Zapisnik sa 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta

ZAPISNIK
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 07.ožujka 2018.godine u Grohotama u Općinskoj vijećnici

Sjednica je započeta u 09:00 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
Zorana Kaštelanac, direktorica Turističke zajednice Općine Šolta
Od zainteresirane javnosti prisustvuju najavljeni: Predsjednik MO Gornje Selo Ante Blašković, Maja Jurišić, Miro Čagalj, Petar
Škrabanić, Dragan Marković, Luka Prvinić i Nikola Fabijanić

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 8.sjednice Općinskog vijeća
3. Odluka o opozivu i razrješenju Privremenog Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
4. Odluka o imenovanju Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
5. Odluka o zabrani izvođenja određenih radova na području Općine Šolta u određenom
vremenskom razdoblju
6. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja
Stomorska III
7. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta 2017.-2022.
8. Odluka o Izmjenama Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanja nepropisno odbačenog otpada
9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta za 2017. godinu
10. Dodjela stipendija
11. Razno
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Predsjedatelj stavlja na glasovanje predloženi Dnevni red.
Nakon provedenog glasovanja Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Ad.2)
Predsjednik poziva vijećnike na raspravu o zapisniku.
Goran Tvrdić ima primjedbu što u točki pod Razno, u odgovoru Načelnika na pitanje u svezi
postavljanja direktora Basilije bez natječaja, nisu navedene zakonske odredbe na koje se Načelnik pozvao,
traži da se to doda.
Predsjedatelj ističe kako je Načelnik već prije sjednice uputio tu primjedbu i tražio od Zapisničarke
da se nadopuni.
Načelnik još dodaje da je u tom dijelu napisan „Upravni odbor Basilije“, koji ne postoji, treba stajati
Nadzorni odbor.
Predsjedatelj poziva vijećnike na usvajanje zapisnika sa 8.sjednice sa iznesenim dopunama i
izmjenama.
Nakon provedenog glasovanja Zapisnik sa 8.sjednice Općinskog vijeća usvaja se jednoglasno.
Ad. 3)
Predsjednik Povjerenstva za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice KICOŠa
Boris Gabela podnosi izvješće. Obrazlaže da je sjednicu Povjerenstva sazvao 31.1.18.jer je to bio posljednji
radni dan članice Povjerenstva Željke Alajbeg u KICOŠu, a novog člana ne bi imao tko imenovati. Prijedlog
Povjerenstva je da se za ravnateljicu imenuje Marina Garbin koja je i do sada obnašala tu dužnost kao v.d.
Ravnateljica, jer bi uvođenje nove osobe moglo stvoriti dodatni problem u KICu koji je ionako neizvjestan.
Inače ponuđeni programi dviju prijavljenih kandidatkinja su slične vrijednosti te po tome ne bi mogli dati
prednost ni jednoj.
Ćiril Kalebić pita zašto u Zapisniku nisu navedena imena osoba koje su se prijavile na natječaj.
Boris Gabela se ispričava, kaže omaškom nisu navedene, radi se o Marini Garbin i Ružici Bavčević.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Provedenim glasovanjem sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV donosi se
ODLUKA
o opozivu i razrješenju Privremenog Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
Ad. 4)
Predsjedatelj predlaže da se imenuje Marina Garbin, a do povratka sa porodiljskog dopusta na
zamjenu uzeti Ružicu Bavčević.
Goran Tvrdić smatra da je Vijeće trebalo biti upoznato sa kandidatima. Također ga zanima ako su
imale slične programe zašto se ne uzme ona koja može odmah početi raditi. Radno mjesto Ravnateljice KICa je jako važno mjesto. Smatra da su vijećnici trebali biti upoznati s natječajem, njegovom objavom,
kandidatima, stalno se nešto taji, i na prošloj sjednici nisu rečena imena kandidata, pa tako čak ime drugog
kandidata nije ušlo ni u zapisnik Povjerenstva.
