ZAPISNIK
sa 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta održane dana 01.12.2020.
u Domu kulture u Grohotama

Započeto u 09:03 sati.
PREDSJEDATELJ: Ante Ruić
NAZOČNI: Zvjezdana Jelinčić, Boris Gabela, Inga Tomić-Vrdoljak, Branka Weber, Ćiril Kalebić,
Vicko Buktenica, Vojka Tomić, Tihomir Glavurtić, Goran Tvrdić
NENAZOČAN: Vicko Kaštelanac - opravdano
ZAPISNIČAR: Welda Begović
SJEDNICI JOŠ PRISUSTVUJU: Nikola Cecić Karuzić, načelnik Općine, Nataša Nazor Jovović,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Željko Zlendić, zamjenik načelnika, Direktorica Komunalnog
Basilija Tihana Glavurtić, Zorana Kaštelanac, direktorica TZ Općine Šolta, Marina Garbin, ravnateljica
KICOŠ-a, Josip Sule-MO Rogač, Ante Blašković –MO Gornje Selo, Sidrana Lebar-MO Stomorska,
Mirjana Stanić-MO Nečujam
AD 1.) Usvajanje dnevnog reda
Predsjedatelj otvara raspravu po prvoj točci dnevnog reda.
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Nakon konstatacije da nema primjedbi ni prijedloga stavlja na glasovanje slijedeći dnevni red:
Usvajanje dnevnog reda;
Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. g.
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g,;
Program održivog gospodarenja otpadom u Planu Proračuna za 20201.;
Program socijalne skrbi za 2021.g;
Program društvenih djelatnosti Općine Šolta za 2021.;
Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Šolta za
2021.;
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na
području Općine Šolta za 2021.;
Program organiziranja i provođenja sustava Civilne zaštite na području Općine Šolta za 2021.
Godinu
Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021.-2023.;
KICOŠ- Financijski plan za razdoblje 2021-2023.;
Prijedlog Proračuna Općine Šolta za 2021.;
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Šolta za 2021.;
Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina;
Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2020. I Plan razvoja sustava civilne zaštite
Općine Šolta za 2021.;
Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za provedbu ponovnog natječaja za prodaju
nekretnine u suvlasništvu Općine Šolta;
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Šolta od 21.09.2020.;
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19. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarobni pianino u pedagoškoj godini 2019./2020. I
Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Čarobni pianino za pedagošku godinu 2020/2021.
20. Razno
Dnevni red usvojen JEDNOGLASNO.
AD 2.) Usvajanje Zapisnika sa 40. sjednice Općinskog vijeća
Predsjedatelj otvara raspravu po prvoj točci dnevnog reda.
Tihomir Glavurtić iznosi da je na strani 5. Zapisnika došlo do pogreške naime u stavku 3. stoji:
„Tihomir Glavurtić –direktorica Komunalnog Basilija iznosi da on ne govori…..“, a ispravno treba da
stoji: „Tihomir Glavurtić iznosi da on ne govori…….“
Predsjedatelj stavlja na glasovanje Zapisnik sa 40. Sjednice sa navedenom ispravkom.
Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO.
AD 3.) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. g.
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Načelniku Općine koji iznosi da je Proračun veći i da će
mnogi postaviti pitanje kako je veći obzirom na cjelokupnu situaciju, ali navodi da izvorni Proračun
nije veći, već je i nešto manji, ali navodi da su u Proračunu investicije za slijedeću godinu koje moraju
biti u Proračunu kao i onaj dio što ćemo se natjecati na natječaje Ministarstva budući se bez toga ne bi
mogli ni natjecati. Dalje iznosi da će se voditi računa o socijalnoj komponenti i o svakom radnom
mjestu, na način da se pomogne, u skladu s mogućnostima, gospodarstvenicima kako bi se pokušalo
prebroditi nastalu situaciju. Nadalje poziva sve nazočne da se uključe u raspravu i iznesu ako nešto
treba izmijeniti ili dodati.
Iznosi da bi sada o svemu više trebala reći voditeljica Proračuna Tonkica Radeljić.
Tonkica Radeljić iznosi da Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća održavanje javne
rasvjete, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje mjesnih groblja i održavanje nerazvrstanih
cesta i poljskih putova te navodi da se iznosi nisu puno mijenjali u odnosu na lanjsku godinu.
Navodi da smo smanjili potrošak električne energije te dodali kupnju novih Božićnih ukrasa.
Ističe da javne i zelene površine uključuju i plaže, iznosi da se uvela kupnja sadnica za postojeće
održavanje. Što se tiče plaža iznosi da tu imamo prehranu plaža, održavanje čistoće i neki sitni
komunalni zahvati koji ne spadaju u prethodno rečeno.
Ističe da Program obuhvaća i dinamiku održavanja javno prometnih i zelenih površina, te održavanje
svih 7 groblja na otoku. Navodi da smo povećali stavku održavanje nerazvrstanih putova prvenstveno
kako bi se mogli prijaviti na natječaje Županije, ukoliko ih bude.
Goran Tvrdić iznosi da ga zanima stavka za održavanje javne rasvjete budući je lani bilo predviđeno
na toj stavci 200.000,00 kn, a ove godine 170.000,00 kn, a navodi da je jutros čitao da se uvodi nekakvi
svjetlostaj da će lokalna samouprava po noći tri sata morati isključivati javnu rasvjetu, pa ga zanima da
li je to uključeno u taj iznos.
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Tonkica Radeljić iznosi da jednim dijelom jeste, ali da se nije htjelo više smanjivati jer se ne zna
kolika će stvarno biti ušteda, a iznosi da se najviše smanjilo iz razloga što smo ove godine smanjili
potrošak električne energije, navodi da smo radili javnu nabavu te dobili jeftiniju cijenu kilovata.
Načelnik iznosi da će se u novoj godini povećati javna rasvjeta za sigurno još 100 rasvjetnih tijela, tako
navodi da s jedne strane imamo uštede smanjenjem snage rasvjetnog tijela, a s druge strane ćemo
povećavati broj rasvjetnih tijela.
Tihomir Glavurtić iznosi da imamo u Šešuli i na Punti u Maslinici 30 rasvjetnih tijela, a od 22 sata tdo
06 ujutro nitko tamo ne prolazi, a čuo je da se ne može, najvjerojatnije zbog greške kod projektiranja
javne rasvjete, svako drugo rasvjetno tijelo ugasiti. Navodi da bi bilo poželjno na cijeloj Šolti ugasiti
svako drugo rasvjetno tijelo, ali da se to, kako je izvješten, nažalost ne može.
Dalje iznosi što se tiče održavanja javnih i zelenih površina u Maslinici da tu mora reći da se u
Maslinici nema što održavati jer nema takvih površina. Navodi da se za održavanje groblja svake
godine daje 150.000,00 kn a da se na groblje u Maslinici nije utrošila ni kuna, da čistaća vidi ponekad,
obično, prije nekakvog sprovoda. Što se tiče nerazvrstanih cesta navodi da se imao za urediti jedan
jedini put u Maslinici i to put Kavčine kojega se nasulo, ali ga se nije izvaljalo. Ponovno navodi da će
se vratiti na čišćenje mjesta, da se Maslinica ne čisti da se po zimi čisti samo Grohote, a druga mjesta
ništa, te opet navodi da ako se već ne čisti da onda neka se izbriše iz tablice da se čisti 3x mjesečno
obzirom da je to netočno. Također navodi da nitko ništa ne kontrolira te navodi da samo u njegovoj
ulici više rasvjetnih tijela ne radi i da se pita kako to sve kontrolirati. Predlaže da djelatnik Komunalnog
prošeta navečer i popiše sve što od rasvjetnih tijela ne radi. Ističe da je nezadovoljan cijelim Programom
jer da se ništa ne radi po mjestima.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da joj se čini da rasprava ide u krivom smjeru jer realizacija ovoga što ovdje
piše odnosno da li se nešto napravilo po ovom Programu je druga stvar, navodi da mi danas donosimo
ovaj Program i da bi trebali raspravljati da li neku stavku treba povećati ili smanjiti.
Tihomir Glavurtić iznosi da on smatra da ako je netko ukalkulirao da mu je dovoljan određeni iznos za
čišćenje mjesta da onda smatra da se to čišćenje treba i obaviti, a ako je iznos predviđen za čišćenje
mali, te iz tog razloga se ne može čistiti dinamikom koja je ovdje određena, da onda treba povećati
iznos.
Josip Sule – predsjednik Mjesnog odbora Rogač, iznosi da se već tri godine u Rogaču ništa nije
napravilo, da se u tom razdoblju uspjelo staviti tri kandelabera od kojih su jednoga htjeli skinuti.
