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Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine br. 20/18,
115/18, 98/19 ) i članka 28. Statuta Općine Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta broj 01/18 i 04/20),
Općinsko vijeće Općine Šolta, na prijedlog povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Šolta, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 30. studenog 2021. godine,
donosi
ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA
na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Šolta od
14.04.2021. godine, za k.o. Donje Selo
I.
Odlukom o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Šolta ( u daljnjem tekstu: Odluka) Općinsko vijeće Općine Šolta
prihvaća kao najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Šolta koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šolta KLASA: 320- 01/21- 01/02 ,
URBROJA: 2181/03-01-21-11 ( Službeni glasnik Općine Šolta broj 08/21), objavljenog na oglasnoj
ploči Općine Šolta i službenim stranicama Općine Šolta www.solta.hr , dana 14.. 04. 2021. godine,
kako slijedi:
1. čest. zem. 356 k.o. Donje Selo, površine 1,35 ha, kulture: pašnjak za koju su zaprimljene 3 ponude,
daje se u zakup na 25 godina ponuditelju IVO JURIĆ, Adresa: Put Smokvinca 63, 21216 Kaštel Stari,
OIB:57088747399 po godišnjoj zakupnini u iznosu od 361,80 kn.
2. čest. zem. 367/1 k.o. Donje Selo, površine 1,7454 ha, kulture: pašnjak za koju su zaprimljene 3
ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju IVO JURIĆ, Adresa: Put Smokvinca 63, 21216
Kaštel Stari, OIB:57088747399 po godišnjoj zakupnini u iznosu od 467,76 kn.
II.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini
razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća
do kraja prosinca tekuće godine.
Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se
razmjerno plaćenoj zakupnini.
III.
Ova se odluka, odmah po donošenju, dostavlja na prethodno mišljenje Splitsko-dalmatinskoj županiji i
na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Nakon dobivenog pozitivnom mišljenja Splitsko-dalmatinske županije i suglasnosti Ministarstva
poljoprivrede, te po sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je državno odvjetništvo dalo
pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, Općinski načelnik Općine Šolta u ime Republike
Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj iz točke 1. ove Odluke, sklapaju ugovor o zakupu.
Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe, te ovlasti i način rada javnog
bilježnika.
IV.
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja
koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga,
mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.
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V.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Općine Šolta i službenim stranicama Općine Šolta
www.solta.hr
VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“.
KLASA: 320-01/21-01/02
URBROJ:2181/03-01-21-25
Grohote, 30.11.2021.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Teo Tomić, dipl. iur., vr.
___________________________________________________________________________________
Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine br. 20/18,
115/18, 98/19 ) i članka 28. Statuta Općine Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta broj 01/18 i 04/20),
Općinsko vijeće Općine Šolta, na prijedlog povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Šolta, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 30. studenog 2021. godine
donosi
ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA
na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Šolta od
14.04.2021. godine, za k.o. Gornje Selo

I.
Odlukom o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Šolta ( u daljnjem tekstu: Odluka) Općinsko vijeće Općine Šolta
prihvaća kao najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Šolta koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šolta KLASA: 320- 01/21- 01/02 ,
URBROJA: 2181/03-01-21-11 ( Službeni glasnik Općine Šolta broj 08/21), objavljenog na oglasnoj
ploči Općine Šolta i službenim stranicama Općine Šolta www.solta.hr , dana 14.. 04. 2021. godine,
kako slijedi:
1. čest. zem. 1474 k.o. Gornje Selo, površine 0,5229 ha, kulture: pašnjak za koju su zaprimljena 1
ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju OPG SOLENTIUM AGRUMI, nositelja Ante
Matenda, Adresa: Vesne Parun 14, 21430 Nečujam, OIB: 21798465114 po godišnjoj zakupnini u
iznosu od 100,00 kn.
II.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini
razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća
do kraja prosinca tekuće godine.
Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se
razmjerno plaćenoj zakupnini.
III.
Ova se odluka, odmah po donošenju, dostavlja na prethodno mišljenje Splitsko-dalmatinskoj županiji i
na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Nakon dobivenog pozitivnom mišljenja Splitsko-dalmatinske županije i suglasnosti Ministarstva
poljoprivrede, te po sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je državno odvjetništvo dalo
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pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, Općinski načelnik Općine Šolta u ime Republike
Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj iz točke 1. ove Odluke, sklapaju ugovor o zakupu.
Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe, te ovlasti i način rada javnog
bilježnika.
IV.
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja
koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga,
mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.
V.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Općine Šolta i službenim stranicama Općine Šolta
www.solta.hr
VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: 320-01/21-01/02
URBROJ:2181/03-01-21-26
Grohote, 30.11.2021.godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Teo Tomić, dipl. iur., vr.