Predsjedatelj Povjerenstva, Boris Gabela, pojašnjava kako ga najprije zanima što kaže Zakonodavac,
pa je tako dobio pravno mišljenje, izvode iz Zakona, glede statusa trudnice i otvorenog bolovanja, te je
upućen da se o tome ne smije raspravljati niti na temelju toga odlučivati. Smatra da je djelatnost KIC-a važna
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ako on radi kako treba. Nije za povećanje djelatnika. Ostaje pri prijedlogu Povjerenstva. Marina Garbin je na
porodiljskom što znači da je zbrinuta, pa ako se i uzme zamjena to je još uvijek samo 1 plaća u KIC-u.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Provedenim glasovanjem sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV donosi se
Odluka
o imenovanju Ravnatelja javne ustanove KICOŠ
Općina Šolta, kao jedini osnivač javne ustanove Kulturno-informacijski centar otoka Šolte (KICOŠ),
Grohote, Pod kuća 8, imenuje MARINU GARBIN, Gornje Selo, Put Križica 8, OIB: 56386760016 za
Ravnatelja navedene Ustanove.
Vijećnica Vojka Tomić napušta sjednicu zbog poslovnih obveza u 9:41 sat.
Ad. 5)
Goran Tvrdić, predlagač ove točke dnevnog reda, čita svoj pismeni zahtjev s obrazloženjem,
nadopunjuje sa izmjenama u području „Nadzora i kazni“ jer o tome nije pisao u zahtjevu koji su zaprimili svi
vijećnici. Predlaže da se izjednači kopneni i morski dio otoka što se tiče izvođenja teških građevinskih radova
i to od 1.6. do 30.9., a od 1.7. do 15.8. bude zabrana na cijelom otoku. S time da bi postojale 2 zone. 1.
zona sva mjesta, a 2. zona mjesta izvan naselja. Dosadašnjom odlukom obuhvaćena su samo 4 stroja koja
stvaraju buku. Zbog nadzora nad provedbom Odluke potrebno je zaposliti minimalno još jednog komunalnog
redara ili sezonski ili za stalno. Smatra da bi se samo od kazni uprihodila njegova plaća. Također bi trebalo
promijeniti kaznene odredbe, povećati kazne. Pita da li komunalni redar može imati svoj e-mail, da ga se
može direktno kontaktirati.
Predsjedatelj smatra da odluku svakako treba revidirati ali predlaže da se svi uključe i daju svoje
prijedloge te da se izmjene naprave kako treba. Kao i da Pročelnica provjeri kaznene odredbe. Kazne ne
mogu biti veće od Zakonom dozvoljenih. Onda kada je napravljena stara Odluka one nisu mogle biti veće.
Pročelnica predlaže donošenje nove odluke, a ne izmjene i dopune. Objediniti sve izmjene.
Vicko Kaštelanac ističe da osim turizma ima i drugih grana od kojih ljudi žive i ne treba ih
zanemariti. Normalno je da će velike zahvate na kućama, pr.mijenjanje krova i sl. ljudi raditi upravo u tom
periodu kada je vrijeme stabilno, i kad mogu boraviti vani. Ne treba govoriti o zonama unutar naselja i van,
treba govoriti o udaljenosti. Isto tako bager stvara manju buku nego autobus primjerice. Stoga treba dobro
promisliti, donijeti nešto što će pomiriti i jedne i druge interese.
Tihomir Glavurtić je mišljenja da obavezno treba zaposliti još jednog komunalnog redara.
Pročelnica upozorava da za zapošljavanje još jednog djelatnika treba promijeniti Sistematizaciju
radnih mjesta, treba predvidjeti troškove za plaće u Proračunu i sl., općenito raste broj zaposlenih.