Navodi da što se tiče zelenih površina da je u Rogaču to „teška nula“, navodi da ako se nekome da neki
iznos, u ovom slučaju Komunalnom Basilija, za zelenilo, a taj nije ništa napravio da mu onda ne treba
dati taj novac.
Postavlja pitanje gdje ti novci idu jer zelenila nema nigdje na Rogaču. Navodi da dva usahla čempresa
ispred crkve Sv. Tereze stoje već tri godine i još uvijek ih nitko nije uklonio, navodi da trava raste po
krovu crkvice. Opet postavlja pitanje zašto onaj koji je dobio novce da to napravi to nije napravio i
ponovno pita gdje su ti novci?
Ante Blašković-Čoča – predsjednik Mjesnog odbora Gornje Selo, iznosi da je uvijek isti problem,
navodi da ako se zbroji koliko je sve ove godine novaca utrošeno za te zelene površine da se tu radi o
milijunima od kada je Općina samostalna.
Navodi da u Gornjem Selu nema nekih zelenih površina, ali da postoji groblje koje je zajedničko
groblje Stomorske i Gornjeg Sela i, ističe, proglašeno Svetiše, a da je na njemu još uvijek sve puno
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grana, balvana i svega što je zaostalo od orkanske bure koja je bila u veljači 2019.godine. Navodi da je
je unutar groblja uvenulo 5-6 čempresa za koje je bilo za očekivati da će usahnuti budući su sadnice
najprije stale 6 mjeseci ispred samoposluge te su i to jedva preživjeli, dalje iznosi da je normalno kada
se isti posade da se stave štapovi kao potpora pri rastu, iznosi da i sada ima tih uvenulih koje nitko nije
zamijenio, navodi da je zid koji je izgrađen napravljen jako loše, parkiralište od strane Stomorske za
koje se tražilo da se izravna, a tvrtka Klaritac je čak ponudila da će donirati „šoder“ nikada se nije
izravnao jer nema sluha. Još jednom navodi da se ništa ne ulaže u javne i zelene površine, a odvaja se
veliki novac za to. Navodi, da se po njemu, zelene površine održavaju samo ispred Doma kulture u
Grohotama.
Goran Tvrdić iznosi da je u biti Proračun spisak lijepih želja, te navodi da je potrebno da se vidi koliko
se novaca za tu stavku potrošilo ove godine i što se s tim napravilo, te da se onda usporedi da li
slijedeću godinu treba više ili manje.
Pita Tonkicu Radeljić da mu odgovori koliko se do sada u ovoj godini potrošilo novaca za javne i
zelene površine?
Tonkica Radeljić iznosi da ne može sada dati odgovor budući će izvršenje proračuna radi do svibnja
iduće godine, na što Goran Tvrdić kaže da mu se onda reče koliko se utrošilo u 2019., a koliko je bilo
predviđeno?
Tonkica Radeljić iznosi da se može znati, ali da ona nema trenutno te podatke.
Tihana Glavurtić – direktorica Komunalnog Basilija, iznosi da je Basilija u zadnje vrijeme dosta
sadnica zasadila po mjestima. Dalje odgovara Tihomiru Glavurtiću da postoji jedan čistač u Maslinici
tijekom cijele godine i da on čisti mjesto, te da je uređena zelena površina na plaži Punta, te da su na
dvije vlake („vrtal“) posađene mediteranske biljke. Iznosi da je Basilija u dva navrata ove godine
ulagala u sadnice i to u proljeće i u jesen i da se ukupno potrošilo 40.000,00 kn za sadnice.
Nadalje odgovara Anti Blaškoviću da su se kupile nove sadnice čempresa te da će ih posaditi na groblje
u Gornje Selo umjesto uvenulih.
Josipu Suli odgovara da je uređena u Rogaču zelena površina nasuprot trajektnog pristaništa, na što joj
Josip Sule odgovara da laže i da nije ništa uređeno, da je usađeno samo 5 ružmarina koji su uvenuli jer
ih nije nitko zalio.
Predsjedatelj iznosi da ne bi trebalo ići u široke rasprave.
Tihomir Glavurtić poziva predsjedatelja da dođe na Puntu da vidi taj „vrtal“ kojega spominje
direktorica Komunalnog.
Navodi da jedan čistač uopće ne može stići očistiti cijelu Maslinicu s čime se slaže i direktorica.
Josip Sule – predsjednik Mjesnog odbora Rogač, iznosi da je na Rogaču lani bio za čišćenje zadužen
Božo Podrug i da je čistio vrhunski i to cijeli Rogač od trajektne luke do Bada, a da je ovu godinu za
čišćenje bila zadužena žena koja je čistila javne WC-e i to od tih WC-a do Pasarele, a od Pasarele do
Bada ništa. Također iznosi da je tražio da navedeni WC barem u ovo vrijeme pandemije bude otvoren
za građane.
Tihana Glavurtić – direktorica Komunalnog Basilija, iznosi da ovu godinu Božo Podrug nije mogao
biti u Rogaču, budući je bio potreban u Grohotama jer se moralo dio ljudi prebaciti na deponij budući
da je nedostajalo ljudi, ali navodi da je postojao raspored čišćenja luke Rogač i to djelatnici luke cijelu
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luku i sve prema Banjama i još se slalo jednu djelatnicu 1x tjedno. Konstatira da je svakog dana u
Rogaču u sezoni bilo 3-5 djelatnika zaduženih za čišćenje.
Sidrana Lebara – predsjednik Mjesnog odbora Stomorska, iznosi da ima malo drugačija iskustva
od kolega koji su prethodno govorili, ali misli da ima i drugačiji način komunikacije sa Basilijom tako
da iz tog razloga MO Stomorska ima izvanrednu komunikaciju sa direktoricom Komunalnog i navodi
da im se nikada nije dogodilo da ih je za nešto što su tražili odbila, naravno navodi u okviru svojih
mogućnosti. Također pohvaljuje gosp. Seada Habibovića koji čisti Stomorsku i koji je izvanredan u tom
poslu.
Mirjana Stanić – predsjednica Mjesnog odbora Nečujam, iznosi da se slaže sa izlaganjem Sidrane
Lebar, navodi da je komunikacija sa direktoricom jako dobra. Pohvaljuje direktoricu i djelatnike
Basilije i to Joška, Mladena i Vicu kao i načelnika koji su ih podržali prilikom akcije pošumljavanja
naselja Nečujam.
Navodi da se u akciji pošumljavanja lani posadilo 4 stabla, a ove godine 5 te da su dobili još i neke
grmove koje su isto posadili. Navodi da problema jedino ima kod zalijevanja koje na sebe preuzme
Mjesni odbor, ali da nema u blizini vode i da je to onda problem. Nadalje upozorava na ono što već
godinama čini a to je da je jedan čistač u mjestu Nečujam malo budući je mjesto jako veliko, a isto tako
navodi da zimi uopće nema čistača te kaže da se Grohote uljepšava, sadi, čisti, a da Šolta ima i druga
mjesta. Također navodi da misli da bi u sezoni posebno trebalo obratiti pažnju na mjesta uz more koja
donose novce, ali ističe da ne bi trebalo zanemariti ni druga mjesta.
Čiro Kalebić upozorava nazočne da se priča o brojkama, te govori direktorici da ako ova sredstva nisu
dostatna da onda predloži povećanje i da malo podrobnije objasni svima u što su utrošena sredstva kroz
godinu.
Tihana Glavurtić – direktorica Komunalnog Basilija, iznosi da možda stvarno treba, a kao što su i
iznijeli glavari mjesta Maslinica i Nečujam, razmisliti o tome da se u mjestima uz more zaposle dva
čistača budući su to jako velika mjesta i jedan čistač ne može sve stići.
Tihana Glavurtić - direktorica Komunalnog Basilija, iznosi da njoj za povećanje broja čistača treba
minimalno još 150.000,00 kn.
Nadalje iznosi da što se tiče javne rasvjete da je za nju iznos dovoljan.
Dalje iznosi da kroz investicije treba razmišljati o elektrifikaciji helidroma koji je bitan za cjelokupno
stanovništvo, navodi da sada postoji nekakva solarna rasvjeta koja nije dobra i da postoji ponuda još od
prošle godine sa specijalnim svjetlima koja su potrebna da bi piloti nesmetano mogli slijetati i da samo
ta svjetla koštaju cca 70.000,00 kn, a cijeli posao da bi trebao biti cca 130.000,00 kn, te navodi da je i
od Županije tražila sredstva ali da nije ništa dobila tako da će trošak „pasti“ na Općinu Šolta te moli da
se i to predvidi kao jedan od prioriteta.
Vojka Tomić iznosi da kada se napravi helidrom da se on osvjetljavao na način da se s autima svjetlilo
te da će se jedan kvalitetni pilot spustiti i na obični stol stoga smatra ovu cifru pretjeranom.
