Zapisnik sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta

ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta
održane dana 6.rujna 2018.godine u Grohotama u Općinskoj vijećnici

Sjednica je započeta u 09:08 sati.
Nazočni vijećnici: Ante Ruić, Vicko Kaštelanac, Boris Gabela, Inga Tomić-Vrdoljak, Branka Weber, 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 općinskog načelnika
Nataša Nazor Jovović – Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta
Tonkica Radeljić - mag.oec. – viši financijski stručni suradnik u JUO Općine Šolta
Predsjedatelj: Ante Ruić
Zapisničar: Katja Tramontana – Domaćina
-sjednica se tonski snima
Ad.1)
Predsjedatelj otvara 13.sjednicu, pozdravlja sve prisutne i iznosi predloženi
Dnevni red
1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 11.sjednice Općinskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 12.sjednice Općinskog vijeća
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2018.g.
5. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Šolta
6. Izvješće o radu Općinskog načelnika za proteklih 6 mjeseci
7. Razno

Predsjedatelj predlaže dopunu dnevnog reda sa još dvije točke.
1. Potrebno je donijeti Zaključak kojim se Općina odriče prava prvokupa za određene nekretnine, a prema
zahtjevu firme Studenac d.o.o.
2. Potrebno donijeti Zaključak u svezi projekta uređenja i sanacije kulturnog centra Marko Marulić u
Nečujmu bez kojeg se ne može projekt prijaviti na natječaj.
Predsjedatelj poziva vijećnike ukoliko imaju još kakav prijedlog za dopunu ili izmjenu dnevnog
reda..
Tihomir Glavurtić predlaže točku dnevnog reda „komunalno redarstvo“.
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Predsjedatelj ne prihvaća jer se za takvu točku treba pripremiti, dati prijedlog unaprijed sa
navedenim razlozima te pozvati komunalnog redara da bude prisutan. Predlaže da se to stavi za slijedeću
sjednicu.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje izmijenjeni Dnevni red
1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 11.sjednice Općinskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 12.sjednice Općinskog vijeća
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2018.g.
5. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Šolta
6. Izvješće o radu Općinskog načelnika za proteklih 6 mjeseci
7. Zaključak o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra
8. Zaključak o davanju suglasnosti da se provede ulaganje na projektu uređenja i sanacije
„Interpretacijsko kulturnog centra Marko Marulić“
9. Razno
Nakon provedenog glasovanja Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Ad.2)
Predsjedatelj poziva na glasovanje o zapisniku sa 11.sjednice Općinskog vijeća ukoliko nema
primjedbi.
Tihomir Glavurtić ukazuje na navode Tihane Glavurtić, na stranici 8.zapisnika, kao je to potpuna laž,
i kako će ljudi čitati neistinu.
Predsjedatelj upozorava da to nije primjedba na zapisnik, u zapisniku se navodi što je netko rekao
bez obzira da li je to istina ili ne.
Goran Tvrdić smatra da se zapisnici moraju usvajati uvijek na narednoj sjednici, tako piše i u
Poslovniku. Treba riješiti da osoba koja piše zapisnik bude rasterećena drugih poslova da to može stići.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje usvajanje zapisnika sa 11.sjednice.
Zapisnik usvojen jednoglasno.
Ad.3)
Predsjedatelj stavlja na glasovanje usvajanje zapisnika sa 12.sjednice.
Budući nema primjedbi, zapisnik usvojen jednoglasno.

