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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj
115/16 i 101/17) i članka 28. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik općina Šolta“, broj 06/21),
Općinsko vijeće Općine Šolta na 15. sjednici održanoj 10. lipnja 2022. godine, donijelo je
ODLUKU
o Izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Šolta
Članak 1.
U Odluci o lokalnim porezima Općine Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta broj 13/17, 21/17
i 11/19 ) članak 6. briše se.
Članak 2.
Članak 7. briše se.
Članak 3.
Članak 8. briše se.
Članak 4.
U članaku 9. stavci 1. i 2. brišu se, a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“.
KLASA: 410-15/22-01/01
URBROJ: 2181-49-01-22-2
Grohote, 10. lipnja 2022. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić, dipl.iur., v.r.
_______________________________________________________________________________
Na temelju odredbe članka 6. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke
sezone (''Službeni glasnik Općine Šolta'' br. 9/18, 13/18, 5/19 i 7/20), članka 22. Odluke o
nerazvrstanim cestama na području Općine Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta broj 15/15) i
odredbe članka 28. Statuta Općine Šolta (''Službeni glasnik Općine Šolta'' br. 06/21) Općinsko
vijeće Općine Šolta na svojoj 15. sjednici održanoj dana 10. 06. 2022. godine, donosi

ODLUKU
o odobrenju HEP-u za izvođenje radova u vrijeme turističke sezone
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I.
Daje se suglasnost HEP-u d.o.o. da može izvesti radove za postavljanje podzemnih
elektroenergetskih kabela na javnoj površini uz rub ceste Veli dolac u Stomorskoj, kod broja 97,
za izradu priključka na niskonaponsku mrežu napajanja iz TS 10/0,4 Kv Stomorska 3, za objekt u
vlasništvu Aide Vidan.
Obveza podnositelja zahtjeva (investitora ili izvođača radova) je vraćanje javnoprometne površine
u stanje prethodne funkcionalnosti.
II.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom glasniku Općine Šolta«.
KLASA: 361-01/22-01/03
URBROJ: 2181-49- 01- 22- 14
Grohote, 10.06.2022. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić, dipl. iur., v.r.
______________________________________________________________________________
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
IZMJENE I DOPUNE PLANA
KORIŠTENJA JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA
ZA 2022. GODINU
Članak 1.
U članku 2. Plana korištenja javno-prometnih površina na području Općine Šolta za 2022.
godinu («Službeni glasnik Općine Šolta» br. 22/21 i 02/22) mijenja se točka 4. koja sada glasi:
Za područje Maslinica određuju se :
1. 4 štekata uz ugostiteljske objekte (Gajeta, fast food do Gajete, štekat ispred slastičarnice i
prostor ispred objekta obrta Total in)
2. 2 prodajna mjesta od 4m2 – štand za prodaju ostalih proizvoda
Članak 3.
Ostali sadržaj ostaje nepromijenjen a ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave
u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

KLASA: 363-04/21-01/11
URBROJ: 2181/03-03-22-53
Grohote, 08.06.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić Karuzić, ing., v.r.
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Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 153/13,78/15, 12/18 i
118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine
Šolta broj 06/2021 ) Općinski načelnik Općine Šolta donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Uvala Šipkova-Maslinica
i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta
za područje Uvale Šipkova
Članak 1.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu IDUPU) ugostiteljsko-turističke zone Uvala
Šipkova-Maslinica i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu
IDPPU) Općine Šolta za područje Uvale Šipkova.
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke
provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta u suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša,
komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.
Sukladno Rješenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i
investicije Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-04/21-01/0148, URBROJ: 2181/1-10/0621-2 od 14. prosinca 2021.), za IDUPU ugostiteljsko-turističke zone Uvala Šipkova-Maslinica i s
tim u vezi IDPPU Općine Šolta za područje Uvale Šipkova može se isključiti mogućnost
značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za iste
nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Zajedničke odluke je Zakon o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).
Razlozi za izradu i donošenje predmetne prostorno planske dokumentacije:
1.Općina Šolta je 2011. godine donijela Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone
Uvala Šipkova- Maslinica (u daljnjem tekstu: UPU) u skladu s tada važećim: Prostornim planom
Splitsko dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: PPSDŽ) i Prostornim planom uređenja Općine
Šolta (u daljnjem tekstu: PPUO),
2. Izmjenama i dopunama PPSDŽ usvojenim 2013-e godine mijenjana su planska rješenja i za
područje Uvala Šipkova: u kontaktnom području ugostiteljsko turističke zone Šipkova planirana je
sportsko-zabavna zona (R3) površine 2,5 ha. Izmjene PPUO-a Šolte su nakon toga usklađene s
PPSDŽ-om iz 2013-e ali se UPU nije uskladio niti s PPSDŽ niti s PPUO-om.
3. Aktualnim Izmjenama i dopunama PPSDŽ iz 2020-e godine, za područje Šipkove je sukladno
Zakonu o prostornom uređenju mijenjana namjena (iz T1 u T), mijenjana je površina ugostiteljsko
turističke zone iz 4,9 u 5,5 ha a zadržana je ista površina od 2,5 ha namjene R3; redefinirani su
uvjeti za gradnju i uređenje ugostiteljsko turističkih i sportsko zabavnih zona kao i za izvedbu
nautičkih privezišta u funkciji turističkih zona.
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Obuhvat predmetne prostorno planske dokumentacije je područje UPU ugostiteljsko-turističke
zone Uvala Šipkova-Maslinica.
Članak 3.
U postupku ove SPUO provest će se radnje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), Uredbe o informiranju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).
Članak 4.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš naveden je u
Prilogu I. ove Odluke.
Članak 5.
U postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, prema ovoj Odluci, sudjelovat će javnopravna
tijela navedena u Prilogu II. ove Odluke.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu sa odredbama
Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Šolta“.
KLASA: 350-04/20-01/01
URBROJ: 2181-49-3-22-16
Grohote,17. lipnja 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Cecić-Karuzić, ing.,v.r.

