ZAPISNIK
SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠOLTA
održane dana 30.11.2021. godine u Općinskoj vijećnici, Grohote
Sjednica je započeta u 15:32 sati.
Nazočni vijećnici: Luka Burica, Rosana Prvinić, Ante Blašković, Tomislav Sinovčić, Teo Tomić,
Tihomir Glavurtić, Ćiril Kalebić, Zvjezdana Jelinčić i Antonio Burica
Sjednici još nazočuju Nikola Cecić-Karuzić - Općinski načelnik,
Nataša Nazor Jovović - Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta,
Tonkica Radeljić - viši financijski stručni suradnik u JUO Općine Šolta
Predsjedatelj: Teo Tomić
Zapisničarka: Katja Tramontana-Domaćina
- sjednica se tonski snima
Predsjedatelj pozdravlja prisutne i prelazi na točku 1.
AD 1.)
Predsjedatelj čita predloženi dnevni red i poziva vijećnike da daju svoje primjedbe i eventualne
dopune.
Kako primjedbi i dopuna nema, poziva na glasovanje o predloženom dnevnom redu.
Jednoglasno se usvaja
Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
3. Vijećnička pitanja
4. Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Šolta za 2022.g.
5. Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2021. godinu
i Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2022. godinu
6. Imenovanje članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
7. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Šolta od 14.04.2021. godine
8. Razno

AD 2.)
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća.

AD 3.)
U 15:40 na sjednicu stiže Goran Tvrdić koji je dobio dozvolu za prisustvovanje za točke 3, 4,
5, 6 i 7. Predsjedatelj ujedno napominje da je dozvolu za prisustvovanje dao i gospodinu Željku
Matendi i to za točku 7.
Luka Burica pita da li će od Nove godine ići iTransparentnost.
Načelnik izvješćuje da se u tom pravcu išlo i prije traženja vijećnika, ali su programske
ponude bile skupe, oko 100.000 kn, a sada se sa firmom Libusoft, čiji program Općina inače koristi za
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računovodstvo i proračun, dogovorilo da će se iTransparentnost postaviti za 300 kn mjesečno, kroz
održavanje, i kreće od 1.1.2022.g.
Zvjezdana Jelinčić postavlja pitanje uređenja luke Stomorska, do kuda se došlo sa tim, čini se
da je to nekako stalo.
Načelnik izvijestio da je luka Stomorska u Planu Ministarstva pomorstva za razdoblje 202127. Sredstva su osigurana. Investitor je Županijska lučka uprava, i iako Općina sa tim nema ništa,
ministar je najavio potpisivanje ugovora o financiranju na Šolti.
Antu Blaškovića interesira zašto je aqua park u Velom Docu stavljen u Plan upravljanja
pomorskim dobrom kada su upućene peticije protiv njegova postavljanja.
Načelnik pojašnjava da se za aqua parkove u Banjama i Nečujmu nitko nije bunio, pa zašto se
baš u Stomorskoj bune, i to potpisnici peticije su uglavnom oni koji ne žive na Šolti. Plan je poslan
Županiji na suglasnost pa će vijećnici biti upoznati sa sadržajem Plana, odnosno prihvaćenim
primjedbama, kada se dobije suglasnost.
Ćiril Kalebić pita za mogućnost dobivanja koncesije na pomorskom dobru na 5 godina. U
drugim općinama postoji ta mogućnost zašto ne i u Općini Šolta. Nepotrebna papirologija se gomila
svaku godinu ispočetka.
Načelnik pojašnjava da se i sam za to zalagao, da je lani sam pokušao i pitao ali mu je rečeno
da obzirom da je izborna godina Župan ne odobrava. Izvješćuje je da je prije nekoliko dana bio na
edukaciji na Ekonomskom fakultetu u Splitu, u svezi koncesija, gdje je rečeno da se zahtjev treba
uputiti Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja, a onda to Vijeće traži od Županije odobrenje za
koncesiju na 5 godina.
Tihomir Glavurtić pita zašto je napravljena cesta prema Obinušu 2 dana prije drugog kruga
izbora za Načelnika, a u Maslinici ne.
Načelnik odgovara da je to napravljeno prema Planu uređenja puteva i nema veze sa izborima.
Predsjedatelj pita šta je sa kamerama na odlagalištima građevinskog otpada u Gornjem i
Donjem selu, da li one rade, i ako rade da li se postupa protiv počinitelja.
