Zapisnik 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 31.siječnja 2018.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
Nataša Nazor Jovović – Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta
Željko Zlendić – Zamjenik načelnika Općine Šolta
Tihana Glavurtić - direktorica Komunalnog Basilija
Predsjedatelj: Ante Ruić
Zapisničar: Katja Tramontana – Domaćina
-sjednica se tonski snima
Ad.1)
Predsjedatelj pozdravlja prisutne i iznosi predloženi
Dnevni red
1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća
3. Donošenje odluke- pristupiti / ne pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta
Općine Šolta
4. Donošenje Statuta Općine Šolta
5. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šolta
6. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada
7. Odluka o prijedlogu člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru
8. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala na području Općine Šolta
9. Zaključak o davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade „Basiliji“
10. Razno
Tihomir Glavurtić daje prijedlog za pitanja pod Razno: o natječaju za direktora Komunalnog Basilija
i izvlaštenje parcela-groblje Maslinica.
Goran Tvrdić predlaže točku dnevnog reda, Izvješće o natječaju „Kultura u centru - potpora razvoju
javno-civilnog partnerstva u kulturi“ Europskog socijalnog vijeća. Traži da se glasuje o prijedlogu točke.
Predsjedatelj stavlja prijedlog na glasovanje.
Provedenim glasovanjem sa 4 glasa ZA i 7 PROTIV predložena točka nije prihvaćena kao zasebna
točka Dnevnog reda ali se stavlja pod točku Razno, kao vijećničko pitanje.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje predloženi Dnevni red.
Nakon provedenog glasovanja Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Ad.2)
Predsjedatelj poziva vijećnike na usvajanje zapisnika sa 7.sjednice.
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Goran Tvrdić se slaže sa sadržajem zapisnika, nema primjedbu u tom smislu, ali budući se ne
postupa po njemu kao primjerice sa stipendijama, zbog toga će biti protiv zapisnika.
Pročelnica obrazlaže da je sve u skladu s Pravilnikom o stipendijama, a ako smatraju da Pravilnik
nije uredu onda ga treba mijenjati.
Predsjednik predlaže da ovo bude točka na slijedećoj sjednici.
Vojka Tomić daje dopunu rečenice u zapisniku pod točkom 13. „da će Općina sufinancirati i trošak
usluge zdravstvene njege i medicinske rehabilitacije u kući bolesnika za 2 radna sata dnevno u iznosu 180 kn
i putne troškove-nadopuniti sa „kada dolaze“.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o usvajanju Zapisnika 7.sjednice.
Nakon provedenog glasovanja Zapisnik sa 7.sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ZA
i 1 PROTIV.
Ad. 3)
Predsjedatelj obrazlaže kako je potrebno izvršiti izmjene Statuta, uskladiti sa Zakonom u roku od 60
dana od njegovog donošenja, 13.12.2018. Komisija za Statut i Poslovnik sastala se i pripremila izmjene.
No prema Zakonu najprije je potrebno donijeti odluku da li se pristupa izmjeni Statuta ili ne.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o pristupanju izmjenama Statuta.
Provedenim glasovanjem sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV donosi se
ODLUKA
o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta Općine Šolta
Ad. 4)
Predsjedatelj prepušta riječ Pročelnici.
Tihomir Glavurtić moli da kaže svoju primjedbu. Nije imao vremena proučiti Statut i smatra da se
rasprava treba odgoditi za 7 dana ili kako se već dogovore.
Predsjedatelj smatra da se u 8 dana mogao proučiti sadržaj Statuta.
Pročelnica obrazlaže kako je 2013.g.donesen Statut, i nakon toga 2 izmjene i dopune i 1 ispravak.
Kako ne bi sada donosili i 3. izmjene napravljen je pročišćeni tekst. Radi se o sitnim izmjenama, odnosno
usklađenju sa Zakonom. 98% Statuta ostaje isto. Značajna promjena je jedino vezana uz izglasavanje
referenduma.
Vojka Tomić predlaže slijedeće amandmane na Statut:
1. u članku 18., st.2. ……“najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i
2/3 članova Općinskog vijeća“.
Umjesto veznika „I“ treba stajati „ILI“ jer ovako ispada da treba biti ispunjen i jedan i drugi
uvjet.
2. U članku 22., st.1 Općinsko vijeće može……umjesto može predlaže mora, ako se opći akt ili
pitanje odnosi na pitanja bitna za taj MO i područje MO
3. U članku 24., iza st.1.predlaže st.2 –„mjesni odbori imaju pravo predlagati Općinskom
vijeću….“