Boris Gabela podržava prijedlog Gorana Tvrdića, ali smatra da bi bio veliki napad na građevinare
ukoliko bi toliko dana morali prestati sa radom u svim područjima, treba ih potisnuti izvan naselja. Potrebno
je mjeriti buku, danas i komunalni redar može imati instrument i mjeriti buku na licu mjesta. Pravilnik mora
biti precizniji u pogledu buke, nekada je glazba glasnija od neke brusilice koja se ne bi trebala ćuti jer je
zabranjena.
Goran Tvrdić naglašava da je ovaj prijedlog poslao 20 dana prije sjednice svim vijećnicima ali nije
dobio nikakav komentar niti drugi prijedlog, bilo je dovoljno vremena, te da ovdje govori kao vijećnik, a ne
kao iznajmljivač ili pčelar.
Zorana Kaštelanac, direktorica TZ Općine Šolta, pohvaljuje što je ova odluka došla na red. Ukazuje
na zastarjelost postojeće odluke. Daje primjere iz drugih gradova i općina. Kod većine je zabrana od 15.6.15.09. i to od 0 do 24 h. Ali su uveli zone. Slaže se da se ne može više praviti razlika između mjesta uz
more i drugih sela jer je po popunjenosti najduža sezona upravo u mjestima u središtu otoka. Smatra da sve
treba staviti u 1 zonu. U periodu zabrane treba ukloniti građevinska vozila i materijal sa vidljivih površina i
za to odrediti adekvatne kazne.
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Goran Tvrdić predlaže da on koordinira sa TZ OŠ, vijećnicima, Pročelnicom i Načelnikom, te da se
mailom dostave prijedlozi za izmjene.
Predsjedatelj prihvaća ovaj prijedlog te zaključuje ovu temu sa napomenom da se za narednu
sjednicu napravi prijedlog Odluke.
Ad. 6)
Predsjedatelj prepušta riječ Pročelnici.
Pročelnica obrazlaže kako su izmjene UPU Stomorska pokrenute još prošle godine u starom sazivu
Vijeća, Odluka je već nadopunjavana u ovom sazivu, dopunu su inicirale i financirale fizičke osobe.
Ove Izmjene i dopune su prošle sve institucije i dobile potrebne suglasnosti, još je na Vijeću da ih usvoji da
bi se po odluci moglo postupat, odnosno gradit.
Tihomir Glavurtić ima nekoliko primjedbi na ID Odluke; dozvoljena visina ogradnog zida 1,5 m
smatra da je previsoka-svugdje na otoku dozvoljeno max 1,2 m; izgrađenost na parceli „,max.kig=0,45
također smatra previsokim; otpadne vode iz kuhinje ugostiteljskih objekata u kojim se vrši priprema hrane
trebaju se pročistiti predtretmanom (mastolov i taložnice) prije ispuštanja u interni sustav sanitarne
odvodnje- smatra da je to ne moguće kontrolirati i tko uopće to kontrolira.
Predsjedatelj upozorava da je Plan u završnoj fazi i da ukoliko se donese neka izmjena postupak se
mora ponoviti, od javnog uvida do suglasnosti svih institucija. Primjedbe smo trebali davati prilikom javnog
uvidu. Predlaže da Tihomir Glavurtić formulira amandman o kojem će se glasovati.
Tihomir Glavurtić daje amandman koji glasi: „ograda se može podizati prema ulici i na
granicama prema susjednim česticama najveće visine 1,2 m“ kao na cijeloj Šolti, a ne 1,5 m kako stoji
u prijedlogu Odluke.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o predloženom amandmanu.
Provedenim glasovanjem sa 7 glasova PROTIV, 2 ZA i 1 SUZDRŽAN amandman se ne usvaja.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o Odluci.
Provedenim glasovanjem sa 7 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN donosi se
Odluka
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Stomorska III
Ad. 7)
Željko Zlendić obrazlaže potrebu donošenja Plana gospodarenja otpadom, usklađenje po Zakonu. U
skladu s njim moraju se davati godišnja izvješća, kako Općina tako i Basilija, bez njegovog postojanja nije
moguće sudjelovati na natječajima za komunalno opremanje i zbrinjavanje otpada.