Načelnik iznosi da ga se čudi kako Tonkica Radeljić na pitanje Gorana Tvrdića ne može reći kolika su
to sredstva utrošena ove ili prošle godine, te navodi da je mjesečno izdvajanje po ovom programu
26.600,00 kn. Navodi da je uvijek nezadovoljan sa rasvjetom i sa čišćenjem i da je njemu možda
najviše stalo do toga da se urede mjesta, ali da je sve ograničeno i brojem ljudi i kvalitetom izvršenja
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poslova i navodi da je on za to da se stavka poveća i za uređenje mjesta i za čišćenje, te misli da
trebamo naći 100.000,00 kn da bi zaposlili više ljudi.
Tihana Glavurtić – direktorica Komunalnog Basilija, iznosi da joj je 20.000,00 kn malo za sadnice
te traži da se poveća na 40.000,00 kn.
Predsjedatelj upozorava Tihanu Glavurtić da je mogla prije sugerirati Načelniku za to povećanje, te
upozorava nazočne da su trebali imati amandmane na Proračun u pisanom obliku i, prema Poslovniku,
ih je trebalo predati 48 sati prije sjednice.
Vojka Tomić govori Tihani Glavurtić da je povećanje za sadnice od 20.000,00 kn besmisleno ukoliko
te sadnice nema tko održavati kako se čulo na sjednici, na što joj Tihana Glavurtić odgovara da to nije
istina da se sadnice održavaju da se sve zaljeva na dnevnoj bazi.
Tihomir Glavurtić iznosi da je osnovni problem, ne samo ove teme, nego općenito svega što nedostaje
komunikacije. Iznosi da bi on da je direktor Komunalnog otišao od mjesta do mjesta i dogovarao se sa
Mjesnim odborima gdje će se i što raditi, jer se, navodi, često događa da dođe 01.06. te se tek onda
sjetimo nešto raditi. Navodi da se, po njemu, ništa ne radi kako treba i da ga smeta napr. ako se u
Grohotama čisti mjesto, a u Maslinici ne. Iznosi da su sva mjesta devastirana, da se iz Općine sve
dogovara, a da mjesta nitko ništa ne pita i da je to najveći i osnovni problem.
Načelnik iznosi da se ne bi složio sa Tihomirom Glavurtićem jer da nitko od mjesnih odbora nije došao
do njega u svezi pripreme Pororačuna, a navodi da nije ni od vijećnika nitko došao osim gosp. Gabele,
gđe Zvjezdane i Ćira Kalebića, na što glavari Mjesnog odbora Rogač, Stomorska i Nečujam reagiraju i
govore da nije točna njegova tvrdnja.
Tihomir Glavurtić iznosi da pošto glavari ne znaju kada je načelnik slobodan da je on trebao pozvati
njih da dođu kod njega.
Mirjana Stanić – predsjednica Mjesnog odbora Nečujam, iznosi da bi bilo dobro za ubuduće da se
prije donošenja Proračuna Načelnik nađe sa predsjednicima Mjesnih odbora kako bi se dogovorili.
Ističe da su svi bili u obvezi dostaviti do određenog datuma svoje financijske planove za 2021. Godinu i
da je nakon toga Načelnik trebao pozvati svih da se vidi što je moguće uvrstiti u Proračun što ne.
Josip Sule – predsjednik Mjesnog odbora Rogač, iznosi da su se on i direktorica u peti mjesec sastali
i prošetali preko cijelog Rogača, te da je osobno i slao slike i zato moli da se ne govori da nisu bili
zainteresirani za Proračun.
Tihomir Glavurtić iznosi da se od Općine dobilo da svaki Mjesni odbor dostavi svoje planove za 2021.
I to su svi učinili, a od toga skor ništa nije ušlo u Proračun, a sad se očekuje da se svi slože.
Navodi da ako je neki Mjesni odbor iznio što treba napraviti u mjestu, a Mjesni odbor je izabran od
naroda, da onda to treba i ispoštovati.
Predsjedatelj konstatira da je direktorica Komunalnog zatražila za čistače 150.000,00 kn i za sadnice
40.000,00 kn te pita Načelnika da li on to prihvaća.
Načelnik odgovara da je već rekao da prihvaća 100.000,00 kn za čistače i za sadnice povećanje od
20.000,00 kn.
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AD 4.) Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Predsjedatelj otvara raspravu i daje riječ Tonkici Radeljić.
Tonkica Radeljić iznosi da je ovaj Program malo drugačiji nego inače iz razloga što je došla nova
Uredba iz Ministarstva gospodarstva da moramo razvrstati investicije na 5 kategorija i to je vidljivo u
članku 4. Programa, a to su:
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih

dijelova građevinskog područja,
2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima
građevinskog područja,
3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog
područja,
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način
rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.
Tonkica Radeljić iznosi da su navedene investicije po nazivima zatim opis radnji koje bi se radile,
vrijednost troškova i odakle bi se trebali financirati ti rashodi te navodi da su najviše namjenski prihodi,
komunalni doprinos i pomoći, da zato proračun i je veliki jer se najviše povećalo prihode od
komunalnog doprinosa i prihode od pomoći, te naglašava, da ako ne ostvarimo neke pomoći da neće
biti ostvareni ni ovi prihodi.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da Stomorska nema prostor za održavanje bilo kakve manifestacije ili
događanja, a Općina Šolta je vlasnik „stare škole“ i prostora iza stare škole gdje bi se mogao napraviti
taj prostor te iznosi da je Općina već napravila geodeziju za taj prostor i tu bi se napravio nekakvi
amfiteatar i pošto to nije uključeno navodi da je razgovarala sa Načelnikom i misli da bi se to moglo
realizirati s tim da se projekt neće trebati platiti jer ga gratis radi od Amalije kćer, da će konzervatori
izaći na teren i dati svoje mišljenje a da bi sve skupa koštalo cca 70.000,00 kn.
Sidrana Lebar – predsjednica Mjesnog odbora Stomorska reagira na izjavu Zvjezdane Jelinčić da
taj prostor iza stare škole nije bio uključen te navodi da to nije istina, da je Mjesni odbor to, ne znajući
za ovo što kaže Zvjezdana Jelinčić, stavio u svoj Plan i program pod točkom 1. Također iznosi da je
inicijativa stara tri godine i da je i sam načelnik bio sa članicama Mjesnog odbora na lice mjesta vidjeti
što bi se moglo napraviti i da je to bila Načelnikova inicijativa, a s ovim projektom što ga spominje gđa.
Jelinčić Mjesni odbor nije upoznat, a misli da bi trebao biti. Dakle konstatira da pozdravlja projekt, ali
da je izostala suradnja koje je trebalo biti.
Zvjezdana Jelinčić odgovara Sidrani Lebar da ovo nije mjesto da bi se polemiziralo o nekim stvarima i
odnosima unutar mjesta i navodi da joj uopće nije bitno tko je projekt pokrenuo već da se napravi za
mjesto ono što je potrebno.
Načelnik iznosi da prihvaća prijedlog Zvjezdane Jelinčić.
Tihomir Glavurtić iznosi da ni Maslinica nema mjesto za održavanje kulturnih događaja jer amfiteatar
u marini je marina, a ne Maslinica, a niti se što planira niti je koga briga.
Predsjedatelj iznosi da je amfiteatar u marini javan, a ne privatan prostor.
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Goran Tvrdić iznosi da kada smo već kod prostora na kojima bi se u mjestima održavali razni kulturni
događaji, a kako se nitko nije pripremio za amandmane molio bi predsjednika Mjesnog odbora Gornje
Selo da ispriča priču vezano uz projekt Studenac u Gornjem Selu.
Ante Blašković Čoča – predsjednik Mjesnog odbora Gornje Selo, iznosi da radi ove pandemije
projektant Idejnog projekta nije u mogućnosti doći na Šoltu, a iznosi da se željelo napraviti sastanak
Mjesnog odbora i načelnika na tu temu.
Iznosi da je Općina Šolta odobrila sredstva za Idejni projekt za uređenje te površine. Upoznaje nazočne
da se tu radi o jednoj javnoj površini koja je u vlasništvu Općine, a u stvarnosti seoska voda koja je
davno napravljena. Navodi da se sakupila grupa mještana koja je došla na ideju kako bi to uredili.
Radi se o prostoru koji je van mjesta i ima površinu od cca 5000 m2, iznosi da je cijelu infrastrukturu
relativno lako dovesti te je zamišljeno da se tu, na razini cijelog otoka, napravi jedno mjesto na kojem
bi se mogle održavati razne manifestacije. Navodi da bi se napravio jedan amfiteatar sa pozornicom.
