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Na temelju Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10) i Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2022. godini (Zaključak Vlade RH sa sjednice održane 20. siječnja 2022. godine, KLASA:
022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2), Općinski načelnik Općine Šolta dana
03.03.2022. donosi
PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE
OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI
POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
I.

Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Šolta“ Grohote će prilikom
obavljanja
izviđačko – preventivne ophodne izvršiti obilazak svih površina otvorenog
prostora na području Općine Šolta koja obiluju gustom vegetacijom.

II.

Zabranjuje se neovlašten i nekontroliran boravak u krugu svih poduzeća za vrijeme velike
opasnosti od nastajanja i širenja požara, a ista se obavezuju da takav boravak spriječe.

III.

Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Šolta“ Grohote će obavljati
izviđačko – preventivnu ophodnu na čitavom području Općine Šolta u vremenu od
01.06.2022. godine do 30.09.2022. godine, i to na sljedeći način:
a. U slučaju uobičajenog nivoa protupožarnog djelovanja tijekom sezone, ophodnja se
obavlja po procjeni Zapovjednika, sa kombiniranim vozilom i 3 vatrogasca motrenjem
na nekoliko punktova tijekom dana i zadržavanjem na svakom pojedinom punktu
minimalno 15 minuta ( prostor ispod „Vodospreme Maslinica“, groblje Sv. Jele,
područje uz cestu D 111 između Nečujma i Gornjeg Sela, ispred vodospreme
Stomorska);
b. U slučaju povećanog intenziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada
indeks opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti,
ophodnja se obavlja intenzivnije, a po procjeni Zapovjednika sa kombiniranim
vozilom i 3 vatrogasca obilaskom cijelog obalnog područja Općine Šolta u više
navrata tijekom dana, sa zaustavljanjem i motrenjem na punktovima spomenutima u
prethodnom stavku;
c. U slučaju maksimalnog intenziteta protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada
indeks opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti i
kada brzina vjetra prijeđe granicu 10,3 m/sec, ophodnja se obavlja intenzivnije uz
naglasak na posebno ugrožene lokacije, uz dislokaciju vatrogasnog vozila (po potrebi
i više njih) s posadom na lokaciju koju odredi Zapovjednik.

IV.

Područje Općine Šolta, što se motriteljske službe tiče, nije pokriveno djelatnicima na
osmatračnici na brdu Vela Straža iznad mjesta Grohote već članovi DVD Šolta vrše ophodnje
po otoku temeljem Ugovora sklopljenog između DVD-a Šolta i Hrvatskih Šuma d.o.o.

V.

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Šolta“ Grohote dužan
je izvještavati Općinskog načelnika svim promjenama nastalima vezano za obveze postrojbe iz
ovog Plana.

VI.

Ovaj Plan objaviti će se u Službenom glasniku Općine Šolta.

KLASA: 246-01/22-01/02
URBROJ: 2181-49-03-22-01
Grohote; 03.03.2022.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing.,v.r.
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Temeljem članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 06/21 ) Općinski načelnik
Općine Šolta donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude Vit projekt d.o.o.-izrada projektne dokumentacije
I.
Prihvaća se Ponuda VIT PROJEKT d.o.o. za izradu projektne dokumentacije ( idejni i glavni projekt)
izgradnje ceste na k. č. 2834 K.O. Srednje Selo i na k. č. 4589 K.O. Grohote od raskrižja D 111 prema
sjeveru, duljine cca 55m, u naselju Grohote u iznosu od 38.800,00 kn bez PDV-a, zaprimljena na
protokol Općine Šolta dana 28. veljače 2022. godine. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Šolta da pripremi Ugovor za izradu predmetne projektne dokumentacije koji će Općina Šolta sklopiti
sa VIT PROJEKT d.o.o.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Šolta“.
KLASA: 406-09/22-01/21
URBROJ: 2181-49-03-22-04
Grohote, 07. ožujka 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.
___________________________________________________________________________
Temeljem članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 06/21 ) Općinski načelnik
Općine Šolta donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude Prve faze d.o.o.-usluge stručnog nadzora, javna rasvjeta
I.
Prihvaća se Ponuda PRVE FAZE d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
postavljanju novih dionica javne rasvjete na području Općine Šolta, ponuda br: 02/22, u iznosu od
17.400,00 kn bez PDV-a, zaprimljena na protokol Općine Šolta dana 07. ožujka 2022. godine.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta da pripremi Ugovor za usluge stručnog nadzora
nad izvođenjem radova na postavljanju novih dionica javne rasvjete na području Općina Šolta koji će
Općina Šolta sklopiti sa Prva faza d.o.o.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Šolta“.
KLASA: 406-09/22-01/25
URBROJ: 2181-49-03-22-03
Grohote, 07. ožujka 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.
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Na temelju odredbe članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) , odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta
(„Službeni glasnik“ br. 06/21), te odredbe članka 2 stavka 2. , članka 23. i članka 25. Odluke
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja pokretninama i nekretninama u vlasništvu Općine
Šolta („Službeni glasnik“ br. 17/14), Općinski načelnik Općine Šolta dana 17. ožujka 2022.
godine donosi
ODLUKU
o kupnji zemljišta za potrebe proširenja puta
I.
Za potrebe proširenja puta katastarske oznake kat. čest. 4899 K.O. Donje Selo Općina Šolta
će od Meštrović Romana, OIB: 80929685593 iz Donjeg Sela, Sv. Martina 10 kupiti zemljište
označeno kao kat. čest. 2928/10 ukupne površine 80 m2 K.O. Donje Selo, upisane u
posjedovni list 1910 K.O. Donje Selo, po cijeni od 30 eura/m2 u protuvrijednosti u kunama
po srednjem tečaju HNB na dan isplate.
II.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta za izradu kupoprodajnog ugovora.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
KLASA: 944-02/22-01/01
URBROJ: 2181-49-03-22-1
Grohote, 17. 03. 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.