__________________________________________________________________________
Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine
broj 82/15,118/18, 31/20 i 20/21), te članka 28. Statuta Općine Šolta („'Službeni glasnik Općine Šolta''
br.06/21), Općinsko vijeće Općine Šolta na 9. sjednici održanoj dana 30. studenog 2021. godine,
donijelo je
Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2021. godinu
i Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2022. godinu
I / Analiza stanja sustava civilne zaštite
Općine Šolta za 2021. godinu
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite
i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Šolta dužana je organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Sustav civilne zaštite na području općine Šolta organiziran je i provodi se sukladno odredbama
Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakona o vatrogastvu (NN
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica
elementarnih nepogoda (NN 16/19) i propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

Službeni glasnik Općine Šolta

broj 22/2021

stranica 5

Općina Šolta je izradila i donijela slijedeće akte iz područja sustava civilne zaštite :
djelovanja civilne zaštite
- Procjena rizika od velikih nesreća( Službeni glasnik Općine Šolta br. 06/21) ,
i Plan djelovanja civilne zaštite( Službeni glasnik Općine Šolta br. 07/21) ,
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta br. 06/21) ,
- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara( Službeni glasnik Općine Šolta br. 07/21) ,,
- Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara
na području općine Šolta( Službeni glasnik Općine Šolta br. 07/21) , ( Službeni glasnik Općine
Šolta br. 07/21) ,,
- Financijski Plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara
- Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2021.g. ( Službeni glasnik Općine Šolta br.
07/21) ,,
- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite ( Službeni glasnik Općine Šolta br.
12/21) ,
- Plan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite( Službeni glasnik Općine Šolta br. 15/20) ,
- Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene,
- Rješenja o imenovanju povjerenika/zamjenika povjerenika civilne zaštite,
- Mjere iz Programa pripremnih aktivnosti za turističku sezonu,
- Pregledne popise pripadnika postrojbi civilne zaštite,
- Pregledne popise pripadnika povjerenika /zamjenika povjerenika civilne zaštite,
- Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara,

STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
1. Civilna zaštita ( stožer civilne zaštite, postrojba civilne opće namjene, povjerenici civilne zaštite)
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite 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.
Stožer civilne zaštite Općine Šolta osnovao je i imenovao općinski načelnik Odlukom o osnivanju i
imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Šolta (objavljena u
Sl. glasniku Općine Šolta br 12/21).
Izrađen je Plan pozivanja i aktiviranja Stožera, te se kontinuirano ažuriraju kontakt podaci o članovima
Stožera. Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u
Planskim dokumentima.
Za članove Stožera civilne zaštite organizirano je osposobljavanje u Regionalnom nastavnom centru
civilne zaštite, Ravnateljstvo civilne zaštite.
Postrojba civilne zaštite opće namjene i povjerenici civilne zaštite
Procjena rizika od velikih nesreća( Službeni glasnik Općine Šolta br. 06/21) predvidjela je osnivanje
Postrojbe opće namjene koja bi se sastojala od jedne upravljačke skupine koja broji 2 pripadnika te od
dvije operativne skupine koja svaka broji po 1 voditelja i 7 pripadnika što ukupno iznosi 18 pripadnika,
te 8 povjerenika i 8 zamjenika povjerenika civilne zaštite. Postrojbu opće namjene planira se ustrojiti i
popuniti kroz 2022. godinu.
Na temelju dosada važeće Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Šolta, donesena je Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Šolta (40 pripadnika) i načelnik je Rješenjima imenovao 4 povjerenika civilne
zaštite i četiri zamjenika povjerenika civilne zaštite. Izrađeni su pregledni popisi pripadnika te se
kontinuirano ažuriraju njihovi kontakt podaci.
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2. Vatrogastvo
Sukladno obvezama utvrđenim čl.13. st 7. Zakona o zaštiti od požara, izrađeni su i na predstavničkom
tijelu doneseni dokumenti Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od
požara za Općinu Šolta.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, izrađen
je financijski plan za provođenje zadaća tijekom požarne sezone te dokumenti:
Plan operativne provedbe Programa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, Plan aktivnog
uključivanja svih subjekata zaštite od požara, Plan motriteljsko-dojavne službe i preventivne ophodnje.
3. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje
Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje u 2020 godini financirane su sukladno podnesenim
programima i razvojnim projektima, posebno onim koji doprinose njihovom materijalno tehničkom
opremanju i osposobljavanju kadrova što doprinosi sustavu civilne zaštite.
Po donošenju Procjene rizika njihove zadaće u civilnoj zaštiti utvrdit će se u planskim dokumentima
civilne zaštite općine Šolta.
4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju
značajne snage sustava zaštite i spašavanja na području Općine Šolta.(HCK-Split, HGSS- Stanica Split,
Jedinica HMP Split). Općina Šolta je za razvoj sustava civilne zaštite sufinancirala izvršenje njihovih
programa .
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE U 2021.godini
PLANIRANO
REALIZIRANO
R.br OPIS POZICIJE
za 2021.g.
do 18. 10.
2021.g.
1.