Zaključuje da se želi napraviti nešto što bi imalo značaj za otok. Navodi da je zamišljeno da bi se taj
prostor zaokružio na način da bi prikazivao povijest ovoga otoka i što su ljudi radili i od čega su živjeli.
Navodi da bi svi ogradni zidovi bili izrađeni tradicijski kao suhozidi što podržava i Ministarstvo
kulture. Iznosi da kada se radio Plan da se išlo s tim da Općina Šolta osigura novce za izradu Glavnog
projekta, međutim iznosi da nema ni spomena od toga u prijedlogu Proračuna za iduću godinu, a nije
uvrštena ni jedna stavka ni od onoga što je predložio Mjesni odbor Gornje Selo. Iznosi da je u cijeli
projekt uključen i gosp. Bernardin Peroš te jedan njegov kolega te ističe da navedeni projekt nije projekt
dva-tri čovjeka nego veće grupe ljudi. Napominje da je Projekt zahtjevan i da je sada prioritet glavni
projekt, a onda u suradnji sa Općinom Šolta iznaći sredstva za realizaciju. Na kraju konstatira da je to
jedinstveni prostor na području Općine Šolta i to javni prostor. Navodi da je Idejni projekt dostavio u
Općinu i Načelniku i predsjedniku Općinskog vijeća i Pročelnici i Zamjeniku Načelnika jer, kako je već
naveo, nije se, zbog pandemije, prije Proračuna mogao dogoditi zamišljeni sastanak sa projektantom na
kojem bi se Općina upoznala sa projektom. Glede svega toga poziva vijećnike kao i Općinskog
načelnika da daju svoje mišljenje budući se radi o velikom projektu koji bi bio na dobrobit cijele Šolte.
Predsjedatelj moli gosp. Blaškovića da reče koliko bi otprilike koštala izrada Glavnog projekta.
Ante Blašković Čoča - predsjednik Mjesnog odbora Gornje Selo, iznosi da je projektant Idejnog
projekta rekao da bi cijena Glavnog projekta bila cca 70.000,00 kn, a da bi se, obzirom da su svi
svjesni, da se radi o velikoj investiciji onda apliciralo za sredstva Europske unije.
Načelnik iznosi da je odmah podržao navedeni projekt i da je čak otkazao svoje ranije dogovorene
obveze da bi prisustvovao sastanku o kojem govori gosp. Blašković ali se projektant, nažalost, nije
pojavio. Također iznosi da se stalno govori o projektima u Grohotama, ali da mora naglasiti da se velika
većina projekata u Grohotama radi novcima koji su dobiveni sa strane, a ne iz Općinskog Proračuna.
Zaključuje da se slaže da se iznos predviđen za Glavni projekt uvrsti u Proračun.
Tonkica Radeljić iznosi da Mjesni odbor mora biti svjestan da se izrada Glavnog projekta ne može dati
direktno projektantu Idejnog projekta već da se mora napraviti natječaj, na što joj Ante Blašković Čoča
odgovara da je toga svjestan.
Goran Tvrdić iznosi da mu je jasno da mora biti natječaj, ali da je to procedura koja može trajati
mjesecima, a pitanje je uopće participacije u Europskim fondovima, na što mu Načelnik odgovara da se
ne radi o mjesecima već o proceduri natječaja od maksimum 3 tjedna.
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Goran Tvrdić iznosi da ako je moguće da se procedura natječaja obavi kroz tri tjedna, da bi onda mogli
aplicirati na Europske fondove, ali da bi to učinili da moramo na toj stavci u Proračun staviti veća
sredstva.
Predsjedatelj iznosi da ako se sve završi u kratkom roku da onda neće biti problem rebalanskom
Proračuna osigurati potrebna sredstva da bi se mogli natjecati na Europske fondove, budući sada smatra
da je prijedlog Proračuna ionako prevelik da bi se sada još povećavao.
Tihomir Glavurtić iznosi da je ovaj projekt Gornjeg Sela super i da ga podržava jer da Šolti treba
ovakvih stvari što više, ali navodi da ima i u Maslinici jedan projekt kojega je on pokrenuo prije tri
godine, a to je „Lokva“, navodi da je tada kontaktirao konzervatore koji su mu rekli da je moguće
apliciranje na EU fondove ali da se mora napraviti Glavni projekt. Iznosi da je pokušao sa gosp.
Zoranom Radman da njegova tvrtka napravi taj projekt, ali nije uspio, te smatra da bi i za to trebalo
aplicirati na EU fondove.
Isto tako upoznaje nazočne da ima namjeru u tzv. Bratsku kuću napraviti muzejski postav.
AD 5.) Program održivog gospodarenja otpadom u Planu Proračuna za 20121. godine
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Tonkici Radeljić koja iznosi da je ovaj Program vezan za
nabavu spremnika – kompostera vrtnih i kućnih, kanti, kontejnera za reciklabilni optad i podzemnih
kontejnera, komunalnih vozila, mobilnog reciklažnog dvorišta te sanaciju odlagališta građevinskog
otpada te sanaciju odlagališta, a ukupan program iznosi 2.570.000,00 kn.
Općinski načelnik iznosi ukoliko bi financiranje bilo po Europskom modelu iz Fonda i Ministarstva
gospodarstva onda to znači da bi oni financirali sa 85%, a Općina samo sa 15%, a kako mi imamo u
Proračunu, a damo našem Komunalnom poduzeću onda još uštedimo i praktično dođemo do investicije
u nabavi od skoro 0 kuna. Navodi da ovo ne govori za vozila već za mobilno reciklažno dvorište, te
ističe da ono nama u ovom trenutku ne treba, ali po Zakonu ga oni traže te treba da stoji u ovim
stavkama.
Upoznaje nazočne da se borimo za sufinanciranje otkupa zemljišta, kojega oni u pravilu ne
sufinanciraju, a da smo mi u ovoj godini kupili cca 400.000,00 kn zemljišta i sudskom nagodbom još
nekih 400.000,00 kn što ukupno iznosi 800.000,00 kn, te iznosi da radimo na dokumentaciji za
proširenje i daljnje uređenje odlagališta. Iznosi da u ovoj godini došli do iznosa investicije od
4.200.000,00 kn s tim da je bilo sufinanciranje 75% Fonda za zaštitu okolišta i 25% Općine Šolta.
Vojka Tomić pita Tonkicu Radeljić, a glede stavke kupnja spremnika zanima je, obzirom na podatke sa
tematske sjednice da mnogi nisu predigli svoje kante, koliki je to iznos?
Tonkica Radeljić odgovara da se radi o 600.000,00 kn.
AD 6.) Program socijalne skrbi za 2021. godinu
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Tonkici Radeljić koja iznosi da je program podijeljen na
jednokratne novčane pomoći koje smo povećali za 20.000,00 kn zbog ove situacije sa pandemijom jer
pretpostavljamo da će biti više zahtjeva za pomoć dalje čita i objašnjava po stavkama.
Općinski načelnik iznosi da kada se već spomenula Udruga Lovret, da treba istaći da taj program mi
u potpunosti financiramo. Navodi da je u sklopu Udruge Lovret bilo više Općina, ali da smo sada ostali
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samo mi, te navodi da ukoliko se slučajno to ugasi da ćemo onda preuzeti brigu o starijima potpuno
sami.
AD 7.) Program društvenih djelatnosti Općine Šolta za 2021. godinu
Predsjedatelj otvara raspravu i daje riječ Tonkici Radaljić koja navodi da u sklopu tog Programa ima
šest aktivnosti i to: turizam, kultura, sport, vjerske organizacije, političke organizacije i ostale
organizacije te iznosi koliki je iznos predviđen za svaku pojedinu aktivnost.
AD 8.) Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Općine
Šolta za 2021.godinu

Predsjedatelj otvara raspravu i daje riječ Tonkici Radeljić koja iznosi da se ovdje radi o sufinanciranju
predškolskog i osnovnoškolskog odgoja te ukratko obrazlaže po stavkama.
AD 9.) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Šolta za 2021. godinu
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Tonkici Radeljić koja iznosi da je još vrlo malo sredstava od
te naknade, ali da se po Zakonu mora donijeti ovaj program. Navodi da su ti prihodi isključivo
namjenski i da se moraju vratiti u mjesta koja su zapravo neuređena pa se tako najviše koriste za izradu
Prostornih i Urbanističkih planova te njihovih izmjena i dopuna, a pošto će se za te Planove potrošiti
više i neće biti dostatna ova sredstva ostatak će se namiriti iz komunalnih doprinosa i poreza na kuće za
odmor.
Tihomir Glavurtić pita imamo li sredstava od legalizacije iz prethodnih godina, na što Tonkica
Radeljić odgovara da nema sredstava da su potrošena.
