plan razvojnih programa od 2018.do 2020.godine
Prijedlog Proračuna Općine Šolta za 2018.godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Šolta za 2018.g.
Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2017. godinu i Plan
razvoja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2018.godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Šolta
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja OBALE
MASLINICA-LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET („Službeni glasnik
Općine Šolta“, br-30/5 i 10/10)
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
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uređenja Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, br.7/17 i 13/17)
17. Rad i djelovanje mjesnih odbora
18. Zamolba za korištenje Općinske vijećnice –Klub nezavisnih vijećnika
19. Imenovanje kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu
20. Davanje suglasnosti Načelniku za sklapanje ugovora u cilju realizacije redovitih programa

predškolskog odgoja na području Općine Šolta
21. Razno

Predsjedatelj predlaže izmjenu redoslijeda Dnevnog reda, točka 20.da bude 3.točka.
Tihomir Glavurtić predlaže da točka 17.bude odmah iza Proračuna, na točki 14.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje predloženi Dnevni red sa izmijenjenim redoslijedom.
Protiv je Vojka Tomić koja želi naglasiti da se ne slaže sa velikim brojem opsežnih točaka dnevnog
reda.
Dnevni red se usvaja sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV, te glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Usvajanje Dnevnog reda;
Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća;
Davanje suglasnosti Načelniku za sklapanje ugovora u cilju realizacije
redovitih programa predškolskog odgoja na području Općine Šolta
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.godini
Program socijalne skrbi za 2018.godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2018.godinu
Program javnih potreba u sportu za 2018.godinu
Program dodjele donacija ostalim udrugama za 2018.godinu
Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i
obrazovanju za 2018.godinu
Plan razvojnih programa od 2018.do 2020.godine
Prijedlog Proračuna Općine Šolta za 2018.godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Šolta za 2018.g.
Rad i djelovanje mjesnih odbora
Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2017. godinu i Plan
razvoja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2018.godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Šolta
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja OBALE
MASLINICA-LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET („Službeni glasnik
Općine Šolta“, br-30/5 i 10/10)
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, br.7/17 i 13/17)
Zamolba za korištenje Općinske vijećnice –Klub nezavisnih vijećnika
Imenovanje kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu
Razno

