Službeni glasnik Općine Šolta
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Broj 15

Sadržaj:

Stranica

Općinsko vijeće
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Šolta …………………………………….……………………………..…. ..

2

2.

Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za sklapanje sudske nagodbe…..

3

3.

Zaključak o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva u korist proračuna
Republike Hrvatske, a radi ishođenja Dozvole za gospodarenje otpadom……………

4

4.

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za Proračun Općine Šolta……………….

7

5.

Odluka o imenovanju predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda..……………………………………………………………………..……. ...

7

6.

Odluka o imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća Općine Šolta ..……………... ...

8

7.

Odluka o imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu
javnih priznanja Općine Šolta ……………………………………………………..... …

8

1.

Službeni glasnik Općine Šolta

broj 15/2021

stranica 2

Na temelju članka 5. stavka 2., članka 6. i članka 9. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,
izborne promidžbe i referenduma («Narodne novine», br. 29/19), i članka 28. Statuta Općine Šolta
(„Službeni glasnik“ br. 6/21), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 23. srpnja
2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Šolta
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti raspoređivanja sredstva za redovito financiranje političkih
stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Šolta (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće), a koja se osiguravaju u Proračunu Općine Šolta.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Šolta i član Općinskog vijeća Općine Šolta izabran s liste grupe birača.
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Šolta osiguravaju se u Proračunu Općine Šolta u iznosu od
9.200,00 kn godišnje.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. Odluke raspoređuju se na način da se utvrđuje iznos od 1.000,00 kuna za svakog
vijećnika u Općinskom vijeću tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju
njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća, odnosno svakom izabranom članu s liste
grupe birača pripada jednak iznos.
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, utvrđuje se uvećana
naknada u visini od 10% u odnosu na naknadu vijećnika.
Članak 5.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Šolta uzimaju se podaci o
stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Šolta nakon provedenih lokalnih izbora 2021.
godine i konstituiranja Općinskog vijeća Općine Šolta.
Članak 6.
Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/vijećnica ili više njih, napuste ili promijene
članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno ovoj Odluci ostaju
političkoj stranci kojoj je zastupnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno prethodnom članku ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih
stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Članak 7.
Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Šolta izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Šolta nakon konstituiranja Općinskog vijeća Općine Šolta dana
16. 06. 2021.g. raspoređuju se sredstva Općine Šolta na način utvrđen člancima 3. i 4. ove Odluke u
iznosima kako slijedi:
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Politička stranka

HDZ
SDP
Lista grupe birača
Nikola CecićKaruzić
Lista grupe birača
Tihomir Glavurtić
Lista grupe birača
Teo Tomić
Lista grupe birača
Luka Burica
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Broj
vijećnika/vijećnica

Ukupno za razdoblje
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1

0
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Članak 8.
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke otvoren za njezino redovito
financiranje djelatnosti, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća Općine Šolta izabranog s
liste grupe birača otvoren za njegovo redovito financiranje, tromjesečno u jednakim iznosima, o čemu
političke stranke odnosno izabrani član Općinskog vijeća Općine Šolta s liste grupe birača pismeno
obavještava Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta .
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
članova Općinskog vijeća iz Proračuna Općine Šolta (Službeni glasnik Općine Šolta 18/17).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Šolta.
.
KLASA: 402-01/21-01/06
URBROJ:2181/03-01-21-2
Grohote, 23. srpnja 2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić, dipl. iur., v.r.
___________________________________________________________________________________
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
br. 33/01, 60/01i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,i 98/19 i 144/20
) i članka 28. Statuta Općine Šolta ('' Službeni glasnik Općine Šolta '' br. 06/21), Općinsko vijeće Općine
Šolta na 3. sjednici, održanoj dana 23. srpnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za sklapanje sudske nagodbe
Članak 1.
Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku Općine Šolta da Općina Šolta, Podkuća 8, Grohote, OIB:
38621571773 ( tuženik ad 2.) i Josip Ozretić, Šoltanskih iseljenika 5, OIB: 72506229258 ( tužitelj)
sklope Sudsku nagodbu pred Općinskim sudom u Splitu, u predmetu koji se vodi pod brojem: Psp69/2019, radi smetanja posjeda- k.o. Grohote.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Šolta«.
KLASA: 945-01/21-02/01
URBROJ: 2181/03-01-21-1
Grohote, 23.07.2021.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić, dipl. iur., v.r.
___________________________________________________________________________________
Na temelju članka 99. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 94/13, 73/17,
14/19 I 98/19), članka 21. Pravilnika o gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 81/20) i članku 28.
Statuta Općine Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta br.6/21), Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj
3.sjednici, održanoj 23. srpnja 2021.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva u korist proračuna Republike Hrvatske,
a radi ishođenja Dozvole za gospodarenje otpadom
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se Financijsko jamstvo u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, a u
svrhu ishođenja Dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji odlagališta otpada “Borovik” na otoku
Šolti.
Članak 2.
Financijsko jamstvo izdaje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
Svrha davanja Financijskog jamstva je osiguranje financiranja uklanjanja i obrade cjelokupnog otpada
koji se, sukladno dozvoli, može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom ukoliko dođe do zatvaranja i
prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom. Iznos jamstva
izračunat je sukladno formuli propisanoj Pravilnikom o gospodarenju otpadom i iznosi 2.709.000,00
kuna.
Izjava o jamstvu sastavni je dio ovog Zaključka i čuva se u arhivi jedinstvenog upravnog odjela Općine
Šolta.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Šolta.
KLASA: 402-01/21-01/02
URBROJ: 2181/03-01-21-4
Grohote, 23.07.2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić, dipl. iur., v.r.
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IZJAVA O JAMSTVU