Tihomir Glavurtić pita kako su potrošena ako su namjenska, a Tonkica Radeljić odgovara da su i
potrošena namjenski u izradu Planova, budući se svaku godinu mijenja barem jedan Plan.
AD 10.) Program organiziranja i provođenja sustava Civilne zaštite na području Općine Šolta za
2021. Godinu
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Tonkici Radeljić koja iznosi da tu imamo dvije aktivnosti i
to: protupožarna i civilna zaštita. Navodi da se protupožarna zaštita odnosi na sufinanciranje rada DVDa Šolta, a za Civilnu zaštitu se malo povećao iznos zbog nabave zaštite opreme u pandemiji.
Općinski načelnik iznosi da smo mi sada, kako je navela Tonkica Radeljić, u zakonskoj obvezi
financirati gore navedene službe, ali da smo i do sada financirali, iako nismo bili zakonski obvezni, i
HGSS i Crveni križ i razne druge službe jer nam te službe trebaju.
AD 11. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021.-2023.g.
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Tonkici Radeljić koja iznosi da u ovom Planu ne pišu iznosi
nego se stavljaju opisni ciljevi, pa se tu na primjer nalaze Kuća Marka Marulića, sanacija odlagališta
Borovik i dodalo se još ono što bi mi htjeli postići sa ulaganjem u određenu investiciju.
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Tihomir Glavarutić iznosi da misli da smo zaostali sa rješavanjem zemljišnih knjiga, iznosi da smo
napravili što smo napravili i da sada sve stagnira, da se ništa ne događa, a ljudi pitaju što je s tim?
Načelnik iznosi da je otvorena zemljišna knjiga za K.O. Donje Selo u koje spadaju mjesta Maslinica i
Donje Selo.
AD 12.) KICOŠ-Financijski plan za razdoblje 2021.-2023.
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ ravnateljici KICOŠ-a Marini Garbin.
Marina Garbin – ravnateljica KICOŠ-a iznosi da su u Planu i programu aktivnosti za iduću godinu,
uglavnom, stalne aktivnosti i kulturni programi. Nadalje, ukratko, upoznaje nazočne sa aktivnostima
koje su se dogodile prošlo ljeto te onima koje će se dogoditi ubuduće.
Upoznaje nazočne da je u pripremi, odnosno da je već pripremljena, knjiga o Vesni Parun koja je
naslovljena Za Vesnu. Ističe da je knjiga nastala u suradnji sa Ministarstvom kulture i Općinom Šolta i
brojnim suradnicima i da je već u pripremi izazvala veliko zanimanje u medijima, ali da će o istoj više
biti riječi kada bude promocija.
Ćiril Kalebić pita koja je razlika između KICOŠ-a i Turističke zajednice, iznosi da je ovo pitanje
nevezano za Proračun, već da ga čisto zanima što se gdje radi?
Zorana Kaštelanac – direktorica TZ Općine Šolta iznosi da, ako se misli na manifestacije, da postoji
jedan dio kojega pokriva Turistička zajednica, a jedan dio KICOŠ. Iznosi da je KICOŠ totalno
orijentiran na kulturu dok je Turistička zajednica orijentirana na ljeto i turiste. Navodi da se ovaj jedan
dio manifestacija preklapa, a ovaj drugi dio koji se ne preklapa iznosi da se zna što je posao Turističke
zajednice te navodi da je to poslovi vezani uz informiranje, a KICOŠ radi drugi dio koji nije vezan
samo za ljeto, a to je izdavanje Bašćine, suradnja s Udrugama i slično.
Ćiril Kalebić iznosi da sada kada se spominje riječ preklapanje on pita da li se to može preklopiti? Te
iznosi da to pita radi novaca, ali mu se čini da je svima nejasno što pita?
Općinski načelnik iznosi da smo se mi odlučili za ovaj model KICOŠ-a, a Turistička zajednica kao
takva mora postojati. Ističe da je moglo biti i zajedno, ali da je to bila naša odluka odnosno ovakav
model.
Ćiril Kalebić pita koliko to preklapanje košta godišnje?
Predsjedatelj iznosi da ne bi trebalo koštati ništa jer su to dvije različite djelatnosti.
Tihomir Glavurtić iznosi da je osobno nezadovoljan udjelom Programa koji se događa u drugim
mjestima osim u Grohotama.
Zorana Kaštelanac – direktorica TZ Općine Šolta, odgovara da kronično nedostaje prostora za
održavanje takvih manifestacija i da zbog toga i pozdravljaju projekt Mjesnog odbora Gornje Selo kao i
sve slične projekte.
Tihomir Glavurtić iznosi da njih jedna grupa istomišljenika već 4 godine pokušavaju organizirati
kolende, pa misli da bi barem KICOŠ mogao napisati par rečenica o tom događanju.
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Marina Garbina - ravnateljica KICOŠ-a, iznosi da je njoj ovo „prvi glas“ o tim kolendama, da nije
znala za taj događaj, a da nije problem popratiti ga.
Predsjedatelj iznosi da će se sada pristupiti glasovanju o svakom pojedinačnom Programu redom.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. Godinu sa
slijedećim izmjenama: na 1. Strani u točci 2. Usluge održavanja javnih i zelenih površina na kraju
stranice u rečenici:“…..na javno prometne i zelene površine u iznosu od 500.000,00 kn“(u prijedlogu je
bilo 400.000,00 kn – povećanje za 100.000,00 kn), te na strani 2. U rečenici „Kupnja sadnica za zelene
površine: 40.000,00 kn“ (u prijedlogu je bilo 20.000,00 kn-povećanje za 20.000,00 kn), a smanjiti će se
za 120.000,00 kn u Proračunu stavka Poslovni objekti.
Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ usvaja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu sa
predloženim izmjenama.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini sa
slijedećim izmjenama: na strani 4. U tablici 1. Ulaganja u javno prometne i zelene površine dodaje se
točka 11. Uređenje prostora iza stare škole u Stomorskoj iznos od 90.000,00 kn, te točka 12. Uređenje
Studenca u Gornjem Selu iznos od 90.000,00 kn, a smanjuje se na strani 3. Točka 4. Uređenje plaže
Vela Garma Maslinica za 90.000,00 kn tako da sada iznosi 510.000,00 kn i točka 4. Uređenje parkinga
u Grohotama za 90.000,00 kn tako da sada iznosi 510.000,00 kn,
Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV““ usvaja se Program
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu sa predloženim izmjenama.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog Programa održivog gospodarenja otpadom u Planu
Proračuna za 2021. Godinu.
Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ usvaja se Program održivog gospodarenja otpadom u Planu Proračuna za
2021. godinu.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog Programa socijalne skrbi za 2021. Godinu.
Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ usvaja se Program socijalne
skrbi za 2021. Godinu.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog Programa društvenih djelatnosti Općine Šolta za 2021.
Godinu.
Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ , 1 glas „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANIM“
usvaja se Program socijalne skrbi za 2021. Godinu.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i
osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Šolta za 2021. Godinu.
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Nakon provedenog glasovanja sa 9 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ usvaja se Program javnih
potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Šolta za 2021. godinu.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog Programa utroška sredstava naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Šolta za 2021. Godinu
Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ usvaja se Programa
utroška sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Šolta za 2021. Godinu .
Predsjedatelj stavlja na glasovanje Program organiziranja i provođenja sustava Civilne zaštite na
području Općine Šolta za 2021. Godinu.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja Program organiziranja i provođenja
sustava Civilne zaštite na području Općine Šolta za 2021. Godinu.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021.-2023. Godine.
Nakon provedenog glasovanja
sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“usvaja se Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021.-2023. godine.
Predsjedatelj stavlja na glasovanje KICOŠ-Financijski plan za razdoblje 2021.-2023.
Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA
“usvaja se KICOŠ-Financijski plan za razdoblje 2021.-2023.
AD 13.) Prijedlog Proračuna Općine Šolta za 2021. Godinu
Predsjedatelj stavlja na glasovanje Proračun Općine Šolta sa predloženom smanjenjem na stavci
Poslovni objekti (smanjenje za 120.000,00 kn).
Nakon provedenog glasovanja
sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“usvaja se Proračun Općine Šolta za 2021. godinu.
Načelnik se zahvaljuje svim nazočnima na usvojenom Proračunu.
AD 14.) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Šolta za 2021. godinu
Predsjedatelj otvara raspravu po 14. točci dnevnog reda te navodi da je ovo svaku godinu ista odluka
koja se mora temeljem Zakona donijeti.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja Odluka o izvršavanju Proračuna
Općine Šolta za 2021. Godine.