Načelnik izvješćuje da kamere rade ali ne zna točno koliko je toga zabilježeno ni koliko je
kazni naplaćeno.
Predsjedatelj moli izvješće na slijedećoj sjednici.
Ćiril Kalebić pita da li se sastalo vijeće za financije.
Načelnik izvješćuje da o tome nema saznanja, nitko ga nije kontaktirao.
Luka Burica pojašnjava da će se Odbor za proračun sastati do slijedeće sjednice, a da su čekali
da prođe današnja rasprava o Proračunu.
Tihomir Glavurtić pita zašto se nije čekalo formiranje mjesnih odbora koji su po njemu ključni
za Plan upravljanja pomorskim dobrom, da se sačekalo njihovo mišljenje pa se onda Plan poslao u
Županiju.
Načelnik izvješćuje da je zakonska obveza da Plan bude poslan do 30.11.
Ante Blašković pita tko je nadležan za struju na kandelaberima kod groblja Gornje Selo, 3-4
grobnice su uništene jer nema uzemljenja u tim stupovima. Na tim stupovima je nedavno mijenjana
javna rasvjeta, a uzemljenje i dalje nije postavljeno. Sanacija nekih grobnica je iznosila oko 15.000,00
kn, i šta ako se uslijed slijedećeg nevremena opet ponovi isto.
Načelnik izvješćuje da je dobro upoznat sa tim, stup je postavio HEP, a Komunalno je na
njihove stupove postavilo javnu rasvjetu. Bio je na terenu kad se to dogodilo i razgovarao sa osobama
kojima je oštetilo grobnice. Nema nikakve odgovornosti. Instalacije, koje nisu općinske, su loše,
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izgaraju žarulje javne rasvjete a ima i šteta u domaćinstvima čim je nevrijeme, i na tome bi trebali svi
zajedno poraditi, da se poboljša ta infrastruktura.
Ante Blašković nije zadovoljan odgovorom ali Predsjedatelj ovo pitanje stavlja pod Razno, pa
će se pod tom točkom nastaviti rasprava.
Tihomir Glavurtić pita zašto je na Šolti stavljen mikroasfalt koji uništava gume.
Načelnik pojašnjava da je to nova tehnologija koja se primjenjuje svugdje u Hrvatskoj, puno je
jeftinija, sigurno puno manje troši gume nego makadam, a za glavne ceste treba pitati Hrvatske ceste.
AD 4.)
Uvodnu riječ ima predlagatelj Proračuna, Općinski načelnik.
Izvjestiteljica za Proračun i programe je Tonkica Radeljić.
1.Program održavanja komunalne infrastrukture
Čiril Kalebić komentira kako se za održavanje groblja Gornje Selo predvidilo 150.000,00 kn, no
mještani nisu zadovoljni uslugom održavanja. Smatra da treba povećati taj iznos te pita da li se dio
sredstava za Turističku zajednicu može preusmjeriti za ovo.
Tonkica Radeljić kaže da se iz tih izvora ne može preusmjeriti za komunalno održavanje.
Načelnik pojašnjava da je to samo najnužnije održavanje, to nisu investicije, veća sredstva predviđena
su u Programu izgradnje.
Zvjezdana Jelinčić traži da se napravi dodatak Proračunu jer se iz njega ne vidi što će se asfaltirati,
betonirati i sl. po mjestima. U dodatku specificirati po mjesnim odborima sve što će se raditi.
Tihomor Glavurtić napominje da se samo održava u Grohotama, u drugim mjestima se ništa ne radi
niti čisti. Ne vidi za šta su pare potrošene kad od održavanja nema ništa.
Ćiril Kalebić napominje da se treba govoriti o konkretnim brojkama. Predlaže da se iznađu sredstva za
čišćenje plaža sa južne strane otoka, a i sjeverne koje su slabo pristupačne, jednokratno čišćenje pred
sezonu. Ne zna gdje to spada, ali primjećuje da to nije predviđeno.
Tonkica Radeljić potvrđuje da to nije planirano.
Ante Blašković smatra da treba modificirati predviđene iznose prema planovima mjesnih odbora, treba
sačekati njihove zahtjeve.
Luka Burica smatra da su stavke preopćenite, ne vidi se točno za što su sredstva predviđena.
Tonkica Radeljić pojašnjava da se zakonski Proračun ne može drugačije sastaviti.
Ćiril Kalebić traži odgovor za pitanje o plažama.