CIVILNA ZAŠTITA:
-(stožer civilne zaštite, postrojba civilne zaštite, povjerenici
civilne zaštite)
- osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje
i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
- izrada Procjena rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja
civilne zaštite
- nabava osobne i skupne opreme
- obuka i osposobljavanje članova operativnih snaga

UKUPNO
2.

3.

170.000,00
54,789,90

170.000,00

54,789,90

VATROGASTVO:
- tekuća donacija za DVD
- provedba posebnih mjera zaštite od požara ljeti
- usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i
tehn.eksplozije i Plana zaštite od požara
- nabavka opreme
UKUPNO
HGSS, HRVATSKI CRVENI KRIŽ
- sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je
namijenjen
jačanju sposobnosti sustava ZiS-a.

900.000,00

612.000,00

900.000,00
15.000,00 (CK)
15.000,00
(HGSS)

612.000,00
0.000,00
12.000,00

UKUPNO
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE
ZiS REDOVITA DJELATNOST:
Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba,

30,000,00

12,000,00
0.000,00
18.000,00

30.000,00 (MUP)
27.000,00 (javno
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stana za
liječnika)

- dogradnja i financiranje sposobnosti
službi i pravnih osoba koje su posebno značajne
za sustav civilne zaštite.

UKUPNO

57,000,00

18,000,00

II / Plan razvoja sustava civilne zaštite
općine Šolta za 2022. godinu
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Šolta donosi se Plan
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Šolta za 2022. godinu.
Plan razvoja razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna općine koja će se
odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
Općina Šolta donijela je Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite sukladno
članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite ('' Narodne novine '' br. 82/15, 118/18 31/20 i 20/21) te
će sukladno Procjeni osnovati i popuniti Postrojbu opće namjene koja bi se sastojala od jedne
upravljačke skupine koja broji 2 pripadnika te od dvije operativne skupine koja svaka broji po 1
voditelja i 7 pripadnika što ukupno iznosi 18 pripadnika, te 8 povjerenika i 8 zamjenika povjerenika
civilne zaštite.
Potrebno je u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite ,
Područnim uredom civilne zaštite Split i Regionalnim nastavnom centru civilne zaštite nastaviti sa
kontinuiranom provedbom osposobljavanje svih organiziranih snaga civilne zaštite sukladno
njihovim programima za osposobljavanje. Do sada je izvršena obuka općinskog načelnika i jednog
dijela članova Stožera civilne zaštite Općine Šolta. Potrebno je izvršiti obuku ostalih članova Stožera
civilne zaštite Općine Šolta koji je osnovao i imenovao općinski načelnik Odlukom o osnivanju i
imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Šolta
(objavljena u Sl. glasniku Općine Šolta br 12/21).
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa
raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja.
2. VATROGASTVO
Dobrovoljno vatrogasno Šolta kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na području Općine
i u 2022. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava civilne zaštite - u spremnosti 24
sata dnevno.
Potrebno je kontinuirano vršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planu zaštite od
požara. Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD Šolta sukladno njihovim vlastitim
programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.
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3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU
U 2022. godini u Proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti ali i za
nabavku opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih situacija.
4. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA CIVILNE ZAŠTITE
STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA OPĆINE ŠOLTA DOBITI
ZADAĆE
Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa civilne zaštite stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara Općine Šolta dobiti zadaće potrebno je održati sastanak
na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.
U narednom razdoblju definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i
potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) u cilju jačanja
jedinstvenog sustava civilne zaštite.
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Zadatak je da se edukacijom podigne razina svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te
iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim
odborima te putem web stranice Općine,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa
naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima .
Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa,
Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije
stanovništva.
6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga
će u Proračunu Općine Šolta za 2022. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, planiraju
slijedeće stavke:
Dobrovoljno vatrogasno društvo Šolta

2022. godina - 800,000,00

HCK –Gradsko društvo Split
HGSS

2022.godina
2022.godina

- 15 .000,00
- 15 .000,00

Civilna zaštita

2022.godina

-

170 .000,00

2022.godina

-

170 .000,00

2023.godina

-

170.000,00

Ukupno za 2022. godinu: 1.000.000,00
Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2021. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite
općine Šolta za 2022. godinu, objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šolta''.