AD 15.) Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Tonkici Radeljić koja iznosi da je ova odluka temeljena na
novoj zakonskoj odredbi kojom moramo predviđati u Proračunu manjak, te navodi da smo ga mi
predvidjeli u iznosu od 1.300.000,00 kn, a onda morate donijeti Odluku kako će se taj manjak pokriti u
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slijedećim godinama. Iznosi da se pokušalo uz uštede preko rashoda da se stvori višak prihoda u
2021,2022 i 2023 te da se iz toga pokrije manjak.
Predsjedatelj nakon konstatacije da nema zainteresiranih za raspravu stavlja na glasovanje Prijedlog
odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja Odluka o sukcesivnom pokriću
manjka iz prethodnih godina.
Ad 16.) Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2020. Godinu i Plan razvoja sustava
civilne zaštite Općine Šolta za 2021.
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Pročelnici Nataši Nazor Jovović koja iznosi da se ovdje
radi o dokumentima koje smo u obvezi, prema Zakonu o civilnoj zaštiti, donositi svake godine. Iznosi
da je dokument napisan sa svim sastavnicama sustava Civilne zaštite od vatrogastva, postrojbe civilne
zaštite, dokumentacije vezano za civilnu zaštitu, udruga građana i pravnih osoba koji se bave zaštitom i
spašavanjem. Navodi da što se tiče Općine Šolta i sustava Civilne zaštite, da Općina do sada nije puno
ulagala u taj sustava osim na dokumentaciju koju posjedujemo, a to je Plan civilne zaštite i Procjena
ugroženosti. Ističe još jednom da Općina u postrojbe ništa nije ulagala ni u materijalnome smislu niti u
edukativnom. Navodi da je, u međuvremenu, došlo do promjene zakonodavstva iz područja Civilne
zaštite po kojem su jedinice lokalne samouprave u obvezi izraditi nove dokumente tako da je i Općina
Šolta sada u procesu donošenja nove Procjene rizika i Plana Civilne zaštite. Navodi da će ta Procjena
definirati ugroze i formirati novu postrojbu Civilne zaštite. Navodi da će zbog učestalosti ugroza se
više povesti računa o postrojbi da to ne bi bilo samo „mrtvo slovo na papiru“:
Općinski načelnik iznosi da se moramo ozbiljno pozabaviti formiranjem postrojbe kako bi dobili jednu
efikasnu i brzu postrojbu.
Nakon konstatacije da nema više zainteresiranih za raspravu, predsjedatelj stavlja na glasovanje Analizu
stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2020. i Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Šolta za
2021.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se usvaja Analiza stanja sustava civilne zaštite
Općine Šolta za 2020. Godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2021.g
AD 17.) Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za provedbu ponovnog natječaja za
prodaju nekretnine u suvlasništvu Općine Šolta
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Nataši Nazor Jovović koja podsjeća vijećnike da se prije
jedno dvije godine donosila ova odluka jer je tada Ministarstvo državne imovine raspisalo natječaj za
prodaju zemlje u Podkamenicama gdje su u suvlasničkom odnosu sa Općinom Šolta.
Navodi da se na taj natječaj, nažalost, nije javio nitko, te su oni nakon toga napravili novu procjenu
imovine i po toj procjeni je za nekih cca 1.000.000,00 kn smanjena vrijednost zemljišta i sada su u
Ministarstvu u fazi raspisivanja novog natječaja na kojega Općina mora dati suglasnost.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi Odluka o davanju ovlaštenja
općinskom načelniku za provedbu ponovnog natječaja za prodaju nekretnine u suvlasništvu
Općine Šolta.
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AD 18.) Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH na području Općine Šolta od 21.09.2020.g.
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Nataši Nazor Jovović koja iznosi da su se na ovaj natječaj
dobile dvije ponude, da je jedan ponuđač odustao od ponude i da je ostao samo jedan koji se natjecao za
ove dvije čestice iz Odluke. Iznosi da se Komisija sastala prije nekih 10-etak dana, da je ovaj ponuđač
zadovoljavao uvjete iz natječaja i jedini je ponuđač za ove dvije čestice i Komisija predlaže vijeću da se
donese ova Odluka. Upoznaje nazočne da kada Vijeće donese ovu odluku da smo onda u obvezi istu
poslati na Splitsko-dalmatinsku županiju koja mora dati svoje mišljenje i na Ministarstvo poljoprivrede.
Iznosi da kada se dobiju ta dva pozitivna mišljenja da se onda treba sastaviti Ugovor o zakupu kojeg
treba poslati na Općinsko državno odvjetništvo i kada oni daju pozitivno mišljenje tek se onda može
sklopiti Ugovor.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi Odluka o izboru najpovoljnijih
ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Šolta od 21.09.2020.g.
AD 19.) Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarobni pianino u pedagoškoj godini 2019./2020.
I Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Čarobni pianino za pedagošku godinu 2020/2021.

Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Zvjezdani Jelinčić.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da je proučila i Izvještaj i Godišnji plan i program i da može reći da je kao i
obično ovo općeniti izvještaj koji ne obuhvaća samo Dječji vrtić u Grohotama nego sve vrtiće koji su u
sklopu Čarobnog pianina. Iznosi da se iz ovoga svega ne može vidjeti što se odnosi na Šoltu, već samo
ono osnovno da vrtić ima dvije skupine, koliku ima površinu, koliko djelatnika radi i slično.
Iznosi da se potkrala i jedna greška jer je napisano da svi djelatnici imaju stručnu spremu koja je
potrebna za obavljanje posla, ali nemaju jer imamo jednu djelatnicu gđu. Sanju koja je odradila
pripravnički staž ali ima položiti stručni ispit i gđu. Ivanu koja je zaposlena, koja nema kvalifikaciju ali
po Zakonu može raditi taj posao. Navodi da se iz navedenog izvještaja ne može vidjeti kako se odvijao
rad u vrtiću, koliko je djelovala stručno pedagoška služba, kakvi su bili uvjeti prehrane, kakva je bila
prehrana i slično.
Nadalje iznosi što se tiče Plana i programa da je on prepisan iz 2020. i da u njemu nema ništa novoga i
da je isto tako općenit.
Tihomir Glavurtić iznosi da je prije par dana zvao predsjednika Vijeća da bi bilo dobro da se pozove
voditeljica Dječjeg vrtića da nam malo pojasni, obzirom da se iz ovoga ne može ništa zaključiti, ali da
mu je predsjedatelj rekao da nas ima puno i da to nije moguće napraviti zbog poštivanja epidemioloških
mjera.
Zvjezdana Jelinčić iznosi da je kontaktirala djelatnike u našem Dječjem vrtiću, da se čula sa gđom.
Sandrom Cecić i drugim djelatnicima i iznosi da su je obavijestili da oni nisu dobili na uvid ovaj
Izvještaj kao ni Godišnji plan niti su sa istim na bilo koji način upoznati.
Nataša Nazor Jovović iznosi da ova dva dokumenta trebaju dobiti članovi Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Čarobni pianino a ne djelatnici, na što joj Zvjezdana Jeliničić odgovara da misli da je ovaj vrtić
dislociran i da bi bilo dobro da su djelatnici upoznati sa navedenim.
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Predsjedatelj iznosi da je omaškom kod donošenja dnevnog reda izostavio dvije točke, te predlaže da
se sada uvrste u dnevni red kao 20. i 21. točka dnevnog reda i to kao:
20.Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture groblja u Srednjem Selu javnim dobrom u
općoj uporabi
21. Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture groblja Dočina u Grohotama javnim
dobrom u općoj uporabi
te dopunu dnevnog reda stavlja na glasovanje
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi slijedeći dopunjeni dnevni red, tako da
isti sada glasi:
01. Usvajanje dnevnog reda;
02. Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice
03. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. g.
04. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g,;
05. Program održivog gospodarenja otpadom u Planu Proračuna za 20201.;
06. Program socijalne skrbi za 2021.g;
07. Program društvenih djelatnosti Općine Šolta za 2021.;
08. Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Općine
Šolta za 2021.;
09. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Šolta za 2021.;
10. Program organiziranja i provođenja sustava Civilne zaštite na području Općine Šolta za
2021. Godinu
11. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021.-2023.;
12. KICOŠ- Financijski plan za razdoblje 2021-2023.;
13. Prijedlog Proračuna Općine Šolta za 2021.;
14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Šolta za 2021.;
15. Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina;
16. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2020. I Plan razvoja sustava civilne
zaštite Općine Šolta za 2021.;
17. Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za provedbu ponovnog natječaja za
prodaju nekretnine u suvlasništvu Općine Šolta;
18. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Šolta od 21.09.2020.;
19. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarobni pianino u pedagoškoj godini 2019./2020. I
Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Čarobni pianino za pedagošku godinu 2020/2021.
20. Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture groblja u Srednjem Selu javnim
dobrom u općoj uporabi
21. Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture groblja Dočina u Grohotama
javnim dobrom u općoj uporabi
22. Razno

Goran Tvrdić iznosi da koliko se sjeća da je Zvjezdana Jelinčić od strane vijeća imenovana kao
nekakva „veza“ između Vijeća i dječjeg vrtića u Grohotama. Iznosi da je po njemu ovdje pitanje jesu li
djeca, tete, roditelji zadovoljni budući da je lani bilo mnogo problema. Navodi da njega kao vijećnika
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zanima ima li problema i koji su to problemi. Također pita, a obzirom da je bilo prije govora o
osnivanju vlastitog vrtića, da li je vlastiti vrtić još uvijek opcija ili nije?
Zvjezdana Jelinčić iznosi da je razgovara sa djelatnicima vrtića i da je dobila informacije da uglavnom
sve štima, da nije baš sve idealno da je još uvijek problem sa grijanjem. Navodi da su sa prehranom
zadovoljni, da je transport hrane uredan, da dezinfekcijska sredstva dolaze uredno, da je komunikacija
sa roditeljima dobra.
Načelnik iznosi da je on dosta pričao sa svima i zaposlenicima dječjeg vrtića i roditeljima i da su to
mogli učiniti i vijećnici pa bi bili upoznati sa svim problemima ukoliko ih ima,a ne tražiti informaciju
od Zvjezdane Jelinčić, na što mu predsjedatelj odgovara da je Vijeće imenovalo Zvjezdanu Jelinčić da
bude „veza“ između dječjeg vrtića i Vijeća.
Na što Zvjezdana Jelinčić odgovara da ona ne može kontrolirati rad djelatnika.
Načelnik iznosi da je nedostataka u vrtiću bilo i da su oni uklonjeni i da će se i dalje uklanjati ako ih
bude, jer da se slušaju sve primjedbe ako ih ima i pokušavaju riješiti.
Nataša Nazor Jovović iznosi da je najveći problem u vrtiću bio sa funkcioniranjem grijanja.
Goran Tvrdić iznosi da je taman htio pohvaliti Načelnika da na današnjoj sjednici nije kudio domaćina
tj. općinske vijećnike, a da ih je evo na kraju pokudio.
Iznosi da je Načelnik na sjednici gost i da ne bi smio kuditi vijećnike, a to da li pojedini vijećnik nešto
zna ili ne zna to je tom vijećniku na dušu, a svi mi znamo da je Zvjezdana Jelinčić naša predstavnica i
da bi po njemu ona na kraju godine trebala podnijeti izvješće o stanju u vrtiću, na što mu predsjedatelj
odgovara da je Zvjezdana Jelinčić i dala izvještaj, ali Goran Tvrdić iznosi da s njim nije zadovoljan.
Načelnik iznosi da se može preslušati sjednica i da on nije izrekao ni jednu jedinu ružnu riječ, a što se,
navodi, ne može reći za Gorana Tvrdića.
Tihomir Glavurtić iznosi da on iz ovih Izvještaje ne može znati što se događa u dječjem vrtiću, na što
mu Zvjezdana Jelinčić odgovara da je ona radila 36 godina u dječjem vrtiću pa da ne zna što se tamo
događa jer da se ne može kontrolirati kuhara, odgajatelja, spremačicu. Iznosi da se s njima može
razgovarati i to je sve, te još jednom govori da kuhinja štima da hrana odgovara, da su odgojitelji rekli
da imaju dobru suradnju sa roditeljima.
Predsjedatelj pita Tonkicu Radeljić koja ima dijete u vrtiću da li je zadovoljna sa vrtićem u
Grohotama?
Tonkica Radeljić odgovara da što se tiče teta u vrtiću, kuhara i čistačice da je super zadovoljna, što se
tiče hrane to je „ajme majko“, te iznosi da joj smeta što kao roditelj mora nositi od kuće toaletni papir u
vrtić i navodi da to ona jednostavno ne može shvatiti. Navodi da je za to rekla i na jednom od
prethodnih vijeća te da joj je rečeno da je to normalno, ali da ona smatra da to nije normalo.
Nadalje iznosi da roditelji moraju nositi i plastične čaše i ubruse.
Zvjezdana Jelinčić odgovara da kada je ona radila u vrtiću da je obveza roditelja bila da mjesečno
donese 1 pak salveta od 50 kom, plastične čaše i wc papir na što joj Tonkica Radeljić odgovara da joj
je to rekla i prije kada je pitala, ali da njoj to nije normalno.
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Predsjedatelj konstatira da roditelji imaju primjedbu da je loša hrana u vrtiću.
Tonkica Radeljić iznosi da je hrana loša, ali da svi šute jer su zadovoljni da imaju vrtić i strah ih je da
ako se budu bunili da će Čarobni pianino raskinuti ugovor, pa da će Šolta ostati bez vrtića.
Marina Garbin iznosi da nema dugo iskustvo sa vrtićem jer joj je dijete tek počelo ići, ali da je
zadovoljna, da je dobra komunikacija sa odgajateljima, a što se tiče hrane da nema saznanja.
Iznosi da je smeta jedino što mora nositi te čaše, ubruse i wc papir.
Predsjedatelj konstatira da bi trebalo ispitati da li su roditelji, uz plaćanje od 550,00 kn mjesečno,
stvarno u obvezi da dostavljaju i wc papir, ubruse i čaše?
Goran Tvrdić iznosi da predlaže da ovi što će doći uzeti Božićnicu iz Splita sobom donesu kesu wc
papira, jer njima ćemo opet ove godine dati 150 kn, a ovdje djeca nemaju wc papir na što Predsjedatelj
odgovara da treba vidjeti kako je u drugim vrtićima, a na što Goran Tvrdić odgovara da ga to nije
briga i da su žene u pravu i da to nije normalno da se to nosi u vrtić.
Tihomir Glavurtić iznosi da je osnovno pitanje da li je Ustanova dužna osigurati papir za wc, ubruse i
čaše ili ne?
Načelnik iznosi da će, iako nije određen od strane vijeća, obaviti razgovor u svezi iznijetih primjedbi na
rad vrtića i o tome izvijestiti Općinsko vijeće.
AD 20.) Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture groblja u Srednjem Selu javnim
dobrom u općoj uporabi
Predsjedatelj otvara raspravu te daje riječ Nataši Nazor Jovović koja iznosi da je Zakon o komunalnog
gospodarstvu stupio na snagu u ljeto 2018. godine, te da je on omogućio jedinicama lokalne
samouprave da danom stupanja na snagu tog Zakona sve što je bilo izgrađeno kao komunalna
infrastruktura (groblja, trgovi i dr.) bez obzira što je to upisano na neke treće osobe, jedinice lokalne
samouprave mogu uknjižiti na svoje ime bez obeštećenja tih osoba.
Navodi da jedinica lokalne samouprave mora samo angažirati geodeta da napravi potrebne elaborate i
onda se ide na provedbu u Katastru, a onda i na Sudu.
Iznosi da je Općina Šolta krenula sa upisom groblja kao prvi u Splitsko-dalmatinskoj županiji i uspjeli
smo upisati tri groblja i odlučili smo nastaviti sa ostalim grobljima, a onda ćemo preći na ceste, trgove,
parkove i drugo.
Tihomir Glavurtić iznosi da mu nije jasno kako jedinica lokalne samouprave može nešto uzeti
besplatno i iznosi čuđenje kako je ovaj Zakon uopće mogao proći Ustavni sud.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi Odluka o proglašenju statusa
komunalne infrastrukture groblja u Srednjem Selu javnim dobrom u općoj uporabi
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AD 21. Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture groblja Dočina u Grohotama
javnim dobrom u općoj uporabi

Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi Odluka o proglašenju statusa
komunalne infrastrukture groblja u Grohote javnim dobrom u općoj uporabi
AD 22. Razno
Predsjedatelj otvara raspravu.
Sidrana Lebar iznosi da je na osnovu inicijative Tihomira Glavurtića i nje organizirana akcija u kojoj
su svi Mjesni odbori donirali svoja sredstva te zvali ambulantu što im je potrebno za kupiti. Iznosi da su
oni rekli da bi im trebala jedna invalidska kolica i sada su se ta kolica kupila i za Božić će se pokloniti
ambulanti.
Ćiril Kalebić iznosi da smo glasali za Proračun, a da vijeće ima odbor za financije kojega je i sam član
i da ga nitko nije kontaktirao na što mu Predsjedatelj odgovara da je vjerojatno došlo do toga pošto je
predsjednik tog Odbora bolestan.
Zvjezdana Jelinčić govori da je to čista formalnost jer se na tom sastanku samo konstatira da li je
procedura u redu napravljena i da li je u roku dostavljen tamo gdje je potrebno zakonski.