Načelnik predlaže da se stavka poveća za 50.000 kn u svrhu čišćenja plaža s južne strane, te da se
sredstva prebace sa neke druge stavke.
Predsjedatelj napominje da je stigla i primjedba-peticija na kvalitetu materijala kojim se vrši
prehranjivanje plaža. Da li se za to mogu povećati sredstva i poraditi na kvaliteti.
Načelnik izvješćuje da je usvojio primjedbe iz te peticije i uvrstio ih u Plan upravljanja pomorskom
dobrom.
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2. Program građenja komunalne infrastrukture
Načelnik nadopunjuje izvjestiteljicu Tonkicu Radeljić da će se Program dopunit sa ulaganjem u zelene
površine.
Zvjezdanu Jelinčić interesira zašto se predviđa parking ako nema terena, a izgradnju zidića smatra
pretjeranom i nepotrebnom investicijom.
Načelnik obrazlaže da zidići koji se rade uz županijsku cestu sufinacira Županija, a oni koji se budu
radili od Općine, proširenja u Donjem i Srednjem Selu, biti će iz natječaja EU.
Tihomira Glavurtića interesira zašto nije predviđen parking u Maslinici, najveća plaža u Maslinici,
Punta, je bez parkinga.
Načelnik odgovara kako na Punti nema mjesta za parking, predviđen je na drugom mjestu i projektna
dokumentacija je spremna.
Tihomir Glavurtić također traži da se u Proračunu predvidi za Maslinicu dječje igralište i javni wc koji
je nasušna potreba.
Tonkica Radeljić izvješćuje da je za dječje igralište u Maslinici predviđeno 200.000 kn.
Luka Burica pita za točne lokacije predviđenih parkinga u Grohotama, Rogaču, Stomorskoj i
Nečujmu.
Načelnik pojašnjava, u Grohotama od Mendule prema Kavčini iza Doma kulture, a u Nečujmu
proširenje postojećeg parkinga kojeg je vlasnik Općina Šolta, sredstva su dijelom za otkup zemljišta
dijelom za projektnu dokumentaciju. U Rogaču je neophodno iznači rješenje, u Stomorskoj također.
Ante Blašković pita zašto zaobilaznica (Veli Dolac) nije označena u Županijskom planu.
Načelnik odgovara da ni ne treba biti, dovoljno je da je u Planu Općine.
Ante Blašković iznosi da u Proračunu nije predviđeno uređenje igrališta u Gornjem Selu. Igralište su
napravili sami mještani, općina je sudjelovala sa svega 2000 kn, sada se treba sanirati jer predstavlja
opasnost za ozljeđivanje djece i drugih. Veće je tražio u prošlom mandatu MO ali nije ništa
napravljeno.
Tihomir Glavurtić također prijavljuje opasnu rupu na dječjem igralištu u Donjem Selu.
3. Program održivog gospodarenja otpadom
Izvjestitelji Tonkica Radeljić i Općinski načelnik.
Ćirila Kalebića zanima kako se došlo do iznosa od 850.000,00 kn za sanaciju Deponija.
Tonkica Radeljić objašnjava da se iznos formira po tome koliko Općina može izdvojiti, Fond
sufinancira 60%, a firma Zeleni servis izrađuje troškovnike.
Luku Buricu zanima iznos od 50.000,00 kn za kapitalne pomoći. Što je to točno.
Tonkica Radeljić pojašnjava da je to naknada koju plaćaju sve općine.
Antu Blaškovića zanima za što je točno namijenjen veliki iznos na komunalnoj opremi.
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Tonkica Radeljić pojašnjava da je to za polupodzemne kontejnere koji će se postaviti u Nečujmu jer je
jedino takve moguće postaviti tamo. Fond sufinancira sa 60%.
Načelnik nadopunjuje da je to u apartmanskom naselju, a apartmanima se ne mogu davati kante.
4. Program socijalne skrbi
Izvjestiteljica Tonkica Radeljić.
Ante Blašković se ne slaže sa iznosom za Božićnice, predlaže smanjiti iznos maksimalno ili ukinuti, a
povećati davanja za socijalnu skrb, bolesnima i potrebitima.
Ćiril Kalebić također smatra da Božićnicu treba ukinuti, teško je tražiti cenzuse, nije realno, a dobiju
mnogi kojima ne treba, prenamijenio bi sredstva za stipendiranje učenika i studenata.
Predsjedatelj također iznosi svoj stav da se sredstva od Božićnica prebace dijelom za socijalnu skrb, a
dijelom za djecu.