Tihomir Glavurtić naglašava potrebu razdvajanja građevnog otpada i određivanje najveće moguće
kazne za one koji nelegalno odlažu komunalni otpad. Problem sa odlaganjem otpada velikog broja turista sa
brodova, gdje odlagati i kako to naplatiti. Prijedlog barem odlagalište za plastične boce, napraviti obične
drvene kutije, boca preko noći neće biti, bar će se toga lako riješiti.
Goran Tvrdić osvrće se na potrebu provođenja odluka i planova, iako su oni Zakonom određeni da se
moraju donijeti i vjerojatno glase isto u cijeloj Hrvatskoj, ali koliko se može treba ih početi provoditi, a
posebice educirati stanovništvo i ugledati se na općine koje to već rade i u tome su ispred nas.
Načelnik podržava određivanje maximalnih kazni za nelegalno odlaganje otpada, izvješćuje o
dokumentaciji za reciklažno dvorište za deponij građevnog otpada koja će biti gotova uskoro, te o natječaju i
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sredstvima iz EU fondova za edukaciju građana na kojima se radi, nositelj Općina Šolta, uključena tri otoka
Šolta-Hvar-Vis.
Gost Nikola Fabijanić pita u svezi mogućnosti naplate za odlaganja građevinskog otpada.
Željko Zlendić odgovara kako se to do sada nije moglo naplaćivati, za to su potrebne određene
dozvole i reciklažno dvorište koje je upravo pri kraju te će se uskoro moći.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Odluka
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta 2017-2022

Ad. 8)
Pročelnica daje obrazloženje, potkrala se greška koju treba ispraviti. U čl.6. stavak 3. treba glasiti
„ Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitskodalmatinske županije“, a ne Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Odluka
o Izmjenama Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanja nepropisno odbačenog otpada
Ad. 9)
Željko Zlendić obrazlaže izvješće. Ono je zapravo izvješće Komunalnog Basilija d.o.o.,
o broju kanti i kontejnera, o količinama prikupljenog otpada, koje nisu točne jer vaga nije postojala.
Glomazni otpad nitko nije plaćao, to je 50% prikupljenog otpada koji je bio samo trošak Komunalnog
poduzeća. Sada će to biti drugačije, odvoz glomaznog otpada imate pravo besplatno samo 1 put, sve ostalo se
plaća. Nadamo se poštenoj naplati „onečišćivač plaća“.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se usvaja
Izvješće
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta za 2017.godinu
Ad. 10)
Načelnik predlaže da se dodijele stipendije svima prijavljenima, i studentima i đacima. To je 21
stipendija, 20 ih zadovoljava uvjete iz Pravilnika, a 1 bi stavio u socijalnu kategoriju.
Tihomir Glavurtić pita što sa onima koji se nisu javili jer su smatrali da nemaju uvjete, sada se mogu
žaliti i što onda.
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Predsjedatelj naglašava da svih 20 zadovoljava uvjet, traženi prosjek 3,5. Samo 1 koji ima niže može
dobiti po socijalnoj kategoriji. Tako ne postoji razlog da se netko žali. Za slijedeću godinu će se Pravilnik
promijeniti da zadovolji sve kategorije, izvrsnost, socijala i deficitarna zanimanja.
Goran Tvrdić smatra da se treba postupati po Pravilniku. Mnogi su odustali jer su smatrali da nemaju
sve uvjete, a sada se daje svima koji su se javili. To nije pošteno. Pravilnik se može mijenjati za ubuduće ali
sada treba raditi po važećem.
Predsjedatelj objašnjava kako se to radilo prethodnih godina. Općinsko vijeće donosi odluku i po
nekim dodatnim faktorima. Daje primjer g.Markovića koji nema prebivalište na Šolti, zbog toga njegovo
dijete koje ima veliki prosjek i živi na Šolti ne bi trebalo dobiti stipendiju, to nije uredu.