________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 06/21 ) Općinski načelnik
Općine Šolta donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude KNAP d.o.o. -usluge stručnog nadzora, radovi plaža Veli dolac
I.
Prihvaća se Ponuda KNAP d.o.o. za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju
plaže Veli dolac u Stomorskoj-II faza u iznosu od 5.760,00 kn bez PDV-a, zaprimljena na protokol
Općine Šolta dana 24.ožujka 2022. godine. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta da
pripremi Ugovor za uslugu stručnog nadzora koji će Općina Šolta sklopiti sa KNAP d.o.o.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Šolta“.
KLASA: 406-09/22-01/32
URBROJ: 2181-49-03-22-04
Grohote, 25. ožujka 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.
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Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
(Narodne novine, broj 78/15 i 102/19) Općinski načelnik Nikola Cecić-Karuzić, donosi
ODLUKU
o imenovanju osobe za nepravilnosti
I.
Ovom Odlukom imenuje se Tonkica Radeljić, mag.oec., Tonkićeva 9, Grohote,
OIB:94423372927
osobom za nepravilnosti u Općini Šolta, Podkuća 8, Grohote, OIB:38621571773
Kontakt podaci osobe za nepravilnosti:
Telefon: 021/654-151, 091/728-8857
Fax:
021-654-130
E-mail: proracun@solta.hr
II.
Osoba iz točke I. ove Odluke obvezna je:
- za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o
prijavljenoj nepravilnosti
- obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti
- procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga
odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih
jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
- odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama
Pravilnika o postupanju i izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima
institucija u javnom sektoru
- predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje
nepravilnosti
- pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
- pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i
predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje
- pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za
nepravilnosti KLASA: 022-05/13-01/23, URBROJ: 2181/03-03-13-1 od 28.03.2013.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Šolta i na web stranici Općine Šolta.
KLASA: 470-02/22-01/01
URBROJ: 2181-49-03-22-1
Grohote, 18.03.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing.,v.r.
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Temeljem članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 06/21)
Općinski načelnik Općine Šolta dana 29.03.2022. godine donosi slijedeću
Odluku
o besplatnom korištenju javnog prijevoza na području Općine Šolta
raseljenim državljanima Ukrajine
Članak 1.
Odobrava se korištenje besplatnog javnog prijevoza na području Općine Šolta kojeg obavlja trgovačko
društvo Promet d.o.o. Split, raseljenim državljanima ratom pogođene Ukrajine.

Članak 2.
Osobe iz članka 1. ove Odluke pravo na korištenje javnog prijevoza dokazivat će iskaznicom
tražitelja međunarodne zaštite sukladno članku 62. Zakona o međunarodnoj i privremenoj
zaštiti („Narodne novine RH“ broj 70/15 i 127/17) koju izdaje Ministarstvo unutarnjih
poslova.
Članak 3.
Naknadu troškova usluge, iz članka 1. ove Odluke, Općina Šolta i trgovačko društvo Promet
d.o.o., Split, utvrdit će sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i naknadi troškova
prijevoza putnika u javnom prometu KLASA:340-01/19-01/10, URBROJ:2181/03-03-19-2 od
02.04.2019.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Šolta.
Klasa:340-01/22-01/04
Urbroj: 2181-49-03-22-1
Grohote, 29.03.2022.
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