Vicko Buktenica iznosi da bi postavio pitanje što je sa Livkom i da mu se odmah odgovori. Zanima ga
za koliko će se počet Livka radit jer ako se neće početi radit iznosi da bi osobno uložio u Livku, te da
moli da ga se spoji sa vlasnikom kako bi mogao otkupiti zemljište.
Načelnik iznosi da on ne može dati odgovor na pitanje kada će početi izgradnja jer Općina nije
investitor ni vlasnik, a može reći samo da su osigurani svi uvjeti da bi gradnja mogla početi.
Tihomir Glavurtić iznosi da se prvi osmoga sastao Mjesni odbor Maslinica jer je vidio da nakon 4
godine Općina Šolta ne popravlja rampe. Iznosi da su se dogovorili, budući Mjesni odbor ima novac, da
poprave rampe. Navodi da je tri godine prije dao nekih 3000 kn vlastitih sredstava za napraviti
automatiku. Iznosi da je pozvao čovjeka koji se s tim bavi, da je čovjek izašao na teren i sve popravio.
Iznosi da je račun bio 9.500,00 kn, te da mu je on rekao da ga pošalje na Općinu Šolta, a od sredstava
Mjesnog odbora Maslinica, međutim ubrzo je obaviješten od strane izvođača da mu je račun vraćen jer
mu je obrazloženo da Općina te radove nije naručila i da ih neće platiti.
Dalje podsjeća vijećnike da je još lani na vijeću dogovoreno, a što je i zakonski da se sredstva odvojena
za Mjesne odbore (20.000,00 kn) uplate na račune Mjesnih odbora. Dakle konstatira da su ti novci
trebali biti uplaćeni na žiro račune Mjesnih odbora, naravno onih koji su račune otvorili. Upoznaje
nazočne da se radi toga obratio i Ministarstvu financija koji su mu rekli da ne razumiju zašto se
„cigani“oko tih 20.000,00 kn kao da će tko od toga obogatiti, međutim navodi da nisu htjeli poslati
svoje inspektore, jer je to po njihovim riječima, mali novac.
Upoznaje nazočne da je taj račun osobno platio, ali ne vidi zašto se ti novci Mjesnog odbora nisu
uplatili na žiro račune tih Mjesnih odbora. Dalje navodi da je praksa takva da Mjesni odbori doslovno
moraju doći moliti u Općinu da im se plati neki račun od 50 ili 100 kn. Ističe da je više puta upozoren
da je u obvezi dostaviti financijski plan Mjesnog odbora za slijedeću godinu, ali da je više puta
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objašnjavao da to ne može učiniti jer ne zna što će mjestu trebati u idućoj godini i ističe da može samo
napisati, ukoliko će to zadovoljiti Općinu, uređenje mjesta.
Tihomir Glavurtić ističe da mu nije jasno zašto mu se taj račun nije mogao platiti jer da postoji račun i
postoji ono što je napravljeno za te novce i postoji Odluka Općinskog vijeća.
Nataša Nazor Jovović iznosi da nije točno da je na vijeću donesena odluka. Navodi da je osobno
zajedno sa zapisničarom pregledala zapisnik sa te sjednice Općinskog vijeća, a onda i tonski zapis iste
sjednice i da se nije glasovalo o toj odluci, na što joj predsjedatelj odgovara da ako treba da će se danas
glasovati.
Načelnik iznosi da nikada nije protiv toga da se nešto plati, ali da predsjednik Mjesnog odbora mora
obavijestiti Općinu u što će utrošiti sredstva.
Tihomir Glavurtić iznosi da njemu nije ništa jasno, da se odobrilo 20.000,00 kn za svaki Mjesni odbor
i da su se ti novci trebali prebaciti na žiro račune Mjesnih odbora i da nitko nema što pitati u Općinu
kako će potrošiti te novce.
Goran Tvrdić pita po kojem kriteriju je u Proračun Općine ušlo 160.000,00 kn za Mjesne odbore?
Iznosi da je činjenica da je na stavci Mjesnih odbora 160.000,00 kn i da ne vidi za što sada treba odluka.
Predsjedatelj iznosi da imamo situaciju da je čovjek potrošio vlastiti novac u rampu koja nije njegova,
te pita da li je pošteno da čovjek baci svojih 10.000 kn na što mu svi odgovaraju da nije, te on onda
iznosi da trebamo naći model kako mu uplatiti ta sredstva koja je potrošio.
Predsjedatelj moli da mu se reče prijedlog te odluke koju bi trebalo donijeti i da će je on odmah staviti
na glasovanje.
Predsjedatelj opet pita da li treba odluka Vijeća za te novce koje je potrošio?
Tonkica Radeljić iznosi da po Odluci o izvršenju proračuna svaku isplatu mora odobriti Općinski
načelnik, na što joj predsjedatelj odgovara da će načelnik odobriti račun, dalje iznosi ako je račun, koji
je već platio Tihomir Glavurtić, platio u gotovini da donese račun i da će mu biti isplaćeno iz blagajne,
ali uz prethodno odobrenje Načelnika.
Načelnik iznosi da ima načina, da treba vijeće donijeti odluku da se Mjesnim odborima isplate sredstva
na žiro račun i da će se onda na taj način to riješiti, na što Tonkica Radeljić iznosi da se to ne čini za
ovu godinu.
Tonkica Radeljić iznosi da kao prvo koliko ona zna neki Mjesni odbori hoće novac na žiro račun neki
neće, dalje postoje Mjesni odbori koji se uredno dođu u Općinu dogovoriti kada žele potrošiti neke
novce i nema nikakvih problema, te zaključuje da se ovdje radi samo o problemu u komunikaciji i ništa
drugo. Isto tako navodi da i kada dobiju novce na žiro račun da isto moraju obavijestiti Općinu za što
namjeravaju potrošiti te novce, na što joj Predsjedatelj odgovara da ne trebaju onda nikoga pitati već
samo pravdati računima.
Ante Blašković Čoča – predsjednik Mjesnog odbora Gornje Selo poziva nazočne da se smire tenzije
te konstatira da su po Zakonu Mjesni odbori pravne osobe i da mogu imati pečat i žiro račun. Navodi da
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je normalno da ćeš trošenje novca sa žiro računa pravdati jer da je normalno da se sve dostavi Općini
Šolta da se vidi gdje su sredstva utrošena.
Tihomir Glavurtić ne razumi zašto za svaku stvar koju se ide kupiti treba pitati Načelnika, na što mu
predsjedatelj odgovara da je bio u obvezi dostaviti Plan i program rada Mjesnog odbora, a da to nije
učinio do prije par dana, na što mu Tihomir Glavurtić odgovara da mu je objasnio da ne može
dostaviti taj Plan jer ne zna što će se raditi u slijedećoj godini.
Josip Sule – predsjednik Mjesnog odbora Rogač iznosi da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća
govorio o cesti koja vodi od Banja do Bada i kojom svakodnevno prolazi i po desetak kamiona koji su
teški i po 30-40 tona, navodi da mi imamo ograničenje te ceste na 5 t te ga zanima što se od prošle
sjednice poduzelo po tom pitanju, da li se vratio znak zabrane, da li se razgovaralo s tim ljudima koji
voze tom cestom?
Navodi da se između Žustove i lanterne otvorila cesta prije ljeta da je on osobno sve slikao i dostavio u
Općinu, međutim da se to još nije saniralo. Upozorava da će se dogoditi nesreća.
Zamjenik načelnik iznosi da ako je potrebno da je moguće napraviti i projekt sanacije tog dijela koji se
urušio.
Predsjedatelj iznosi da je nesporno da toliko teški kamioni moraju uništiti cestu na kojoj je
ograničenje 5t, ali da bi trebalo dogovoriti sa poduzetnicima čiji kamioni tu prolaze da saniraju cestu
tamo gdje su je uništili.
Zamjenik načelnika pita Pročelnicu da li u Zakonu o komunalnom gospodarstvu postoji mogućnost
naplate zbog prekomjernog korištenja nerazvrstanih cesta svima onima koji to rade. Misli da bi se iz tih
sredstava moglo sanirati uništene ceste.
Tihomir Glavurtić iznosi da se to događa i u Maslinici gdje ne prolaze samo kamioni već i bageri sa
gusjenicama.
Ante Blašković Čoča iznosi da se isto događa i u Gornjem Selu i da bi lokalna samouprava morala
voditi računa o tome jer su sve ceste uništene. Navodi da bi u svakom slučaju onaj koji je devastirao
cestu istu morao i popraviti.
Nakon konstatacije da nema više zainteresiranih za raspravu, predsjedatelj zaključuje sjednicu u
12:19 sati.
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