4. U članku 25. Građani, prave osobe i dodati mjesni odbori….
5. U članku 36. nejasno da li kada član vijeća stavi mandate na mirovanje njega mijenja netko s
liste i da li nakon što mirovanje prestane vijećnik ponovno stupa na svoje mjesto umjesto onoga
tko ga je mijenjao.
6. U članku 46.st.4.predlaže brojke 30 i 60 zamijeniti sa 15 i 30.
Pročelnica obrazlaže da je ovo sve regulirano Zakonom i Statut se time ne opterećuje, osim
amandmana pod 1 koji smatra da se treba usvojiti.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o amandmanima.
Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN prihvaća se
amandman br.1., ostali se ne prihvaćaju.
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Predsjedatelj poziva na glasovanje o donošenju Statuta te se sa 9 glasova ZA, 1 PROTIV i 1
SUZDRŽAN donosi
STATUT OPĆINE ŠOLTA
Ad. 5)
Predsjedatelj prepušta riječ Načelniku.
Načelnik izvješćuje i zahvaljuje svima koji su sudjelovali u izradi odluke, mnogi su mu se javili, iz
Ministarstva i iz drugih općina, i pohvalili ovaj prijedlog odluke. Danas je krajnji rok za donošenje i mnoge
općine i gradovi također baš danas donose odluku. Tada slijedi 6 mjeseci prilagodbe, stoga je Komunalno
ispostavilo račune za odvoz otpada za samo 6 mjeseci. Natječaj za spremnike traje do 13.veljače, 80% bi se
financirao iz Fonda, stoga će biti potrebno donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom. Po
donesenom Planu će se moći doći do potrebnih spremnika, onako kako je u njemu predviđeno.
Nadalje obrazlaže koliko su veći troškovi zbog obveze odvoza otpada na kopno. Cilj je doći u ravnopravan
položaj sa općinama na kopnu koji imaju zbog toga daleko manje troškove. Zato je predložio na zadnjem
sastanku Radne skupine za predlaganje Zakona o otocima da Ministarstvo zaštite okoliša snosi troškove
prijevoza otpada sa otoka. Zakon bi trebao biti donesen do 1.6.2018., pa će se vidjeti da li će to biti usvojeno.
Pročelnica izvješćuje kako je na službenim stranicama Općine Šolta objavljen javni poziv
zainteresiranoj javnosti, da sudjeluje u donošenju ove odluke odnosno da dade svoje prijedloge i sugestije.
No na žalost stigao je samo prijedlog-primjedbe Udruge Sunce, a primjedba se odnosi na ne predviđenu
izgradnju kompostane i prijedlog za pružanje potpore u postupanju s otpadnim pelenama.
Načelnik smatra da primjedba u svezi kompostane stoji, ali ona je ipak predviđena u Planu koji
moramo donijeti na slijedećoj sjednici.
Boris Gabela predlaže da se Odluka usvoji jer je po Zakonu moramo donijeti, a u skorom vremenu
mijenjati što treba. Sve primjedbe prikupiti, dostaviti vijećnicima da to kvalitetno prouče i onda će se donijeti
izmjene Odluke, već za 10tak dana ako treba..
Željko Zlendić naglašava kako će svakako biti izmjena Odluke, naročito kada bude donesen cjenik
usluga Komunalnog Basilija. Kada se donese cjenik, zajedno s odlukom, dostavlja se svim korisnicima, u
roku 30 dana od dana donošenja, zajedno sa izjavom koju bi trebali potpisati da su suglasni. Očekuju se
veliki troškovi, nabavka novih vozila i zapošljavanje ljudi. Tijekom vremena u praksi će se vidjeti što sve
treba mijenjati. A sada predlaže mijenjati Članak 9. „Osobe u tranzitu“, članak 14. „minimalne usluge“.
Fiksni dio cijene se plaća boravili vi u objektu cijelu godinu ili ne, radi formiranja cjenika ovu Odluku treba
što kvalitetnije napraviti.
Predsjedatelj predlaže danas donijeti Odluku, a sve primjedbe kojih eto već ima prikupiti.
Tihana Glavurtić predlaže da se uvaže primjedbe Udruge Sunce, ali danas donese Odluka kakva
jeste. Izmjene će se pripremiti, do provedbe će ionako proći još mnogo vremena pa sad ispoštovati zakonske
rokove.
Goran Tvrdić naglašava da je rok za primjedbe bio od 12.do 29.siječnja 2018., ali uredba je stupila
na snagu 1.11.17., a opet se sve radi zadnji čas. Ima mnogo nedoumica, dali smo sposobni sprovesti odluku,
kome će se odvoziti ili prodavati otpad, kako izgleda to reciklažno dvorište, sortirnica, s kojim firmama će se
raditi, što je s edukacijom građana, zašto sami ne bi kompostirali otpad i da li bi se onda cijena smanjila,
obveze komunalnog redara i kazne……. To je velika procedura i mnogo je pitanja na koja treba odgovoriti.
Željko Zlendić se slaže da su to točno izneseni problemi. Nema rentabilnosti. Odvojeni otpad nema
se kome prodavati, a i kad bi imali skuplji je prijevoz od onog što donosimo za prodaju. Građani će recimo