Ad.2)
Predsjedatelj poziva vijećnike na usvajanje zapisnika sa 5.sjednice.
Branka Weber upozorava na očitu tiskarsku grešku u točci 4.zapisnika,“ usvaja se
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.“, a ne 2016.g.
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Drugih primjedbi nema.
Nakon provedenog glasovanja Zapisnik sa 5.sjednice Općinskog vijeća usvojen je
jednoglasno.
Ad. 3)
Predsjedatelj prepušta riječ Načelniku. Načelnik kratko obrazlaže ponudu koju su vijećnici
dobili u materijalima. Ako se potpiše ugovor i bude dovoljan broj djece u Novu godinu ulazimo sa
novim vrtićom.
Tonkica Spicijalić u ime roditelja govori o broju djece za jaslice, sigurnih 10tak, a možda ih
bude još toliko. Cijena od 520 kn prihvatljiva.
Predsjedatelj naglašava da se i do sada za vrtić izdvajalo preko 300.000,00 kn godišnje, a sada
bi za 10satni program i jaslice izdvajali oko 550.000,00kn
Ćiril Kalebić pita kolika je konačna cijena jaslica i zašto nema ponuda iz drugih vrtića.
Predsjedatelj odgovara, 10satni program 450, jaslice 520 kuna, također upućuje vijećnike da
pogledaju-usporede- cijene u državnim vrtićima u drugim općinama.
Ćiril Kalebić i dalje inzistira na odgovoru zašto nema ponuda i drugih vrtića.
Načelnik odgovara kako je usmeno razgovarao sa više općina i gradova i svi su preporučili
„Čarobni pianino“.
Goran Tvrdić pita za realan trošak, smatra da je to sigurno više od 500tisuća kuna. Ali ako
Općina ima novaca prvi je za.
Predsjedatelj napominje da se treba napraviti ugovor koji se lako može raskinuti, a u dalje
raditi na formiranju vlastite ustanove.
Načelnik naglašava kako je cijena vrtića po djetetu već umanjena jer se prostor daje besplatno,
i participira kroz program socijalne skrbi sa 150kn po djetetu.
Goran Tvrdić provjerava navod da zaposlenici moraju biti s prebivalištem u općini Šolta.
Vicko Buktenica pita što sa sadašnjim zaposlenicama u vrtiću.
Željko Zlendić ističe kako su reference Dječjeg vrtića „Čarobni pianno“ odlične. Prednost kod
zapošljavanja imaju naravno svi s prebivalištem na Šolti.
Predsjedatelj naglašava da se sadašnje zaposlenice u vrtiću preuzimaju u stalni radni odnos,
odnosno na neodređeno.
Vojka Tomić pita da li će roditelji plaćati istu cijenu ili prema cenzusu, primanjima, jer ima
onih koji neće moći platiti ovu cijenu.
Predsjedatelj odgovara da se može staviti „miljun“ kategorija ali moramo biti svjesni da svu
razliku mora platiti Općina.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o davanju suglasnosti Načelniku za potpisivanje ugovora sa
dječjim vrtićom „Čarobni pianino“ Split.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće suglasno je da Općinski načelnik potpiše ugovor sa dječjim vrtićom „Čarobni
pianino“ sa sjedištem u Splitu, Terzićeva 9, za realizaciju programa predškolskog odgoja na području
Općine Šolte.
Ad. 14)
Predsjedatelj usvaja prijedlog da se prijeđe na točku 14. rad Mjesnih odbora.
Prepušta riječ predlagatelju točke Tihomiru Glavurtiću.
Tihomir Glavurtić obrazlaže potrebu ove točke dnevnog reda. Smatra da je potrebno da se
vijećnici i glavari međusobno upoznaju. Sastanaka sa Općinom proteklih godina nije bilo. Predlaže
jednom mjesečno sastanak predsjednika mjesnih odbora sa Načelnikom ili Zamjenikom načelnika.
Mjesni odbor mora imati svoj pečat, račun i novac za sitnije poslove. Mjesni odbori se ne smiju
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zaobilaziti. Trebaju znati šta se događa i planira za njihovo mjesto. Također predlaže
„glavarima“naknadu za gorivo, putni trošak i sl.u iznosu oko 300 kn mjesečno.
Predsjedatelj obrazlaže da po Zakonu mjesni odbori mogu imati svoj račun ako ima sredstava
ali onda sami moraju i voditi knjigovodstvo, podnositi izvješća, raditi programe, tu je i javna
nabava….
Nakon pokrenute i duge rasprave, Predsjedatelj je dao riječ glavarima.
Ćiril Kalebić predlaže da se sazove posebna sjednica na temu Mjesnih odbora jer se ova
sjednica neće nikad završiti.
Predsjedatelj se slaže da se organizira „okrugli stol“ na temu „rad mjesnih odbora“ prije
donošenja Proračuna, te nakon duže rasprave zaključuje ovu točku i donosi se
Zaključak
Okrugli stol na temu „rad mjesnih odbora“ saziva se za 13.prosinca 2017., srijeda, u 17:00 sati u
Općinskoj vijećnici.
Ad. 4)
Predsjedatelj poziva Tonkicu Spicijalić da obrazloži prijedloge programa.
Tonkica Spicijalić detaljno obrazlaže program pod točkom 4.dnevnog reda.
Nakon duže rasprave po stavkama Programa, Goran Tvrdić moli da se glasa o amandmanu i
uvrštavanju plaža s južne strane.
Predsjedatelj predlaže da u programu stoji „sve plaže“. Treba naći načina kako to financirati .
Zadužiti Komunalno da izvidi mogućnosti kako bi se moglo izvesti održavanje tih s kopna
nepristupačnih plaža i koliko bi to koštalo, a nakon toga to zajedno razmotriti.
Načelnik napominje da se govori o čišćenju i osnovnom održavanju, a ne o nasipanju i dr.
investicijama na plažama.
Branka Weber moli da se u točki 8 kroz „dinamika održavanja javnih i zelenih površina“ ubaci
„Stomorska-Gornja Krušica“.
Ad. 5)
Obrazloženje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture daje Željko
Zlendić.
Predsjednici mjesnih odbora imaju nadopune na program ali to se ostavlja za raspravu
na zakazanom „okruglom stolu“
Boris Gabela predlaže povećati iznos za protupožarne putove, sa 100 na 150 tisuća kuna, kao i
odrediti lokaciju za dječje igralište u Nečujmu.
Predsjedatelj u 11:35 sati poziva na 10 minuta pauze.
Sjednica se nastavlja u 11:45 sati.
Predsjedatelj daje riječ predsjedniku DVD-a Šolta Nikici Buktenica.
Nikica Buktenica naglašava da ne nalazi DVD u programima.