Ad. 4)
Tonkica Radeljić pojašnjava da je Izvješće detaljno obrazloženo i opisano u samim tablicama.
Nakon kratke rasprave Predsjedatelj poziva na glasovanje o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2018.g.
Provedenim glasovanjem sa 9 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM donosi se
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ŠOLTA ZA 2018. GODINU
Ad. 5)
Načelnik predlaže da ovo bude 1.čitanje Pravilnika o stipendiranju, da se Pravilnik donese na drugoj
sjednici, a da se do tada dobro pripremi jer ima vremena.
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Tihomir Glavurtić predlaže da se u članku 7.stavak 2.mijenja – da se u tom navedenom slučaju
stipendija dade obojici učenika odnosno studenata.
Predsjedatelj poziva vijećnike da daju prijedloge i mišljenja jer ovaj Plan je samo prijedlog kojeg je
formirala Tonkica Radeljić.
Tonkica Radelji pojašnjava da je napravila tako fleksibilno da bi se stipendija mogla dati gotovo
svima samo što ne bi bila u istom iznosu za 1.i zadnjeg na listi.
Predsjedatelj je mišljenja da uspjeh nije najbitniji, već da treba stipendirati struku koja nedostaje na
otoku pa tako trebaju postojati 3 rang liste, po kategorijama: izvrsnost, deficitarna zanimanja i socijalno
ugroženi.
Goran Tvrdić ističe kako nisu bili upoznati da je ovo samo 1.čitanje, napominje da će opet
nedostajati vremena iako se čini da ga ima dovoljno, te na slijedećoj sjednici predlaže obavezno donijeti
Pravilnik. Također se zalaže da se stipendije daju i onima koji su je ostvarili i na drugom mjestu, državnu,
županijsku ili sl.
Pročelnica obrazlaže da se po Zakonu može primati samo 1 stipendija.
Goran Tvrdić ističe da se treba dobro razmisliti o Pravilniku o deficitarnim zanimanjima kojeg
donosi Načelnik. Nadalje pohvaljuje što su ETC bodovi korigirani na 50, ali smatra da je 3 dana za prigovor
malo, te da ne treba staviti limit na 26.godina starosti (čl.9) jer u opravdanim slučajevima stipendiju mogu
ostvariti i stariji.
Tihomir Glavurtić pita što sa onima koje smo stipendirali ali mu ne možemo dati zaposlenje,
moramo mu dati mogućnost da ode sa otoka i zaposli se gdje želi, i neka je to definirano nekim člankom.
Vicko Kaštelanac predlaže da se naglasi socijalni status i deficitarna zanimanja. Smatra da je
potrebno napraviti Pravilnik o tome koja su to zanimanja.
Vojka Tomić predlaže da stoji da ukoliko netko ode sa otoka mora vratiti stipendiju.
Načelnik kao predlagatelj Pravilnika poziva sve da svoje prijedloge ukoliko ih nisu iznijeli dostave u
roku 2 tjedna da se sve može obraditi do slijedeće sjednice.
Goran Tvrdić predlaže da se donese zaključak.
Predsjedatelj donosi
Zaključak
Izrečene prijedloge uzeti u obzir, a u roku od 15 dana dati pismeno ostale prijedloge kako bi se Pravilnik
pripremio za slijedeću sjednicu.
U 9:50 na sjednicu dolazi Maja Jurišić, koja se najavila kao predstavnik medija, web portal otoci eu.
Ad. 6)
Načelnik podnosi izvješće o radu u proteklih 6 mjeseci i to o:
- kanalizacija i šetnica Stomorska- potrebno izgraditi i novu trafostanicu radi pumpi za odvodnju, ali i novu
za Pelegrin;
- Luka Stomorska-izvješćuje sa sastanka u Žup.lučkoj upravi, plan se pomakao za 1 mjesec, do kraja godine
se očekuje završetak natječaja za izvođača;
- Zaobilaznica Stomorske, nova dionica, financirala bi Županija, uz rub građevinskog područja
- VI.izmjene i dopune PPU OŠ, u 10.mjesecu bi trebale stupiti na snagu, zatim kreću VII.izmjene;
- investicija Livka, član je Radne skupine i izvješćuje kako su se sve prepreke riješile;
- predstavnik u LAGu Škoji, sada idu natječaji
- rad u Skupštini Prometa Split – 7-8 sastanaka godišnje;
- rad u Skupštini ViK Split, rješavanje problema protoka količine vode, nema je dovoljno, u pripremi
2.vodovodna cijev koju bi financirale Hrvatske vode.
- stalni sastanci u Zagrebu- Fond za zaštitu okoliša, Ministarstvo RRFEU, Ministarstvo turizma (zbog plaža),
Ministarstvo državne imovine (Dom za stare), Ministarstvo poljoprivrede….;
- rad sa inspekcijama, policijom, uskokom, odvjetnicima;
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- cesta Rogač-Grohote;
- Jaslice;
- Tržnica;
- Marina Šešula;
- plaže, 3 projekta;
- servisna cesta u Rogaču;
- rad sa Županijom, ističe odličnu suradnju;
- rješavanje problema zdravstvene skrbi, raspisan natječaj za liječnika obiteljske med., pomoći u osiguranju
smještaja;
- suradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave;
- rad na sigurnosti stanovništva;
- sastanci u Hrvatskim vodama;
- POSovi stanovi,
- izgradnja Doma za stare – izmjene PPU-a
- rad sa Osnovom školom Grohote,
sa Gradom Splitom, Županijskim cestama, s brodarima, „kulturno ljeto“, s Lučkom upravom…;
- izvješće inspekcije o radu Vijeća za koncesije trebalo bi biti kroz mjesec dana;
- problem WC-a Nečujam, stalne prijave onih koji uglavnom rade na crno;
- problemi s javnom rasvjetom u Nečujmu a zbog radova na privatnim parcelama;
- rad s medijima
Načelnik se zahvaljuje na pažnji.
Predsjedatelj otvara raspravu po izvješću.
Nema zainteresiranih za raspravu.
Goran Tvrdić se ispričava što mora otići sa sjednice i moli da ubuduće Načelnik ne komentira
vijećnike kroz svoje izvješće, nego samo podnese izvješće. Sjednicu napušta u 10:50 sati.