Gorana Tvrdića zanima da li se nekome može odbiti zato što je prijavljen na Šolti ali zapravo ne živi.
Lani neki nisu dobili stipendiju, npr.Nea Koludrović, radi ETC bodova koje nije zadovoljavala, a koji ne
postoje u Pravilniku, ali se lani nije za nju imao tko boriti.
Tihomir Glavurtić smatra da se ovome treba glasovati, a njega zanima da li postoji mogućnost da
netko tuži Općinu što je dala stipendiju nekome tko ne zadovoljava uvjete ali se ipak javio, a on se nije javio
na natječaj jer je uvidio da nema sve uvjete tražene u natječaju. Traži pravno mišljenje, da li je to u skladu sa
Zakonom.
Pročelnica daje odgovor da je na snazi Pravilnik o dodjeli stipendija na području Općine Šolta
objavljen u Sl.glasniku broj 18/24, u natječaju kojeg objavljuje Načelnik navedeni su kriteriji iz Pravilnika,
traže se kumulativni uvjeti, znači ne samo uspjeh u učenju, JUO je samo kalkulator koji zbraja bodove,
sastavlja bodovnu listu koju objavljuje i na koju se može uložiti prigovor, na prigovor odgovara Općinski
načelnik i to u roku od 7 dana od ulaganja prigovora.
Boris Gabela naglašava kako smo automatizmom uzeli da oba roditelja moraju imati prebivalište na
Šolti. Pa onda ono dijete kojem je jedan roditelj prijavljen npr.u Zagrebu, nigdje nema pravo, u Zagrebu jer
ne živi, a ovdje zbog roditelja. Smatra da to nije uredu. Normalno je da reagiramo ako se pogriješilo u
Pravilniku, negdje to svoje pravo dijete mora ostvarivati.
Vicko Kaštelanac naglašava da je Vijeće donijelo Pravilnik, ono ga može mijenjati i odmah sad, ono
može tumačiti Pravilnik kako hoće jer ga i donosi.
Načelnik pojašnjava da se sve odluke vijeća revidiraju u Uredu državne uprave i ukoliko nešto nije u
skladu sa Zakonom na to se upozorava. Isto tako on kao Načelnik ukoliko po donošenju neke odluke Vijeća
zaključi da nije u skladu sa Zakonom mora je staviti van snage.
Predsjedatelj daje riječ gostima.
Dragan Marković se zahvaljuje na razumijevanju. Navodi kako mu je bilo teško objasniti kćeri da ne
može dobiti stipendiju iako tu živi i ima bolje ocjene od njenih prijateljica koje su dobile stipendiju. Teško je
bilo objasnit da je on krivac samo radi toga što nema prebivalište nego boravište na Šolti, ali cijela obitelj tu
živi i radi.
Petar Škrabanić pita za svoju pokćerku Andreu Lukan, oni nisu pratili kad je objavljen natječaj, ali
ga zanima „šta je sada sa njom, da li će i ona biti obuhvaćena ovom stipendijom jer su svi osim nje“.
Predsjedatelj pita kada je predana dokumentacija, ne vidi Andreu Lukan na popisu.
Petar Škrabanić odgovara da nisu predali jer nisu pratili natječaj, ali pita da li će ona biti sada
ubačena“.
Predsjedatelj odgovara da u tom slučaju u ovom trenutku ne može učiniti ništa ali neka dostavi
tražene dokumente, preda zahtjev pa će Vijeće razmotriti.
Maja Jurišić pohvaljuje inicijativu da se svima prijavljenima dodjeli stipendija ali smatra da se treba
držati Pravilnika jer ga jasno krše, odnosno donose odluku koja je nelegalna.
