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Na temelju odredbe članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom
dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), odredbe članka 15. stavka 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta “ br. 03/09 i 17/17) i odredbe
članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta “ br. 01/18), Općinsko vijeće
Općine Šolta, na 20. sjednici održanoj dana 06. 02. 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Članak 1.
Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta :
1. Tihana Glavurtić, predsjednica, na koje je imenovana kao predstavnica Općine Šolta;
2. Branka Weber, član, na koje je imenovana kao predstavnica Općine Šolta;
3. Tihomir Glavurtić, član, na koje je imenovan kao predstavnik Općine Šolta;
4. Frane Radelja, član, na koje je imenovan kao predstavnik Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo
Splitsko-dalmatinske županije;
5. Filip Marinković, član, na koje je imenovan kao predstavnik Lučke kapetanije Split.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Šolta ''.
KLASA: 934-04/19-01/01
URBROJ: 2181/03-01-19-7
Grohote, 26. veljače 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
________________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom
dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), odredbe članka 15. stavka 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta “ br. 03/09 i 17/17) i odredbe
članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta “ br. 01/18), Općinsko vijeće
Općine Šolta, na 20. sjednici održanoj dana 26. 02. 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Članak 1.
U Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta imenuju se:
1. Tonkica Radeljić, predsjednica, kao predstavnica Općine Šolta;
2. Boris Gabela, član, kao predstavnik Općine Šolta;
3. Vojka Tomić, član, kao predstavnica Općine Šolta;
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4. Ivan Šarić, član, predstavnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske
županije;
5. Maja Dvornik, član, predstavnica Lučke kapetanije Split.
Članak 2.
Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća.
Vijeće je dužno donijeti poslovnik o radu u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o osnivanju
Vijeća.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja ( „Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 15 /17).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Šolta ''.
KLASA: 934-04/19-01/01
URBROJ: 2181/03-01-19-8
Grohote, 26. veljače 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
________________________________________________________________________________
Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07
i 94/13) i članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 01/18) Općinsko
vijeće Općine Šolta na svojoj 20. sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića „Šolta“
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje pod nazivom Dječji vrtić
„Šolta“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić). Sjedište Dječjeg vrtića je u Grohotama, Podkuća 31.
Članak 2.
Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Šolta. OIB Osnivača: 38621571773 (u daljnjem tekstu: Osnivač).
Sjedište Osnivača je u Grohotama, Podkuća 8.
Članak 3.
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi
od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
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Članak 4.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se:
- redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima,
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, - program za darovitu djecu rane
i predškolske dobi,
- program predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i
sportskogsadržaja.
Dječji vrtić moći će izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a
sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnom pedagoškom
standardupredškolskog odgoja i naobrazbe ( Narodne novine broj 63/08 i 90/10).
Na programe iz ovog članka suglasnost daje Ministarstvo nadležno za obrazovanje.
Članak 5.
Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i
normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.
Prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića je u vlasništvu Osnivača. Osnivač će osigurati
opremuiz sredstava Proračuna općine.
Članak 6.
Osnivač će osigurati potreban broj odgojno-obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za obavljanje
djelatnosti Dječjeg vrtića.
Članak 7.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima 5 članova: predsjednika i 4 člana. Tri
člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji djece
korisnika usluga, a jedan član Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i
stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Sastav i broj članova Upravnog vijeća, način izbora, odnosno imenovanja njegovih članova, način
rada i donošenja odluka utvrđuje se aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.
Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja ove poslove:
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima
propisanim aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića,
- predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića, - predlaže Osnivaču promjenu naziva
Dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno
odredbama Zakona,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 8.
Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju
program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
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Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju kurikuluma Dječjeg vrtića i plana i programa rada kao
njegovog sastavnog dijela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, aktom o
osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 9.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili
stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u skladu
sa Zakonom i Statutom.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač Dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:
- predlaže kurikulum Dječjeg vrtića kojim se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji
programa, način ostvarivanja, vremenik aktivnosti i način vrednovanja,
- brine o provođenju odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom.
Članak 10.
Za privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje se Sandra Cecić.
Privremeni ravnatelj ovlašten je da obavi pripreme za početak rada ustanove, a posebno pribaviti
potrebne dozvole za početak rada , te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova te svih
ostalih poslova u svezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove.
Članak 11.
Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci u Dječjem
vrtiću radit će slijedeći odgojno-obrazovni radnici:
- odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator) te medicinska sestra kao
zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka, u Dječjem vrtiću radit će i druge osobe
koje će obavljati administrativno-tehničke i pomoćne poslove.
Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja,
položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka.
Članak 12.
Dječji vrtić je dužan:
- obavljati djelatnost za koju je osnovan,
- najmanje dva puta godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslovanju,
- vršiti upis djece u Dječji vrtić, - dostaviti Statut na suglasnost Osnivaču,
- pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i odlukama Osnivača.