sve odvajati, a koštat će ih duplo više nego prije, znači to nema smisla treba naći neko rješenje.
Goran Tvrdić pita što sa komunalnim otpadom, kako iskoristiti taj materijal i što se učinilo da se
stanovništvo stimulira da razdvaja otpad.
Predsjedatelj naglašava da je Vlada ovako odlučila inače se ova Odluka ne bi ni donosila jer Država
nije pripremila osnovno, nije riješila odvoz razvrstanog smeća na bliže lokacije. Primjer za staklo, najbliža
lokacija je Varaždin. Država ima obveze prema EU, plaćat će penale i traži od općina i gradova da krenu u
nešto za što nije spremna. Više od 10 godina se govori o izgradnji energane, bez nje nema obrade bio otpada,
a ona nije predviđena u Zakonu.
Odluka koju donosimo je relativno dobra, a sve će se još precizirati i mijenjati prema potrebama i tekućim
problemima na koje se bude nailazilo.
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Tihomir Glavurtić naglašava da krećemo od nule, ali treba krenuti i u hodu rješavati. Interesira ga što
je to fiksni, a što varijabilni dio cijene, kako će se odrediti.
Željko Zlendić obrazlaže da se obračunava po volumenu kante i broju pražnjenja.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Šolta
Načelnik izvješćuje o inicijativi Općine Šolta da se ide na javni natječaj za ostvarivanje sredstava za
edukaciju građana u svezi postupanja sa otpadom. Šolta bi bila nositelj natječaja ali odnosilo bi se na
edukaciju stanovništva triju otoka Hvara, Visa i Šolte. Može se povući 75% sredstava.
Ad. 6)
Pročelnica obrazlaže odluku. Prema Zakonu o gospodarenju otpadom potrebno ju je donijeti.
Navedeno u Odluci u većini se i do sada provodilo. Stanovništvo može prijaviti nepropisno odloženi otpad.
Za to postoje objavljeni prijavni obrasci na službenim stranicama Komunalnog Basilija. Uglavnom to je
procedura koja se i do sada provodila ali nije bila zabilježena u vidu odluke.
Tihomir Glavurtić ima primjedbe na čl.2 i čl.6. Zašto je vlasnik nekog terena krivac za to što mu je
netko odložio otpad na njegovu zemlju, a nije vidio počinitelja.
Predsjedatelj obrazlaže da je upravo tako određeno kako bi ljudi na čiju zemlju je odloženo prijavili
to odlaganje jer će inače sami biti kažnjeni.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o Odluci.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanja nepropisno odbačenog otpada
Ad. 7)
Načelnik predlaže razriješiti Tihanu Sašu Glavurtić, koja sada kao direktorica Komunalnog nije
pogodna-mogla bi doći u sukob interesa, a umjesto nje imenovati Borisa Gabelu za promjenjivog člana
Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske
županije. Boris Gabela je već prethodno bio predložen ali je odbio zbog poslovnih razloga koji sada više nisu
zapreka te predlaže njega.
Goran Tvrdić predlaže Tihomira Glavurtića koji je ionako član Vijeća za koncesije Općine Šolta.
Predsjedatelj daje riječ Maji Jurišić, koja kao zainteresirani građanin prisustvuje sjednici.
Maja Jurišić izvješćuje kako Pokret otoka također ima jedan glas u Županiji prilikom ocjene ponuda
za koncesije. Predlaže da se za sve što se bude odnosilo na Šoltu nastupa zajedno jer imamo dva glasa.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Provedenim glasovanjem Tihomir Glavurtić dobio je 4 glasa ZA, a Boris Gabela 5 glasova ZA te se
donosi
ODLUKA
o prijedlogu člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
Za promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području
Splitsko-dalmatinske županije, a za koncesije koje će se dodjeljivati na području Općine Šolta, predlaže se
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razriješiti Tihanu Sašu Glavurtić, OIB:02716167476, Put Gaja 7, Nečujam, a umjesto nje imenovati Borisa
Gabelu, OIB 35552207824, Eugena Buktenice 3, Nečujam.
Ad. 8)
Željko Zlendić daje obrazloženje Programa. On je napravljen iako je mali interes ove godine. Sadni
materijal se sufinancira sa 1/3 Županija, 1/3 Općina i 1/3 sam korisnik.
Budući nema zainteresiranih za raspravu Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Program sufinanciranja nabave sadnog materijala na području Općine Šolta
Ad. 9)
Željko Zlendić izvješćuje kako Basilija mora što prije napustiti prostor „stare pošte“ koji je neuvjetan
a za koji plaća mjesečnu najamninu od 9.000 kn. Tako bi se preselili u općinski prostor dosadašnjeg dječjeg
vrtića.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade
Komunalnom poduzeću „Basilija“ d.o.o.
Ad. 10)