Načelnik ogovara kako se financiranje DVDa vodi direktno kroz Proračun, ne kroz programe.
Nikica Buktenica daje kratko izvješće o radu DVDa. Predlaže povećanje za zapošljavanje 1
djelatnika. Moli da se ovo podrži kako bi mogli objaviti natječaj.
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Ističe kako su morali otkazati uslugu sanitetskog prijevoza jer taj zaposlenik gubi cijeli dan, nemaju
ljudi, a prioritet je slučaj požara. U ovoj godini se obavilo 280 sanitetskih prijevoza. Predlažu rješenje,
da i dalje prevoze bolesnike, ali samo od kuće do trajekta, a u Splitu ih preuzima služba Hitne pomoći.
Načelnik proziva DVD jer su otkazali sanitetski prijevoz bez obavijestiti Općinu i bez
dogovora, a u Proračunu imaju osigurana velika sredstva, i odlično su opremljeni, među najboljima u
Hrvatskoj od dobrovoljnih vatrogasnih društava. Podržava zaposlenje 1 djelatnika, kao i prijedlog
rješenja sanitetskog prijevoza. Čeka se potvrda Hitne pomoći, a ukoliko na otoku prijevoz ne bude
mogao vršiti DVD preuzet će Komunalno poduzeće. Nadalje smatra da sada treba ulagati u ljude i
njihovu obuku, a ne u opremu.
Ad. 7)
Predsjedatelj prelazi na točku 7.kako bi neki od gostiju mogli napustiti sjednicu, pa će se
vratiti na točku 6.
Mirjana Stanić ispred AK Sulet ističe da je razočarana smanjenjem traženog iznosa, umjesto
pohvale za veliki rad njih se kažnjava.
Vicko Buktenica smatra da je puno udruga i da se mora smanjit.
Antonija Ruić ispred ŠGZ-a Olinta također ističe razočarenje što im je iznos smanjen. U ime
svih velikih i uspješnih šoltanskih udruga predočava koliki je uloženi trud članova i na koji se način
bore za pozitivne rezultate.
Načelnik podržava udruge, pohvaljuje AK Sulet, i predlaže da se Komisija ponovno sastane sa
udrugama i razmotri drugačiju raspodjelu sredstava po udrugama.
Predsjedatelj smatra da su sve ove udruge koje su danas tu zastupljene jako kvalitetne udruge
sa velikim brojem članova, trude se i puno rade te ih treba podržati i osigurati im sredstva koliko god
je to moguće, izviditi da li je moguće povećati fond sredstava za kulturu.
Ad. 6)
Predsjedatelj se vraća na točku 6 dnevnog reda, Program socijalne skrb, i prepušta riječ
Tonkici Spicijalić.
Tonkica Spicijalić obrazlaže program.
Vicko Buktenica predlaže da Božićnica za one koji su na socijalnoj skrbi bude 1000 kn.
Goran Tvrdić također obrazlaže amandman koji su dali o kriterijima za dodjelu Božićnice.
Zvjezdana Jelinčić također daje prijedlog ispred kluba SDP-a o kriterijima za dodjelu
Božićnice.
Boris Gabela izvješćuje kako se o tim kriterijima raspravlja svake godine ali nije pronađen
jednostavan model. Kako se ljudi ne bi mučili oko odlazaka u Split po potvrde sa mirovinskog i više
potrošili nego što će dobiti, a odnosi se upravo na one koji nemaju primanja, mirovinu, ostavljeno je
ovako.
Vicko Kaštelanac odgovara Vicku Buktenici, kao predsjednik Socijalnog vijeća, da se
socijalno ugroženima pomaže tijekom cijele godine jednokratnim pomoćima, plaćaju im se režije, i te
pomoći iznose i po par tisuća kuna. Smatra da bi se iznos za ove socijalne pomoći trebao povećati ako
ostane prostora u Proračunu. Također moli za iznalaženje načina za pomoć g.Josipu Kranjecu koji je
ostao bez primanja, posla i smještaja.
Načelnik ističe da je ova Božićnica zamišljena kao poklon, umjesto bakalara, ali dapače neka
se za 2018. nađe kvalitetan model za dodjelu i to na vrijeme, a ne ovako na kraju godine.
Goran Tvrdić se slaže, naglašava da su amandmanom htjeli samo pokrenuti ovu temu te
povlači amandman.
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Ad. 8. i 9.)
Programe obrazlaže Načelnik.
Pohvaljuje MNK Maslinica i rezultate na dječjim turnirima.
Vijećnici nemaju potrebe za raspravom po ovom programu.
Zorana Kaštelanac ispred TZ traži i obrazlaže povećanje sa 300 na 400 tisuća kuna. Iako su se
prihodi TZ poprilično povećali to bi bio idealan iznos za realizaciju planova za 2018.g.
Načelnik obrazlaže i zaključuje, ukoliko se pokaže kao neophodno povećat će se u toku
godine, ali sada ne.
Ad. 10)
Predsjedatelj podsjeća da se ovaj Program obradio detaljno kroz točku 3.i otvaranje novog
dječjeg vrtića i novog programa predškolskog odgoja.
Ad. 11., 12. i 13.)
Preskaču se, programi nisu usvojeni i nema usvajanja Proračuna.
Na upit Gorana Tvrdića Predsjedatelj i Načelnik pojašnjavaju način povlačenja sredstava iz
EU fondova, za što su do sada dobivena i kako taj postupak izgleda.
Ad. 15.)
Pročelnica Nataša Nazor Jovović obrazlaže Analizu i Plan civilne zaštite.
Nakon kratke rasprave Predsjedatelj poziva na glasovanje .
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2017. godinu
i Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2018. godinu
Ad. 16.)
Predsjedatelj daje riječ Pročelnici za obrazloženje Odluke.
Nema zainteresiranih za raspravu.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Šolta
Ad.17.)
Predsjedatelj obrazlaže donošenje Odluke.
Tihomir Glavurtić daje amandman na odluku, traži da se u članku 9.doda i Mjesni odbor
Maslinica, i da inače mjesni odbori kod donošenja ovakvih odluka budu uključeni.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o Odluci sa predloženim amandmanom.
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Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se prihvaća amandman i donosi
ODLUKA
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja OBALE MASLINICA-LUKE OTVORENE
ZA JAVNI PROMET („Službeni glasnik Općine Šolta“, br-30/5 i 10/10)
Ad.18.)
Predsjedatelj obrazlaže potrebe donošenja izmjena i dopuna PPU OŠ.
Nakon kraće rasprave Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta
(„Službeni glasnik Općine Šolta“, br.7/17 i 13/17)