Za izvršenje obveza komunalnog društva “KOMUNALNO BASILIJA” d.o.o. propisanih člankom 99.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom
Uvodne odredbe
Ovo jamstvo, koje izdaje Općina Šolta u korist Republike Hrvatske, služi kao pokriće za troškove
odlaganja otpada na odlagalištu neopasnog otpada “Borovik”, Šolta, kojim upravlja komunalno
poduzeće “Komunalno Basilija” d.o.o., kako je propisano sljedećim odredbama:
(1) Člankom 99. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17, 14/19, 98/19);
(2) Člankom 21., 22. Pravilnika o gospodarenju otpadom (81/20);
(3) Člankom 17. 19. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/2018, 56/2019);
(4) Člankom 1., 66. I 91., st. 2 Zakona o Proračunu (NN 87/08, NN 136/12, 15/15) i
(5) Člankom 2., st. 2., 15. i 16. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva I suglasnosti
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09).
(6)
Članak 1.
U skladu s gore navedenim odredbama iz relevantnih propisa, Općina Šolta ovim osigurava pokrivanje
troškova odlaganja otpada tijekom zatvaranja odlagališta te održavanja i nadzora odlagališta za
neopasni otpad “Borovik” na otoku Šolti, za period od 30 godina nakon zatvaranja odlagališta.
Članak 2.
Vrste i količine otpada kojima je dozvoljeno gospodariti na odlagalištu “Borovik” određene su
pripadajućim Elaboratom gospodarenja otpadom te ovo jamstvo pokriva troškove odlaganja
isključivo navedenih vrsta i količina otpada kako je specificirano u Elaboratu gospodarenja otpadom.
Članak 3.
U skladu s navedenim odredbama iz prethodnih članaka, Općina Šolta obvezuje se, po primitku
pisanog zahtjeva od strane tijela koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom poduzeću
Komunalno Basilija d.o.o., odnosno upravnog tijela nadležnog za izdavanje dozvola za
gospodarenje neopasnim otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na prvi poziv, bezuvjetno i
neopozivo te bez ulaženja u pravni odnos između poduzeća Komunalno Basilija d.o.o. (odnosno
eventualnog pravnog slijednika) i podnositelja zahtjeva, a u kojem se navode dokazi temeljem kojih se
traži isplata iz jamstva, isplatiti u državni proračun Republike Hrvatske iznos kojim će tijelo koje je
izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom financirati troškove zatvaranja odlagališta te održavanja i
nadzora odlagališta tijekom najmanje 30 godina.
Članak 4.
Općina Šolta se obvezuje traženi iznos isplatiti u roku od 8 radnih dana od podnošenja zahtjeva. Iznos
koji je Općina Šolta obvezna isplatiti u državni proračun može iznositi najviše 2.709.000,00 kn
(slovima:dvamilijunasedamstodevettisućakuna) i to prema specifikaciji troškova iz Elaborata
gospodarenja otpadom.
Članak 5.
Iznos jamstva iz prethodnog članka će se umanjiti automatizmom za svaki iznos koji bude isplaćen od
strane Općine Šolta u državni proračun sukladno članku 3. ovog Jamstva.
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Članak 6.
Ova jamstvena obveza važeća je pod uvjetom odobrenja od strane Ministarstva financija sukladno
primjeni važećih propisa na isto i vrijedi do isteka razdoblja iz članka 1. ovog Jamstva, odnosno do
povrata ovog Jamstva od strane upravnog odjela nadležnog za izdavanje dozvole za gospodarenje
neopasnim otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji izdavatelju, odnosno Općini Šolta. U svakom
slučaju ovo Jamstvo će najkasnije biti vraćeno Općini Šolta po isteku perioda od 30 godina od dana
zatvaranja odlagališta.
Članak 7.
U slučaju spora koji proizlazi iz ovog Jamstva, Općina Šolta i korisnik, odnosno podnositelj zahtjeva će
pokušati sporazumno riješiti spor, a u slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumnim putem,
utvrđuje se stvarna nadležnost suda u Splitu.
Ovu Izjavu je usvojilo Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 3. sjednici dana 23.07.2021. godine.