Boris Gabela u svojstvu predsjednika Komisije za izbor ravnatelja KIC-a daje izvješće sa sastanka.
Komisija se sastala dva puta, javile su se dvije kandidatkinje, obje zadovoljavaju uvjete, još treba
pravno provjeriti neke stvari pa će na zakazanoj sjednici 5.veljače donijeti svoj zaključak i podnijeti
izvješće.
Goran Tvrdić pita zašto natječaj nije objavljen na stranici Općine Šolta ili KIC-a.
Boris Gabela je inzistirao na objavi u „Slobodnoj Dalmaciji“ jer smatra da je tako najtransparentnije.



Predsjedatelj iznosi prigovor Marice Mironović na prinudnog upravitelja zgrada u apartmanskom
naselju u Nečujmu, na firmu Corrigo d.o.o.
Načelnik odgovara kako je zbog stalnih prigovora vlasnika apartmana pozvao direktora firme
Corrigo d.o.o. na sastanak 6.veljače pa će zajedno pokušati raščistiti probleme i odgovoriti onima
koji su se žalili.



Tihomir Glavurtić pita što sa grobnicama na privatnoj zemlji, što je slučaj u Maslinici.
Predsjedatelj odgovara da je Prostornim planom predviđeno groblje. Oni koji nisu riješili imovinsko
pravne odnose neka traže ili tuže.
Načelnik naglašava da se ljudima nadoknađuje, obeštećuje oduzeto zemljište po sudskoj procjeni.
Ali izgradnju groblja ne mogu zaustaviti.
Oni koji nisu obeštećeni neka se jave u Općinu i mirnim putem traže obeštećenje.



Tihomir Glavurtić pita za natječaj za direktora Komunalnog Basilija, nije uočio da je objavljen , a
direktorica je izabrana.
Načelnik citira članke, iz Zakona i Statuta, kako nije obvezan objaviti natječaj već sam Općinski
načelnik kao Skupština društva, a na prijedlog Nadzornog odbora, može imenovati direktora
Komunalnog:
„Člankom 30. Statuta Općine Šolta,propisano je da Općinsko vijeće, osniva javne ustanove,
ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih,
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komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
Člankom 44. Statuta Općine Šolta, propisano je da Općinski načelnik imenuje i razrješava
predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Općina
osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu;
Člankom 423. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, propisano je da članovi društva,
u ovom slučaju Općina Šolta kao jedini član i osnivač trgovačkog društva, imenuje upravu društva.
Općina Šolta je jedini osnivač trgovačkog društva Komunalno Basilija d.o.o.
Društvo ima organe Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.
Članak 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izrijekom ovlašćuje
predstavničko tijelo da svojim statutom odredi tijelo nadležno za provedbu izbora, imenovanja
ili razrješenja određenih osoba;
Člankom 44. Statuta Općine Šolata, propisano je da odluku o imenovanju i razrješavanju direktora
društva kojem je Općina osnivač donosi Općinski načelnik Općine Šolta;
Dakle, zakon eksplicitno ne navodi obvezu provedbe natječaja za imenovanje direktora društva
u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.