Osnivač se obvezuje:
- da će Dječjem vrtiću redovito osiguravati potrebna financijska sredstva,
- da svojom aktivnošću neće remetiti poslovanje Dječjeg vrtića,
- da će Dječjem vrtiću pružati stručnu i drugu potrebitu pomoć u svezi s poslovanjem.
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Članak 13.
Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. Statut dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz suglasnost
Osnivača. Drugi opći akti donose se na način utvrđen Statutom.
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela,
vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića,
javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje
ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe.
Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića kao javne službe donosi Upravno vijeće uz
prethodnu suglasnost Osnivača.
Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom. Druge opće
akte Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće na način propisan Statutom.
Članak 14.
Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića sredstva će se osiguravati:
- iz sredstava Osnivača, - učešćem roditelja djece korisnika usluga,
- iz drugih Zakonom dopuštenih izvora.
Sredstva za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića osigurati će Osnivač.
U slučaju da Dječji vrtić posluje s gubitkom Osnivač se obvezuje da će pokriti taj gubitak.
Članak 15.
Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema za cilj stvaranje dobiti, već obavljanje djelatnosti odgoja
i obrazovanja. Eventualno ostvarenu dobit, Dječji vrtić će koristiti isključivo za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti.
Članak 16.
Sredstva za rad koja osigurava Osnivač te sredstva stečena pružanjem usluga ili sredstva pribavljena
iz drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.
Članak 17.
U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom svojom imovinom, a Osnivač odgovara solidarno
i neograničeno za obveze Dječjeg vrtića.
Članak 18.
Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića koja nisu uređena ovom Odlukom
primjenjivat će se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Članak 19.
Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme.
Dječji vrtić počinje s radom stjecanjem uvjeta za osnivanje i početak rada te upisom u sudski
registar ustanova, sve u skladu sa Zakonom.
Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na način utvrđen odredbama Zakona o
ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
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Članak 20.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača ustanove, odnosno organa kojeg je on odredio, steći,
opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 10.000,00 kuna.
Članak 21.
Upravno vijeće donijet će Statut u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja upisa Dječjeg vrtića
u sudski registar.
Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“.
KLASA: 601-02/19-01/01
URBROJ: 2181/03-01/19-2
Grohote, 26. 02. 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
________________________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 28. Statuta Općine Šolta (''Službeni glasnik Općine Šolta'' br.01/18)
Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 20.sjednici, održanoj dana 26.veljače 2019.g., donosi
ZAKLJUČAK
o tumačenju članka 118. Prostornog plana uređenje Općine Šolta
Na zahtjev Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, za
autentičnim tumačenjem članka 118.Prostornog plana uređenja Općine Šolta
(„Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 06/06, 05/10, 09/10, 02/12, 09/15, 26/15, 23/16, 03/17pročišćeni tekst, 17/17- ispravak i 09/18) dajemo sljedeće tumačenje:
Bez obzira na kontradiktornost u stavku (1) pod b) namjera je bila da se izvan područja ograničenja
(preko 1000m) dopusti krov sa nadozidom od 1,2 m.
KLASA: 350-02/19-01/03
URBROJ: 2181/03-04-19-2
Grohote; 26.02.2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
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Na temelju odredbe članka 28. Statuta Općine Šolta (''Službeni glasnik Općine Šolta'' br.01/18)
Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 20.sjednici, održanoj dana 26.veljače 2019.g., donosi
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Godišnji program rada Kulturno informativnog centra Otoka Šolte za 2019.
Godinu.
KLASA: 612-01/19-01/01
URBROJ: 2181/03-04-19-1
Grohote; 26.02.2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.
_______________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 28. Statuta Općine Šolta (''Službeni glasnik Općine Šolta'' br.01/18)
Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 20.sjednici, održanoj dana 26.veljače 2019.g., donosi
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Izvješće o poslovanju i realizaciji Programa za 2018.godinu Kulturno
informativnog centra Otoka Šolte.
KLASA: 612-01/19-01/01
URBROJ: 2181/03-04-19-2
Grohote; 26.02.2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić,v.r.
_______________________________________________________________________________

Na temelju članka 47. stavka 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( „Narodne
novine“ broj 41/18) i članka 44. Statuta Općine Šolta („ Službeni glasnik Općine Šolta“ broj 01/18),
Općinski načelnik Općine Šolta dana 07. 02. 2019. godine donosi
ODLUKU
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi
prijevoza putnika u visini od 200,00 kuna.
Dozvola se daje na razdoblje od pet godina, a najdulje do isteka licencije uz jednokratno
plaćanje naknade.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
KLASA: 340-01/19-01/05
URBROJ: 2181/03-03-19-1
Grohote, 07. 02. 2019.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing., v.r.