Načelnik se djelomično slaže, ističe da Božićnice nisu socijalna kategorija, to je za one koji su
prijavljeni na Šolti i one koji izdvajaju iz svojih mirovina za Šoltu.
Predsjedatelj u 17:38 sati prekida raspravu i daje kratku pauzu do 17:50 sati.
Sjednica se nastavlja u 17:54 sati.
Tihomir Glavurtić se zalaže za Božićnice za penzionere sa mirovinom maksimalno do 3000 kn. Stav
koji ma Općina Šolta sada, nema nitko.
Ante Blašković smatra da treba iznaći sredstva za opremu u vozilima za prijevoz bolesnika, vozila
nemaju klima uređaje.
5. Program poticanja rada organizacija civilnog društva
Izvjestiteljica Tonkica Radeljić
Tihomir Glavurtić pita zašto su predviđena velika sredstva za župe, konkretno Grohote i Donje Selo.
Načelnik obrazlaže da im se pomaže oko saniranja objekata, u Donjem Selu konkretno za zvona.
Tihomir Glavurtić traži da se predvidi 50.000,00 kn za Bratovštinu sv.Nikole Maslinica, koji počinju
sa radom i radit će na uređenju muzejskog prostora.
Tonkica Radeljić upućuje da se trebalo javiti na natječaj za udruge, to je davno završeno.
Tihomir Glavurtić izvješćuje da prije nije imao sređene papire za udrugu.
Predsjedatelj upozorava da se ne rade iznimke, ako se nisu javili na natječaj to je gotovo. Jedino ako je
moguće stavku ostalo povećati za npr.20.000 kn te im kroz to pomoći.
Antu Blaškovića zanima da li župe daju svoje programe, za što se troši taj novac, nema ništa protiv ali
želi znati i vidjeti njihove zahtjeve.
Tonkica Radeljić odgovara da oni kao i ostale udruge pravdaju sva dobivena sredstva.
6. Osiguranje standarda predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja
Izvjestiteljica je Tonkica Radeljić
Vijećnici nemaju primjedbi.

5

7. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
Izvjestiteljica je Tonkica Radeljić
Vijećnici nemaju primjedbi.
8. Program organiziranja i provođenja sustava civilne zaštite
Predsjedatelj pita za mogućnost osiguranja stana za medicinske sestre koje dolaze u zamjenu, kao što
je osiguran stan za liječnike.
Načelnik izvješćuje o sastanku predstavnika 15tak općina sa Županijom, a u svezi poboljšanja
zdravstvene usluge. Svi imaju isti problem, problem nedostatka kadra.
Prihvaća da se poveća stavka ako se može riješiti smještaj.
9. KICOŠ
Načelnik iznosi razmišljanje o stavljanju KICOŠ-a u mirovanje. Knjižnica je zatvorena kad je godišnji
odmor, bolovanja i slično, nema zamjene. Djelatnicu KIC-a prebaciti u Knjižnicu ili u TZ.
Predsjedatelj podržava ovaj prijedlog i moli da se za narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke.
Tihomir Glavurtić naglašava da su događanja koncentrirana na druga mjesta, u Maslinici slabo,
predlaže preraspodjelu događanja.
Ante Blašković pita tko će preuzeti kulturno ljeto i brigu o događanjima.
Predsjednik odgovara da će Načelnik predložiti kako, ali oni koji su radili na tome do sada radit će i
dalje samo u drugoj instituciji.
Ante Blašković pita može li Općina imati čovjeka za Europske fondove, da preuzme brigu o tome.
Tonkica Radeljić izvješćuje još o projektima koji nisu navedeni u programima ali su predviđeni u
Proračunu, a kako bi mogli sudjelovati na natječajima: „Šolta ispod i poviše“, usklađenje katastra i
zemljišnih knjiga, rekonstrukcija kuće Marka Marulića, izgradnja centra za stare i nemoćne,
rekonstrukcija centra „stara škola“ Gornje Selo.
Tihomir Glavurtić izvješćuje o pripremi projekta za obnovu seoskih bunara, uskoro ide natječaj ispred
EU.
Pročelnica upozorava da je Općina već pokušala prijaviti takav projekt ali zbog najbitnijih dokumenata
a to je vlasništvo, projekti nisu prošli.
Tihomir Glavurtić obrazlaže da će pokušati preko EU, a ako ne ide onda neka ide kroz Proračun
Općine.