IZRAČUN I OBRAZLOŽENJE IZNOSA FINANCIJSKOG JAMSTVA PREMA DODATKU IV.
PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM (NN 81/20)

Faza II – Završno prekrivanje uređene kazete i zatvaranje odlagališta
Uključuje sljedeće radove:
-formiranje tijela odlagališta u projektirane gabarite;
-pasivno otplinjavanje;
-prekrivanje pokrovnim brtvenim sustavom, Ukupna površina pokrovnog brtvenog sustava uređene
kazete iznosi oko 6.000 m2;
-završno krajobrazno uređenje.

Grubim izračunom predviđaju se troškovi Faze II na iznos od 1.300,000,00 kuna.
Održavanje infrastrukture ( ograda, ceste, pumpe, kamere, hidrantski sustav)
Na godišnjoj razini treba planirati oko 6.800 kn
6.800 kn x 30 godina= 204.000,00 kuna
Praćenje stanja na odlagalištu (monitoring) – kontrola i nadzor naknadnog održavanja
odlagališta
Meteorološki podaci nakon zatvaranja, cca 10.000,00 kn x 5 godina …….……..= 50.000,00 kn
Kontrola procjednih voda, 2 x godišnje po cca 5.000 kn x 30 godina……………=300.000,00 kn
Kontrola podzemnih voda, 15.000,00 kn godišnje x 30 godina………………….=450.000,00 kn
Kontrola odlagališnih plinova, 2 x godišnje, cca 6.000,00 kn x 30 godina………=360.000,00 kn
Kontrola stabilnosti odlagališta, 1.500,00 kn/god x 30 godina…………………….= 45.000,00 kn
Za kontrolu odlagališta za period od 30 godina nakon zatvaranja treba predvidjeti iznos od
2.709.000,00 kuna.
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Na temelju odredbe članka 43. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 6/21) ,
odredbe članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Šolta („Službeni glasnik Općine
Šolta“ br. 7/21) i članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 6/21) , Općinsko
vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju predsjednika Odbora za Proračun Općine Šolta
Članak 1.
Za predsjednika Odbora za Proračun Općine Šolta imenuje se:
Luka Burica
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u ''Službenom glasniku Općine Šolta ''.

KLASA: 021-05/21-01/07
URBROJ:2181/03-01-21-2
Grohote, 23. srpnja 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić, dipl.iur.,v.r.
___________________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 8. i 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica elementarnih
nepogoda (''Narodne novine'' broj 16/19) i članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine
Šolta “ br. 06/21), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2021. godine,
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Članak 1.
Za predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
Tomislav Sinovčić
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u ''Službenom glasniku Općine Šolta ''.

KLASA: 214-05/21-01/01
URBROJ:2181/03-01-21-2
Grohote, 23. srpnja 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić, dipl. iur., v.r.
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Na temelju odredbe članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta („Službeni glasnik
Općine Šolta“ br. 25/15, 11/16, 15/17, 21/17, 5/19, 11/19 i 1/21), odredbe članka 43. Statuta Općine
Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 6/21) , odredbe članka 23. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 7/21) i članka 28. Statuta Općine Šolta
(„Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 6/21) , Općinsko vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana
23. srpnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća Općine Šolta
Članak 1.
Za predsjednika Socijalnog vijeća Općine Šolta imenuje se:
Ante Blašković
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u ''Službenom glasniku Općine Šolta ''.
KLASA:551-01/21-02/21
URBROJ: 2181/03-01-21-2
Grohote, 23. srpnja 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić, dipl. iur., v.r.
___________________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Šolta („Službeni glasnik
Općine Šolta“ br. 15/15), odredbe članka 43. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br.
6/21) , odredbe članka 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Šolta („Službeni glasnik Općine
Šolta“ br. 7/21) i članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 6/21) , Općinsko
vijeće Općine Šolta, na 3. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Šolta
Članak 1.
Za predsjednika Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Šolta imenuju se:
Zvjezdana Jelinčić
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u ''Službenom glasniku Općine Šolta ''.
KLASA: 061-01/21-01/02
URBROJ:2181/03-01-21-2
Grohote, 23. srpnja 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić, dipl. iur., 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