_______________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br.
153/13, 65/17 i 114/18) i odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općine Šolta“,
broj 1/18), Općinski načelnik, donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja obale Maslinica – luke otvorene za javni promet
(„Službeni glasnik općine Šolta“,br.3/05, 10/10 i 13/18)
I.
Utvrđuje se prijedlog Nacrta Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja obale Maslinica – luke otvorene za javni promet („Službeni glasnik općine Šolta“,br.3/05,
10/10 i 13/18), u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
II.
Prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuje se Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom
odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša na davanje mišljenja o potrebi
provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš.
III.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta da sukladno odredbi članka 86. stavka 3. Zakona
o prostornom uređenju ( Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 114/18) i odredbi članka 66. Zakona o zaštiti
okoliša ( Narodne novine broj 80/13,153/13, 78/15 i 12/18) pribavi mišljenje Splitsko- dalmatinske
županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Šolta.
KLASA: 350-02/19-01/06
URBROJ: 2181/03-03-19-1
Grohote, 19. 02. 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.
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Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br.
153/13, 65/17 i 114/18) i odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općine Šolta“,
broj 1/18), Općinski načelnik, donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Maslinica- III
I.
Utvrđuje se prijedlog Nacrta Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Maslinica- III , u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
II.
Prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuje se Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom
odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša na davanje mišljenja o potrebi
provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja naselja Maslinica („Službeni glasnik Općine Šolta“,br. 01/13 i 05/15).
III.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta da sukladno odredbi članka 86. stavka 3. Zakona
o prostornom uređenju ( Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 114/18) i odredbi članka 66. Zakona o zaštiti
okoliša ( Narodne novine broj 80/13,153/13, 78/15 i 12/18) pribavi mišljenje Splitsko- dalmatinske
županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Šolta.
KLASA: 350-02/19-01/05
URBROJ: 2181/03-03-19-1
Grohote, 19. 02. 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.
_______________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br.
153/13, 65/17 i 114/18) i odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općine Šolta“,
broj 1/18), Općinski načelnik, donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Grohote –Rogač- III
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I.
Utvrđuje se prijedlog Nacrta Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Grohote –Rogač- III , u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
II.
Prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuje se Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom
odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša na davanje mišljenja o potrebi
provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja naselja Grohote-Rogač („Službeni glasnik Općine Šolta“,br. 08/11,
04/13 i 11/16).
III.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta da sukladno odredbi članka 86. stavka 3.
Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 114/18) i odredbi članka 66.
Zakona o zaštiti okoliša ( Narodne novine broj 80/13,153/13, 78/15 i 12/18) pribavi mišljenje
Splitsko- dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu
i zaštitu okoliša.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Šolta.
KLASA: 350-02/19-01/04
URBROJ: 2181/03-03-19-1
Grohote, 19. 02. 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.
________________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine br.
153/13 i 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta-VII
(„Službeni glasnik“ br. 13/18) i članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općina Šolta“,
broj 01/18), Općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta
(„Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 06/06, 05/10, 09/10, 02/12, 09/15, 26/15, 23/16, 03/17 –
pročišćen tekst, 17/17-ispravak i 09/18) – (VII)
1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta (VII)
izrađen od „URBOS“ d.o.o. Split (br.elab.760/19), a koji se sastoji od tekstualnog i
grafičkog dijela (Odredbi za provođenje, kartografskog dijela i sažetka za javnost).
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta upućuje se na javnu
raspravu u trajanju od 8 dana, koja počinje osmog dana od dana objave u dnevnom tisku, i
to od 15. ožujka 2019. godine do 22. ožujka 2019. godine.
3. Tijekom javne rasprave tekstualni i grafički dio prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Šolta biti će izložen na javni uvid u zgradi Općine Šolta, Podkuća 8,
21430 Grohote, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.
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4. Javno izlaganje održati će se dana 19. ožujka 2019. godine u 09:00 sati u zgradi Općinske
vjećnice Općine Šolta, Podkuća 8 u Grohotama.
5. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knigu primjedbi.
Svoje prijedloge i primjedbe zainteresirane fizičke i prave osobe mogu uputiti nositelju
izrade putem pošte ili na protokol Općine Šolta, ali najkasnije do zadnjeg dana javnog uvida
na adresu: OPĆINA ŠOLTA, Jedinstveni upravni odjel, Podkuća 8, 21430 Grohote.
Primjedbe i prijedlozi trebaju se odnositi na predmet Izmjena i dopuna PPUO (VII) koji su
navedeni u obrazloženju Izmjena i dopuna PPUO (VII).
Prjedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane neće se uzeti u obzir
u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
KLASA: 350-02/18-01/14
URBROJ: 2181/03-03-19-17
Grohote, 05. ožujka 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.

_______________________________________________________________________________
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