Ad. 7)
Pročelnica obrazlaže potrebu donošenja Zaključka a po zahtjevu Studenca d.o.o. budući se za neke
od nekretnine koje Studenac d.o.o. kupuje vodi postupak upisa kulturnog dobra pred Općinskim sudom u
Splitu.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Budući nema zainteresiranih za raspravu poziva vijećnike na glasovanje.
Po provedenom glasovanju jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra
Ad. 8)
Pročelnica upućuje vijećnike kako je potrebno donijeti ovaj Zaključak jer je to uvjet da bi projekt
mogli prijaviti na natječaj.
Boris Gabela u svezi predmetnog projekta navodi da nije zadovoljan sa tim projektom ali sada nema
vremena za mijenjanje. Svakako predlaže izmjene i dopune naknadno jer o namjeni prostora odlučuje
Općina, pa svakako kat staviti u funkciju mjesta.
Predsjedatelj poziva vijećnike na glasovanje o predloženom Zaključku.
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno se donosi
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti da se provede ulaganje na projektu
uređenja i sanacije „Interpretacijsko kulturnog centra Marko Marulić“
Ad. 9)
Pročelnica upoznaje vijećnike sa zahtjevom APN-a da se Općina Šolta očituje odnosno obveže da će
kupiti stanove koji ostanu neprodani po Konačnoj listi, a sve radi realizacije Programa POS-a.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o obvezi kupnje neprodanih stanova iz Programa POS-a
I.
Općina Šolta se obvezuje na kupnju stanova koji ostanu neprodani po konačnim listama iz Programa POS-a
po istoj cijeni za m2 stana koju će platiti kandidati sa Konačne liste.

Vicko Buktenica iznosi problem u svezi vezanih turističkih brodova u Maslinici, kojih bude 10-15
istovremeno, a pritom Općina ništa se ne utrži. Daje primjer kako je to riješeno u Bolu. Traži da se nađe
rješenje jer se može uprihoditi minimum 10.000kn dnevno.
Tihomir Glavurtić napominje da će to biti tema za točku dnevnog reda na slijedećoj sjednici, sve će
pripremiti.
Boris Gabela napominje da je pitanje da li taj netko u Bolu radi legalno i izdaje račune ili radi
nelegalno. Napravimo da to obavlja naše Komunalno.
Predsjedatelj ističe da se ne može privezati i vršiti iskrcaj više od 3 broda, u svakom drugom slučaju
lučki kapetan treba reagirati i tražiti da se ostali prekobrojni brodovi udalje. Ukoliko operater i lučki kapetan
ne izvršavaju svoju obvezu treba prijaviti nadležnim službama. Komunalno poduzeće je operater i mora
obavljati posao kako treba ili će mu se taj posao oduzeti.
Tihomir Glavurtić ističe da je prijavio 2 slučaja Ministarstvu u Zagreb ali nije dobio ama baš nikakav
odgovor.

Tihomir Glavurtić izvješćuje kako su ga zvali iz DIP-a s primjedbom da nije objavio izvješće o
donacijama. Izvješće je predao na vrijeme u Općinu za objavu ali ga Tihana Glavurtić nije htjela objaviti.
Napominje da osobni nesporazumi i neslaganja ne smiju utjecati na obavljanje posla. Izvješćuje da je
izvješće objavljeno tek nakon intervencije kod Pročelnice i Načelnika. Zanima ga tko će ubuduće obavljati
poslove objave da se to više ne dogodi.

Tonkica Radeljić iznosi zahtjeve za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.
Nakon kratke rasprave
I.

Po zahtjevu Venči Tomić, OIB: 71944399711, Put Radovanja 30, Grohote
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o odbijanju zahtjeva Venči Tomić za oslobađanje od komunalnog doprinosa

I.
Odbija se zahtjev Venči Tomić, OIB: 71944399711, Put Radovanja 30, Grohote za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevine na k.č. 2214 K.O. Grohote.
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Po zahtjevu Ivice Bezića (OIB: 47408281552), Uvala Podkamenica 12, Nečujam
sa 5 glasova PROTIV, 2 ZA i 3 SUZDRŽANA donosi se
ZAKLJUČAK
o odbijanju zahtjeva Ivice Bezića za oslobađanje od komunalnog doprinosa
I.
Odbija se zahtjev Ivice Bezića (OIB: 47408281552), Uvala Podkamenica 12, Nečujam za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa za građevinu na k.č. 2557/1 K.O. Grohote.

Predsjedatelj zaključuje sjednicu u 11:20 sati.

ZAPISNIČAR

Katja Tramontana-Domaćina

PREDSJEDATELJ

Ante Ruić

KLASA: 021-05/18-01/06
URBROJ:2181/03-01-18-2
Grohote, 06.09.2018.
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