Tomislav Sinovčić napominje da se nije spomenula stavka za poljoprivredu, smatra da trebaju biti
predviđena veća sredstva, da se kroz neku mjeru pomogne poljoprivrednicima radi elementarnih
nepogoda, kao što je to ove godine bila suša.
Načelnik još izvješćuje da su predviđena sredstva za „Promet“ za 2021.g. potrošena, potrebno je
izvršiti rebalans jer se trebaju platiti nepodmireni računi. Autobusi voze van sezone bez putnika, to su
ogromni troškovi, ako se smanji broj linija, smanjit će se i broj šofera, ima ih 6, nitko ne želi da netko
izgubi posao, ali plaće i održavanje vozila su velika sredstva. Radi na tome da 2-3 linije uđu u državni
proračun.
Predsjedatelj zaključuje da se sačeka sa plaćanjem do rebalansa kojeg treba staviti na slijedeću
sjednicu.
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AD 5.)
Izvjestiteljica Pročelnica JUO OŠ Nataša Nazor Jovović upoznaje vijećnike da se radi na formiranju
nove postrojbe CZ, da se traže mlađi ljudi i da će pripadnici postrojbe biti obučeni za rad CZ.
Ante Blašković smatra da oni koji vode CZ moraju biti osobe koje žive stalno na otoku, oni koji su
postavljeni da vode Stožer kad god su bile nepogode nisu bili na otoku. Po njemu bi Josip Burica kao
zapovjednik u DVD-u trebao biti i na čelu Stožera.
Načelnik pojašnjava da je izabrao ljude koje je mislio da je najbolje, ali bar on sam je 24 sata na Šolti.
Josip Burica je ionako član Stožera u kojem su uostalom zastupljene sve struke. Ono što je potrebno
napraviti je odrediti koordinatore u svakom mjestu.
Ante Blašković traži da uđe u zapisnik da osobe, sadašnji načelnik Stožera CZ i zamjenica načelnika
Stožera nisu osobe za te funkcije.
Tihomir Glavurtić također naglašava da ljudi koji putuju u Split nisu pogodni, moraju biti tu, i neka to
budu 2 čovjeka iz redova vatrogasaca.
Predsjedatelj pita za sankcije u koliko se danas ne izglasa Analiza i Plaz CZ.
Pročelnica naglašava da će u slučaju inspekcijskog nadzora Općina platiti kaznu.
Predsjedatelj moli Načelnika da ozbiljno razmisli o primjedbama i o tome povede računa pri
sastavljanju Stožera CZ, a sada stavlja na glasovanje predloženu odluku.
Nakon provedenog glasovanja sa 6 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN donose se
Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2021. godinu
i Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Šolta za 2022. godinu

AD 6.)
Predsjedatelj daje riječ Načelniku.
Načelnik ističe da je po odluci Vlade RH Načelnik predlagatelj članova Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja na pomorskom dobru. Pita Pročelnicu za mišljenje o predloženom amandmanu vijećnika.
Pročelnica smatra da amandman vijećnika nije uredu jer su u njemu već predložene osobe za članove,
a Vijeće nije predlagatelj.
Predsjedatelj navodi da je amandman procesno u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća,
materijalno ne.
Daje izbor Načelniku da odgodi glasovanje po ovom amandmanu i pta savjet većih instanci, ili će se
glasovati o amandmanu i ako se usvoji tada od Ministarstva zatražiti mišljenje.
Načelnik naglašava da je sve već poslao Ministarstvu, čitav slijed oko pokušaja formiranja Vijeća.
Ističe da ovo Vijeće ne može predlagati i da mu to pravo neće oduzeti.
Predsjedatelj pita Antu Blaškovića, predlagatelja amandmana, da li ostaje pri amandmanu.
Ante Blašković odgovara potvrdno.
Načelnik se izjašnjava da neće iskoristiti pravo po st.3. čl. 52 Poslovnika da odgodi donošenje
amandmana. Također naglašava da Poslovnik Općinskog vijeća ne može biti iznad Zakona kojeg je
donijela Vlada RH.
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Predsjedatelj pita prisutnog Gorana Tvrdića, predloženog za člana za Vijeće za koncesijska odobrenja,
da li pristaje biti članom.
Goran Tvrdić izjavljuje da ne smije govoriti.
Predsjedatelj pojašnjava da gosti na sjednici ne mogu govoriti ako im to Predsjedatelj ne dozvoli, no
sad ga Predsjedatelj pita i on se može izjasniti ukoliko to želi.