Predsjedatelj objašnjava da je Vijeće tijelo koje donosi odluku o dodjeli stipendija, odlučuje tko će
dobiti stipendiju, a ne Jedinstveni upravni odjel, Načelnik ili netko drugi, i mimo odredbi Pravilnika, a rang
lista je samo pomoćni alat da se prikupe i rangiraju podaci o prijavljenima.
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Na komentar Maje Jurišić da bi to onda tako trebalo i pisati u Pravilniku, Predsjedatelj odgovara da
to sve piše.
Maju Jurišić interesira što sa onima koji se nisu javili na natječaj jer su vidjeli da ne zadovoljavaju
neki od kriterija, sada bi se svi trebali žaliti. Tko rješava žalbe.
Predsjedatelj pojašnjava da je postojala objavljena rang lista na koju se imaju svi pravo žaliti. Smatra
da nikome nije bilo zabranjeno da se javi na natječaj pa tko se javio javio. Vijeće sada odlučuje da će dati
svima, Vijeće to može i na to ima pravo.
Goran Tvrdić čita odredbe iz objavljenog natječaja kojeg objavljuje Općinski načelnik, u kojem u
konačnici piše da se prijave sa nepotpunom dokumentacijom i predane izvan roka neće razmatrati. I pita tko
je tu lud i kako Općinsko vijeće to može mijenjati, ističe da Vijeće može mijenjati Pravilnik o stipendijama
ali drugo ne, te da ovako radi protuzakonito i da se ljudi diskriminiraju.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o prijedlogu Gorana Tvrdića da se stipendije dodjele po važećem
Pravilniku i Natječaju koji je proizašao iz Pravilnika.
Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova PROTIV i 1 ZA prijedlog nije usvojen.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o Načelnikovom prijedlogu da se dodijele stipendije svima koji su
se javili na natječaj.
Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova ZA i 1 PROTIV, donosi se
ZAKLJUČAK
o dodjeli stipendija za učenike i studente
Dodjeljuju se stipendije svim učenicima i studentima koji su se prijavili na Natječaj za stipendiranje učenika
i studenata s područja Općine Šolta u školskoj godini 2017/2018 bez obzira na uvjete regulirane Pravilnikom
o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ 25/15).
Tihomir Glavurtić još jednom napominje da se provjeri zakonitost ove odluke.
Ad. 11)
 Načelnik izvješćuje da su pristigle primjedbe na PPU Općine Šolta.
U svezi primjedbe odnosno peticije mještana Nečujma koji se ne slažu sa komunalnim vezovima na
području nečujamskih uvala posebice u istočnom i južnom dijelu, i koju je podržalo 180 ljudi, izjavljuje da
prijedlog prihvaća i da se vezovi uklanjaju iz PPU OŠ.
Inga Tomić-Vrdoljak iznosi kako je tražila da to bude točka Dnevnog reda ali joj nije dozvoljeno.
Boris Gabela ističe da je najvažnije da je peticija prihvaćena i da neće biti predviđenih izmjena.
Predsjedatelj zaključuje da će ID PPUa OŠ biti na redu kada to bude točka dnevnog reda. U ovoj fazi
Načelnik kao predlagatelj prihvatio je peticiju mještana Nečujma i tu se nema više što dodati.
Predsjedatelj daje riječ gostu na sjednici gospodinu Miru Čagalju.
Miro Čagalj u ime potpisnika peticije se zahvaljuje Načelniku što je prihvatio peticiju, ali upozorava
da je on jedan od rijetkih koji je zaključio da se to dogodilo bez loših namjera, većina mještana tako ne misli,
te moli da se ubuduće planovi iznesu mještanima i sasluša njihovo mišljenje.
 Vicko Buktenica ističe problem s katamaranom koji često ne vozi, ljudi kasne na posao,
djeca u školu, što Vijeće može poduzeti u vezi s tim.
Tihomir Glavurtić izvješćuje da je on pokušao razgovarati s direktoricom Paulom Vidović
da pritisne brodara.