Goran Tvrdić moli Maju Jurišić da upozna vijećnike sa projektom „Kultura u centru“ Europskog
socijalnog vijeća.
Maja Jurišić iznosi kako su partneri u projektu udruge ŠGZ Olinta, KUD Šolta, AK Sulet, Pokret
otoka i Općina Šolta. Natječaj traje do kraja veljače. Nositelj je ŠGZ Olinta, voditelj Antonija Ruić,
odnosno Marija Elezović ukoliko Antonija Ruić bude spriječena. Projekt uključuje jačanje kapaciteta
u kulturi, primjer projekt koji inače postoji „šoltansko kulturno ljeto“ bi se proširilo na cijelu godinu.
Inicijativa je potekla od Pokreta otoka ali bilo bi poželjno da sve partnerske udruge sudjeluju aktivno
u projektu, ne samo fiktivno. Kroz projekt se može zaposliti minimalno 1 osobu ili više njih na
manje radnog vremena. Vrijednost projekta koji se misli prijaviti je 750.000,00 kuna.
Načelnik podržava ovu inicijativu i spreman je sudjelovati na svakom sastanku ukoliko bude
slobodan, treba uzeti novac van Općinskog proračuna kad god je to moguće, sudjelovati na
natječajima.



Predsjedatelj iznosi primjedbu Nikole Mateljana upućenu Vijeću, kako na svoj zahtjev upućen
Općini Šolta još u 9.mjesecu nije dobio odgovor.
Donosi se Zaključak da se Nikola Mateljan pozove na razgovor kod Načelnika kako bi pokušali
riješiti probleme iznesene u zahtjevu.



Ćiril Kalebić pita da li će doći do promjena oko financiranja školskog prihvata.
Predsjedatelj odgovara da to nije predviđeno Proračunom. Za to bi trebalo donijeti rebalans ukoliko
Načelnik smatra da za to ima prostora.
Načelnik obrazlaže kako se prijevoz đaka do 2017.vršio preko firme „Promet“. Tada je za prijevoz
đaka izabrana privatna firma, što je škola podržala. Time je Općina Šolta izgubila oko 350.000kn
godišnje, jer je Županija subvencionirala prijevoz đaka, autobusni prijevoz putnika sa katamarana i
prijevoz đaka bio je povezan, nisu se vozile dvije ture. Natječaj je trebao biti poništen jer se tražilo
vozilo sa 20 mjesta, a zapravo se prijevoz vrši kombijem koji nema ni 12 mjesta i ne zna kako se
uopće djeca prevoze jer ih ima bar 17. Obratit će se Županiji, koja je osnivač škole, da osigura
sredstva za prihvat. Za to smo se borili, ali došlo je do toga da nastavnica koja je sa 2 sata prihvata
ispunjavala satnicu sada pola radnog vremena mora raditi u Splitu.



Ćiril Kalebić konstatira da 25% djece (4-5) koja su prije išla u vrtić sada ne idu. Zašto? To je veliki
postotak.
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Načelnik odgovara da je razlog što očekuju da im bude mukte, jer je ta ideja od njega Ćirila Kalebića
upravo potekla. Ne mogu se skupe usluge davati besplatno, pa po cijenu zatvaranja vrtića.
Ćiril Kalebić ponovno konstatira da je roditeljima sada valjda skup vrtić u odnosu na ranije.
Pročelnica upoznaje Ćirila Kalebića da su to vjerojatno djeca roditelja koji su imali besplatan vrtić
kao članovi DVD-a.
Načelnik se vraća na prijevoz školske djece, sada škola iako je izabrala privatnog prijevoznika i
načinila štetu Općini, ponovno traži pomoć od Općine glede prijevoza jer privatni prijevoznik neće
da dolazi po djecu koja imaju dodatne aktivnosti pa ostaju duže. Sada bi Općina trebala opet izdvojiti
za to dodatna sredstva, organizirati prijevoz.
Glede besplatnog vrtića za djecu članova DVD-a, Općina ove godine nije nastavila sa refundacijom
troškova jer to nije u skladu s propisima, ali je zato DVD-u Šolta povećala sredstva u Proračunu
kako bi oni sami mogli to provoditi i subvencionirati svoje članove.
No predsjednik DVD-a Šolta Nikica Buktenica ga je izvijestio da je na sastanku Upravnog i
Nadzornog odbora DVD-a odlučeno da se neće davati subvencije za pokrivanje troškova dječjeg
vrtića, jer navodno nije u skladu s njihovim propisima.


Ćiril Kalebić pita što je sa odvodnim kanalom na tržnici odnosno ribarnici, da li se misli napraviti do
ljeta.
Načelnik odgovara da je dokumentacija napravljena ali još nema uvjeta da se to napravi, slijedi
dogovor sa Hrvatskim cestama, tako ne može reći kada će to biti, a i vezano je uz projekt Tržnice.