Goran Tvrdić i dalje ne želi odgovoriti na postavljeno pitanje.
Ante Blašković smatra da je ovo pitanje apsolutno suvišno jer ako je prisutni Goran Tvrdić naveden
kao predloženi član u amandmanu to samim tim znači da je on dao svoj pristanak.
Predsjedatelj se ne slaže sa ovom konstatacijom jer je već do sada bilo prigovora pri sastavljanju
drugih komisija da predloženi članovi nisu dali svoj pristanak, ponavljala su se glasovanja upravo
zbog toga.
Stoga, Predsjedatelj prije poziva da se glasa o amandmanu još jednom poziva Gorana Tvrdića da se
izjasni.
Goran Tvdić odbija izjasniti se.
Predsjedatelj poziva na glasovanje o amandmanu Ante Blaškovića.
Sa 5 glasova PROTIV, 2 ZA i 2 SUZDRŽANA amandman nije usvojen.
Predsjedatelj se očituje o prijedlogu Načelnika za članove Vijeća za koncesije, u kojem je i on
predložen za člana, izjašnjava se da ne želi biti članom tog Vijeća te moli Načelnika da umjesto njega
predloži nekog drugog.
Načelnik ističe da želi završiti ovaj problem, da ljudi mogu početi raditi, predlaže da Općinsko vijeće
dade 2 nova prijedloga za člana i 5 minuta pauze da izabere.
Predsjedatelj smatra da je stvar preozbiljna za pauzu od 5 minuta te ovu točku odgađa za narednu
sjednicu.
Ćiril Kalebić ističe da većina koncesionara žive na Šolti i žive od toga i turizma, a zbog ovoga imaju
veliki problem, i po njemu zapelo se na najvećoj gluposti.
Tihomir Glavurtić govori o izvješću o provedenom inspekcijskom nadzoru, koje je zatražio od Općine,
i koje je prepuno velikih nepravilnosti.
Predsjedatelj pita Pročelnicu da li je izvješće o inspekcijskom nadzoru o kojem govori Tihomir
Glavurtić točno i istinito.
Pročelnica izvješćuje da je bilo nepravilnosti, ali ne tako i toliko kako to vijećnik Glavurtić
predstavlja.
Zvijezda Jelinčić, koja je pročitala inspekcijsko izvješće, također smatra da se ne radi o takvim
nepravilnostima da bi se o tome ovako razgovaralo, u 2019. i 2020. g. nepravilnosti su minimalne.
Načelnik želi pročitati cijeli slijed događanja koji je sastavio pismeno oko problema sa koncesijama.
Predsjedatelj smatra da je dokument predug za čitanje te zaključuje: očitovanje Načelnika i izvješće o
inspekcijskom nadzoru o kojem je govorio Tihomir Glavurtić, distribuirati svim vijećnicima.
Predsjedatelj nadalje zaključuje ovu točku dnevnog reda uz napomenu da očekuje prijedlog Odluke na
slijedećoj sjednici vijeća.
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AD 7.)
Izvjestiteljica po ovoj točki je Pročelnica JUO.
Izvješćuje da nakon donošenja odluke ovog Vijeća, Županija i Ministarstvo poljoprivrede daju svoje
mišljenje, tek nakon toga se može sklopiti ugovor, te da je Željko Matenda uložio prigovor
Ministarstvu poljoprivrede prije nego je odluka ovog Vijeća i donesena.
Predsjedatelj poziva na glasovanje i to posebno za čestice zemlje K.O. Donje Selo, posebno za č.z.
K.O. Gornje Selo.
Provedenim glasovanjem
sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV donosi se
Odluka 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
sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV donosi se
Odluka 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

Ante Blašković želi da se zna zašto je glasao protiv donošenja ove odluke za čest. zem. 1474 k.o.
Gornje Selo, a to je iz razloga što je to zemljište bilo u vlasništvu Bratovštine sv.Ivana ali ju je Država
oduzela.
AD 8.)
Ante Blašković vraća se na problem kandelabera na groblju u Gornjem Selu, traži da se to riješi u
najkraćem mogućem roku.

Predsjedatelj zaključuje sjednicu u 20:29 sati.

ZAPISNIČAR
Katja Tramontana-Domaćina

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić dipl.iur.

KLASA: 021-05/21-01/13
URBROJ:2181/03-01-21-2
Grohote, 30.11.2021.
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