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Načelnik obrazlaže kako Općina Šolta ne može puno utjecati jer u županijskoj liniji financijski ne
sudjeluje više niti sa 1 kunom. On je reagirao na svaku preskočenu liniju kao i što mogu drugi vijećnici, ali
više od toga ne može učiniti.


Goran Tvrdić pita vijećnicu Zvjezdanu Jelinčić do kuda se došlo s jaslicama, jer je rečeno da će
jaslice početi sa radom od 1.5.2018.
Zvjezdana Jelinčić odgovara da se rad na ishođenju dokumentacije za osnivanje ustanove dječjeg
vrtića nastavio, ali kada će to biti realizirano ne zna, a otvaranje 1.5. sada ovisi o privatnom vrtiću.
 Goran Tvrdić pita Načelnika u svezi problema zatrpavanja puta, po drugi put, prema uvali Senjska.
Radi se o putu koji ima služnost gotovo 30 godina, drugog puta prema Senjskoj nema. Moli kratki
odgovor, a ne „markove konake“.
Načelnik negoduje na uvjetovanje za dužinu obrazloženja i način obraćanja i upozorava na niz
izgovorenih neprimjerenih i nekulrturnih riječi na sjednici od strane vijećnika Gorana Tvrdića.
Goran Tvrdić se ispričava na izrečenim neprimjerenim riječima i ako je nekog uvrijedio, ali to je
kaže njegov izričaj i govori o njemu samome, te upućuje zahtjev Načelniku da dobije pismeni odgovor na
ovo vijećničko pitanje.
 Tihomir Glavurtić pita zašto uslijed vremenskih nepogoda, uslijed kojih je npr.u Maslinici stradalo,
palo 72 bora, Stožer za elementarne nepogode nije se oglasio, Mjesni odbor nije dobio nikakvu
obavijest što raditi.
Također upućuje pitanje Željku Zlendiću, zašto predviđeni sastanak sa Mjesnim odborom još nije
održan, a Uskrs je pred vratima.
Upućuje i pitanje zašto se Komisija za dodjelu koncesija još nije sastala, pitao je predsjednicu Tihanu
Glavurtić više puta ali nije dobio odgovor.
Načelnik odgovara; da je na čelu Stožera zamjenik načelnika Željko Zlendić, da je Stožer radio i bio
po terenu i on s njime; da su se sastanci sa mjesnim odborima održavali sa Željkom Zlendićem; da će se
Komisija za koncesije sastati vrlo skoro, drugi tjedan, ima dosta zahtjeva.
Željko Zlendić kaže da je pozvao Mjesni odbor Maslinicu ali oni nisu htjeli.
Tihomir Glavurtić kaže da način na koji je pozvan nije primjeren, rečeno mu je „dođi kad završi MO
Gornje Selo“. Traži da ga se unaprijed pozove, pismeno mailom, i odredi termin kako bi mogao reći ostalim
članovima jer on neće dolaziti sam.
Načelnik obećava da će Mjesni odbor Maslinica biti pozvan slijedeći tjedan, i da će glavar dobiti
poziv bar 3 dana ranije.
Goran Tvrdić moli Načelnika za pismeni odgovor ako ne može usmeni, u svezi odabira izvođača za
betoniranje ulica prema javnom pozivu, da li će jedan od uvjeta za izbor biti kvaliteta betona, da beton bude
testiran da ima markicu., a obzirom na vrijednost radova od pola miliona kuna i navodno nelegalnu
betonaru.
Načelnik odgovara da je poslano na 3 adrese jer je takva obveza, inače je poziv objavljen i može se
javiti bilo tko.
Željko Zlendić odgovara da se nakon ovoga raspisuje natječaj za odabir nadzornog inžinjera, s njim
se sklapa ugovor, do sada nije bilo problema, on svojim potpisom i pečatom stoji iza svega i snosi
odgovornost pa i za kvalitetu betona.