Ad.19.)
Načelnik pojašnjava kako se Vijećnica nije ustupila ni jednoj stranci do sada pa takav princip
ostaje i dalje. Niti se strankama smije davati bez naknade. Predlaže da se dogovore za korištenje
drugog prostora i predlaže da to bude u prostoru „Bratske kuće“, u galeriji.
Goran Tvrdić u ime Kluba nezavisnih vijećnika slaže se sa prijedlogom.
Ad.20.)
Predsjedatelj obavještava vijećnike da prijedloga za suce porotnike nema. Stoga nalaže
izvijestiti dopisom Tajništvo Splitsko-dalmatinske županije o istom.
Ad.21.)
1.
Predsjedatelj poziva vijećnike da predlože 2 vijećnika za Povjerenstvo za raspisivanje javnog
natječaja za imenovanje ravnatelja/ce Kulturno-informativnog centra Općine Šolta. A prema zahtjevu
KICOŠ-a.
Predloženi su Boris Gabela i Vicko Kaštelanac.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKU
o imenovanju natječajnog povjerenstva za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja/ce Kulturno-informativnog centra Općine Šolta
Članak 1.
U Povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ce Kulturnoinformativnog centra Općine Šolta imenuju se:
1. BORIS GABELA
2. VICKO KAŠTELANAC

7

2.
Kao odgovor na dopis Dinka Sule donosi se
Zaključak
Općinsko vijeće Općine Šolta podržava izdavanje časopisa „Bašćina“ i u tiskanom i u
digitalnom obliku te će se zalagati da se izdavanje svakako održi.
3.
Na zahtjev Maje Jurišić za korištenja sale Doma kulture po povoljnijim uvjetima, a za
održavanje satova joge donosi se
Zaključak
Korištenje prostora Doma kulture za održavanje satove joge ili drugih aktivnosti može se dati
u zakup samo sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u
vlasništvu ili suvlasništvu Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 17/14 i 7/17)

Predsjedatelj konstatira da nema više zahtjeva i pitanja te zaključuje sjednicu u 14:50 sati.

ZAPISNIČAR

Katja Tramontana-Domaćina

PREDSJEDATELJ

Ante Ruić

KLASA:021-05/17-01/09
URBROJ:2181/03-01-17-4
Grohote, 05.12.2017.
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