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Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» br.
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 6. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite («Narodne novine»
br. 37/16 i 47/16) i članka 44. Statuta Općine Šolta ('' Službeni glasnik Općine Šolta '' br. 01/18 i
04/20 ), Općinski načelnik Općine Šolta dana 15. 06. 2021. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite Općine Šolta
Članak 1.
Osniva se Stožer civilne zaštite Općine Šolta kao stučno, operativno i koordinativno tijelo za
provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.
U Stožer civilne zaštite Općine Šolta imenuju se:
1. ŽELJKO ZLENDIĆ, načelnik stožera
2. TIHANA SAŠA GLAVURTIĆ, predstavnik komunalnog poduzeća Basilija d.o.o, zamjenica
načelnika stožera
3. JOSIP BURICA, zapovjednik DVD Šolta, član
4. MIRJANA JELAVIĆ, MUP, Ravnateljstvo CZ, PU CZ Split, član
5. EUGEN BASIC, predstavnik MUP, PU SD, član
6. NATAŠA NAZOR JOVOVIĆ, predstavnik JUO Općine Šolta, član
7. DAVOR JURIČIĆ, predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, član
8. VINKO PRIZMIĆ, predstavnik HGSS, član
Članak 3.
Stožer civilne zaštite Općine Šolta obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan
djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Način rada i odlučivanja Stožera uredit će se Poslovnikom o radu.
Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite kao i uvjete za njegov rad
osigurava Općina Šolta, Jedinstveni upravni odjel.
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Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Šolta (Službeni glasnik Općine Šolta
br. 15/20).
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Šolta«.
KLASA: 810-01/21-02/04
URBROJ: 2181/03-03-21-1
Grohote, 15.06. 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.

____________________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( Narodne novine broj 85/15,
121/16, 99/18, 25/19, 32/20 i 42/20 ) i odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta
('' Službeni
glasnik Općine Šolta '' br. 01/18 i 04/20) , Općinski načelnik Općine Šolta dana 15. 06. 2021.
godine donosi

ODLUKU
o proglašenju sajmenih dana na području Općine Šolta
tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 2021. godine
I.
Proglašavaju se sajmeni dani u vremenskom periodu od 20. lipnja 2021. godine do 15. rujna 2021.
godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u Službenog glasniku Općine Šolta.
KLASA: 334-01/21-01/01
URBROJ: 2181/03-03-21-1
Grohote, 15. 06. 2021.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.
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Temeljem članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 06/21) i članka 9. Odluke o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja pokretninama i nekretninama u vlasništvu Općine Šolta
(„Službeni glasnik“ br. 17/14) Općinski načelnik Općine Šolta donosi
ODLUKU
o objavi natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šolta
I.
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šolta KLASA: 945-01/21-02/01, URBROJ:
2181/03-03-21-04 objaviti će se dana 15. lipnja 2021. godine na web stranici Općine Šolta i na
oglasnoj ploći Općine Šolta.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenom glasniku Općine
Šolta“.
KLASA: 945-01/21-02/01
URBROJ: 2181/03-03-21-04
Grohote, 15. lipnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.

____________________________________________________________________________
Temeljem članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 06/21) i članka 13. Odluke o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja pokretninama i nekretninama u vlasništvu Općine Šolta
(„Službeni glasnik“ br. 17/14) Općinski načelnik Općine Šolta donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Šolta
I.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Šolta KLASA: 945-01/21-02/01, URBROJ: 2181/03-03-21-03 objavljenog na web stranici
Općine Šolta dana 15. 06. 2021. godine, te se određuju zadaće istog.
II.
U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šolta imenuju se:
1. Nataša Nazor Jovović, predsjednik
2. Tonkica Radeljić, član
3. Josipa Bezić, član
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III.
Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke ima zadatak da u skladu s objavljenim natječajem prikupi
pristigle pisane ponude na natječaj, da nakon isteka roka za podnošenje ponuda otvori pristigle
ponude i utvrdi njihovu pravovremenost i potpunost, predloži utvrđivanje najpovoljnijeg
ponuditelja za kupnju nekretnina izloženih na prodaju, sastavi Zapisnik o otvaranju ponuda i
dostavi ga Općinskom vijeću Općine Šolta.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
KLASA: 945-01/21-02/01
URBROJ: 2181/03-03-21-05
Grohote, 15. lipnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing.
______________________________________________________________________________________

Na temelju članaka 36. i 53. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 123/17) i članka 44. Statuta Općine Šolta (“Službeni
glasnik Općine Šolta” br. 6/21), Općinski načelnik 14. lipnja 2021. donosi

ODLUKU
o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog
planiranja za Općinu Šolta
Članak 1.
Ovom odlukom za lokalnog koordinatora za Općinu Šolta imenuje se:
KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTE, Podkuća 8, Grohote,
OIB: 39244862531, kic.solta@solta.hr, mob.0912810005.
Članak 2.
Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove:
1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Šolta, za koje
ga ovlasti općinski načelnik/gradonačelnik
2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Šolta iz točke 1.
ovog Stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome
podnosi izvješće općinskom načelniku/gradonačelniku i regionalnom koordinatoru
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3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovog Stavka te izvješćuje
općinskog načelnika/gradonačelnika i regionalnog koordinatora o njihovoj provedbi
4. koordinira poslove na razini Općine Šolta vezane uz planiranje i provedbu razvojnih
projekata;
5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za Općinu Šolta u registar projekata iz članka
46. Zakona;
6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorom i drugim lokalnim
koordinatorima na poslovima strateškog planiranja u upravljanju razvojem;
7. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Šolta.
KLASA: 022-05/21-01/08
URBROJ: 2181/03-03-21-1
Grohote, 14.06.2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.

________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta, Podkuća 8 * 21340 Grohote * www.solta.hr
tel.021 654123, 021 654150, fax.021 654130, e-mail: opcina.solta@osolta.tcloud.hr
Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta – List izlazi po potrebi