 Gošća Maja Jurišić moli da je se nekako uključi u rad Komisije za dodjelu koncesijskih odobrenja, da ne
mora kupiti informacije naokolo pa one nisu uvijek točne. Obzirom da će se mijenjati Zakon o
pomorskom dobru ima dosta toga na što bi trebalo obratiti pažnju i predvidjeti u prostornom planu.
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 Gost Luka Prvinić postavlja pitanje u ime mladih, da li su u planu gospodarske zone za mlade
poduzetnike.
Predsjedatelj odgovara da je to pohvalno ali one se moraju planirati prema nečijoj inicijativi, mladi
moraju imati plan i ideju, što raditi. Nastojati će organizirati radionicu na tu temu.
 Predsjednik MO Gornje Selo Ante Blašković pita kako firma „Klaritac“, šoltanska firma, nikada nije
dobila upit za sudjelovanje u natječaju, a šalje se vanjskim firmama, predlaže da se ne šalje nikome
ponaosob nego samo objavljuje na internet stanici. Ono što ga više interesira je otvaranje ponuda za
natječaje od pr. 500.000,00 kuna koje nije javno. Ako govorimo o transparentnosti, onda se tako treba i
ponašati, i ako će ljudi vjerovati da je sve legalno treba biti javno otvaranje jer 500.000,00 kn nije
bagatelni iznos. Nikoga ne proziva niti optužuje, niti ima dokaza da se nešto namješta, ali da ne bi bilo
sumnje javno otvaranje je neophodno.
Željko Zlendić objašnjava proceduru, Općina Šolta nema obvezu javnog otvaranja za bagatelnu nabavu,
postoji Komisija od tri člana u koju bi sad trebalo sumnjati. Promijenimo Pravilnik pa neka bude javno
otvaranje za sve.
Predsjedatelj se slaže, ne vidi nikakvi razlog da ne bude javno otvaranje i za bagatelnu nabavu iako
zakonom nije propisano kao obveza.
Tihomor Glavurtić predlaže ako je obveza da se šalje nekoliko ponuda onda neka se pošalje svim našim
firmama.
Pročelnica zaključuje da će se ubuduće sve javne nabave objavljivati na službenoj stranici Općine i
otvarati javno bez obzira da li spadaju u bagatelnu nabavu ili ne.
 Goran Tvrdić naglašava da je održavanje službene stranice Općine Šolta jako loše, pita što će se po tom
pitanju poduzeti.
Željko Zlendić informira vijećnike da se upravo sklapa ugovor sa novom firmom za izradu nove web
stranice, boljeg i transparentnijeg izgleda, a administrator stranice biti će Katja Tramontana Domaćina.

Pročelnica upoznaje vijećnike sa predmetom Mario Dumanić- plaćanje komunalnog doprinosa.
Obveznik nije platio komunalni doprinos, te je uslijedilo rješenje o ovrsi na koje se žalio. Predmet je
dostavljen 2.stupnju koji je poništio ne samo rješenje o ovrsi nego i rješenje o plaćanju komunalnog
doprinosa Općine Šolta. Sada se postupak vraća na početak, te Općinsko vijeće treba donijeti odluku da ga se
ponovno zaduži, izda novo rješenje, s tim što je u međuvremenu gospodin Dumanić promijenio prebivalište,
sada ga ima na Šolti.
Predsjedatelj i Načelnik predlažu da se gospodinu Dumaniću, samohranom roditelju s troje djece, pomogne
koliko bude moguće, da mu se izađe u susret i omogući plaćanje u rate ili slično.

Predsjedatelj zaključuje sjednicu u 12:30 sati.
ZAPISNIČAR

Katja Tramontana-Domaćina

PREDSJEDATELJ

Ante Ruić

KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ:2181/03-01-18-5
Grohote, 07.03.2018.
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