Ćiril Kalebić pita za prijavu Državnog odvjetništva o ilegalno izgrađenoj betonari u Gornjem Selu,
što je Načelnik ili komunalni redar ili Općina poduzela po toj prijavi.
Pročelnica odgovara da je došla anonimna prijava koja je poslana na razne institucije. Prijava, kako u
njoj stoji, već je poslana na građevinsku inspekciju pa ovako nije bilo potrebe slati komunalnog
redara na uvid. Nije u našoj nadležnosti i ne znamo da li je to ilegalno, to će utvrditi nadležne
institucije.



Goran Tvrdić pita da li je moguće označiti dva parkirna mjesta za invalide ispred Studenca Grohote,
kao i pomaknut autobusno stajalište, da li može pripremiti prijedlog za narednu sjednicu pa da to
bude jedna od točaka dnevnog reda.
Predsjedatelj odgovara da se za to trebaju ishoditi prometna rješenja od PU. Podržava da to bude
točka dnevnog reda na sjednici jer se to svakako treba riješiti.



Inga Tomić Vrdoljak skreće pažnju na kuće koje se urušavaju i koje predstavljaju opasnost za
prolaznike. Što se može učiniti.
Željko Zlendić daje jedini jedan primjer u Gornjem Selu gdje su vlasnici reagirali na opomenu i
sanirali objekt. Za određeni broj objekata također su poslane opomene vlasnicima, obaviješten je i
Konzervatorski odjel i inspekcija ali nema pomaka.
Pročelnica naglašava da je glavni razlog nerješavanja ovih problema to što se radi o objektima za
koje nisu riješeni imovinsko pravni odnosi.



Pročelnica iznosi zahtjeve za oslobađanje od komunalnog doprinosa.
Jednoglasno se donose slijedeći zaključci:

ZAKLJUČAK
Odbija se zahtjev Aida Vidan (OIB: 37242601879), Veli dolac 97, Stomorska za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevine na k.č. 2/11 K.O. Gornje Selo.
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ZAKLJUČAK
Prihvaća se zahtjev Daria Batistić-Popadić (OIB: 29454916281), Glavica 7, Rogač za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3 građevine koja je već izgrađena na
k.č. 1609/30 K.O. Grohote uz uvjet da obveznik nema nepodmirene dospjele novčane obveze prema Općini
Šolta.
ZAKLJUČAK
Prihvaća se zahtjev Senija Nejasmić (OIB: 97000211448), Bezića dvori 2, Grohote za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3 građevine koja će se izgraditi na
k.č. 205/2 K.O. Grohote uz uvjet da obveznik nema nepodmirene dospjele novčane obveze prema Općini
Šolta.
ZAKLJUČAK
Prihvaća se zahtjev Frane Novaković (OIB: 44720596636), Riva Pelegrin 12, Stomorska za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu za 500m3 građevine koja je već izgrađena na
k.č. 772 K.O. Gornje Selo uz uvjet da obveznik nema nepodmirene dospjele novčane obveze prema Općini
Šolta.
ZAKLJUČAK
Obveznik OPĆINA ŠOLTA (OIB: 38621571773), Podkuća 8, Grohote oslobađa se plaćanja
komunalnog doprinosa za već izgrađenu poslovnu građevinu na kat.čest.zem. 4629/5, 4629/6 K.O.Grohote.

ZAKLJUČAK
Obveznik HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (OIB: 46830600751), Poljička cesta
73, Split oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju TS 20(10)/0,4 kV „PODKAMENICA“
na kat.čest.zem. 2650/2 K.O. Grohote.
ZAKLJUČAK
Obveznik OPĆINA ŠOLTA (OIB: 38621571773), Podkuća 8, Grohote oslobađa se plaćanja
komunalnog doprinosa za građenje građevine infrastrukturne namjene: kanalizacija otpadnih voda i obalna
šetnica s javnom rasvjetom u naselju Stomorska na otoku Šolti, dionica: Uvala Veli Dolac-Uvala Dešenja na
kat.čest.zem. 1924/1, 1/6, 1/7 i 1939 sve K.O. Gornje Selo te kat.čest.zem. 4627 i 4140 sve K.O. Grohote.

Predsjedatelj zaključuje sjednicu u 12:18 sati.

ZAPISNIČAR
Katja Tramontana-Domaćina

PREDSJEDATELJ
Ante Ruić

KLASA:021-05/18-01/01
URBROJ:2181/03-01-18-4
Grohote, 31.01.2018.
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