KLASA: 810-01/21-02/05
URBROJ: 2181/03-01-21-2
Grohote, 30. studenog 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
Teo Tomić, dipl. iur., v.r.
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» broj 06/21),
članka 3. Odluke o davanju u zakup javno prometnih površina («Službeni glasnik Općine Šolta» br.
11/18), Općinski načelnik donosi
PLAN KORIŠTENJA JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA
NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom određuju se broj i vrsta prodajnih mjesta na javnim površinama Općine Šolta, za 2022.
godinu.
Članak 2.
Za područje Grohote određuju se - SKICA U PRILOGU bez rednog broja 9. (štekati)
1. 2 prodajna mjesta od 25m2 - štand za prodaju voća, povrća i cvijeća
2. 2 prodajna mjesta od 4 m2 - štand za prodaju autohtonih šoltanskih proizvoda
3. 2 prodajna mjesta od 4m2 – štand za prodaju ostalih proizvoda (izuzev ribe)
4. 1 prodajno mjesto - kiosk do 12,00 m2 za prodaju tiska + 3 škrinje
5. 1 prodajno mjesto - kiosk od 14,40 m2 za prodaju pekarskih proizvoda + 2 škrinje ili 2 štanda
do 4m2
6. 1 prodajno mjesto - kiosk od 9 m2 za prodaju prehrambenih proizvoda + 2 škrinje ili 2 štanda
do 4m2
7. 1 prodajno mjesto - kiosk od 9 m2 za prodaju suvenira + 2 škrinje ili 2 štanda do 4m2
8. 1 prodajno mjesto - kiosk od 9 m2 za prodaju ribe + 2 škrinje ili 2 štanda do 4m2
9. 3 štekata uz ugostiteljske objekte (Mendula, Buffet Bejo i Buffet Grohote)
Za područje Stomorska određuju se:
1. 1 prodajno mjesto za postavljanje kioska do 12m2 za prodaju tiska + 2 škrinje
2. 2 štekata uz ugostiteljski objekt Kamenica i Marcelovi dvori
Za područje Rogač određuju se:
1. 1 prodajno mjesto za postavljanje kioska do 12m2 za prodaju pekarskih proizvoda + 1 škrinja
Za područje Maslinica određuju se :
1. 2 štekata uz ugostiteljske objekte (Gajeta i fast food do Gajete)
Za područje Nečujam određuju se:
1. 1 štekat za pružanje ugostiteljskih usluga „na bazenima“ + 2 škrinje
2. 1 prodajno mjesto za postavljanje kioska do 12m2 za prodaju tiska + 3 škrinje
3. 1 prodajno mjesto za postavljanje kioska do 12m2 za pružanje ugostiteljskih usluga
Za Reklamne panoe – po zahtjevu
Članak 3.
Početna visina naknada utvrđena je člankom 14. Odluke o davanju u zakup javno prometnih površina
(«Službeni glasnik Općine Šolta» br. 11/18).
Članak 4.
Javni natječaj provodi Jedinstveni upravni odjel, a raspisuje se na temelju ovog Plana i Odluke o
davanju u zakup javno prometnih površina, a objavit će se na web stranici i oglasnim pločama Općine
Šolta.
Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“.
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KLASA: 363-04/21-01/11
URBROJ: 2181/03-03-21-5
Grohote, 01.12.2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing., v.r.

SKICA - Broj i vrsta prodajnih mjesta Grohote
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Temeljem članka 27. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta
( Službeni glasnik Općine Šolta broj 1/16 i 19/21) Općinski načelnik Općine Šolta donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA RAD PREDSJEDNIKU, ZAMJENIKU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVIMA BIRAČKOG ODBORA
za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora dana 28. 11. 2021. godine

I.
Predsjedniku i zamjeniku predsjednika biračkog odbora na biračkim mjestima na području
Općine Šolta određuje se naknada za rad u iznosu od 250,00 kuna neto po osobi.
II.
Članovima biračkog odbora na biračkim mjestima na području Općine Šolta određuje se
naknada za rad u iznosu od 200,00 kuna neto po osobi.

KLASA: 023-08/21-01/05
URBROJ: 2181/03-02-21-07
Grohote, 08. 11. 2021.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing., v.r.
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