PRILOG I.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za
IDUPU ugostiteljsko-turističke zone Uvala Šipkova-Maslinica i s tim u vezi IDPPU Općine
Šolta za područje Uvale Šipkova:
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta (dalje u tekstu Jedinstveni upravni odjel) će u roku
8 dana od dana donošenja ove Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške
studije.
2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će od tijela i/ili
osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za
okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj
strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela
i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od
primitka zahtjeva Jedinstvenog upravnog odjela. Ove radnje provode se sukladno
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odredbama članaka 7. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) - u daljnjem tekstu Uredba.
3. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će sukladno
člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti
u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) na internetskoj stranici Općine
Šolta objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te
informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
4. Jedinstveni upravni odjel će, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i
utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, za vrijeme roka za dostavu mišljenja (30
dana od dana primitka zahtjeva) koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više
konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje.
5. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Jedinstveni upravni odjel utvrđuje
konačni sadržaj strateške studije te Općinski načelnik Općine Šolta donosi Odluku o
sadržaju strateške studije, koja će se objaviti na internetskoj stranici Općine Šolta sukladno
članku 11. Uredbe.
6. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju
sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Stratešku
studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
7. Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti strateške studije Općinski načelnik
Općine Šolta imenovati će Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od
donošenja Odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva
propisan je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš.
8. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od
ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom Prijedloga IDUPU ugostiteljsko-turističke zone Uvala
Šipkova-Maslinica i s tim u vezi Prijedloga IDPPU Općine Šolta za područje Uvale
Šipkova dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što Povjerenstvo u postupku,
sukladno člancima 17. do 21. Uredbe, ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno
utemeljena, o istome donosi mišljenje.
9. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Općinski načelnik Općine Šolta donosi Odluku
o upućivanju Studije strateške procjene i Prijedloga IDUPU ugostiteljsko-turističke zone
Uvala Šipkova-Maslinica i s tim u vezi Prijedloga IDPPU Općine Šolta za područje Uvale
Šipkova u javnu raspravu, sukladno članku 23. i 24. Uredbe, koja Odluka se objavljuje na
internetskoj stranici Općine Šolta. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o
Studiji strateške procjene i prijedlogu predmetne prostorno planske dokumentacije provodi
se prema odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
10. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel dostavlja Studiju
strateške procjene i Prijedlog IDUPU ugostiteljsko-turističke zone Uvala ŠipkovaMaslinica i s tim u vezi Prijedlog IDPPU Općine Šolta za područje Uvale Šipkova na
mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja
strateške studije.
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11. Nakon provedene javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i
prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje
ovlašteniku i izrađivaču Prijedloga IDUPU ugostiteljsko-turističke zone Uvala ŠipkovaMaslinica i s tim u vezi Prijedloga IDPPU Općine Šolta za područje Uvale Šipkova.
Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere zaštite okoliša.
Jedinstveni upravni odjel nakon toga priprema konačni Prijedlog predmetne prostorno
planske dokumentacije.
12. Prije upućivanja na usvajanje konačnih Prijedloga IDUPU ugostiteljsko-turističke zone
Uvala Šipkova-Maslinica i s tim u vezi Prijedloga IDPPU Općine Šolta za područje Uvale
Šipkova, Jedinstveni upravni odjel pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje od
Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije
Splitsko-dalmatinske županije o provedenoj strateškoj procjeni, a navedeno je tijelo u roku
od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Jedinstvenom
upravnom odjelu.
13. Nakon usvajanja predmetne prostorno planske dokumentacije, u roku od 30 dana od
donošenja Odluke o usvajanju, Jedinstveni upravni odjel dužan je izraditi Izvješće o
provedenoj strateškoj procjeni čime završava postupak strateške procjene. O navedenom
izvješću i usvojenoj predmetnoj prostorno planskoj dokumentaciji, Jedinstveni upravni
odjel informira javnost, tijela i osobe određena posebnim propisima, jedinice lokalne
samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene utjecaja na
okoliš.
PRILOG II.
Popis javnopravnih tijela koja su dužna sudjelovati u postupku strateške procjene
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 2,
21000 Split,
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split,
Moliških Hrvata 1, 21000 Split,
3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih,
inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske Bratske zajednice 9, 21000 Split,
4. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitskodalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split,
5. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog
rata 2/IV, 21000 Split,
6. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV,
21000 Split,
7. Zavod za prostorno uređenje Split, Bihaćka 1/III, 21000 Split,
8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475,
21000 Split,
9. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
10. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22,
21000 Split,
11. Hrvatske ceste d.o.o., Ruđera Boškovića 22, 21000 Split,
12. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita
Posavskog 5, 21000 Split
13. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split,
14. Vodovod i kanalizacija d.o.o, Hercegovačka 8, 21000 Split,
15. Komunalno Basilija d.o.o., Podkuća 8, 21430 Grohote
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Na temelju članka 18. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Šolta
(«Službeni glasnik Općine Šolta» br. 03/22), te Odluke Općinskog vijeća o dodjeli stipendija
(«Službeni glasnik Općine Šolta» br. 07/22), te sukladno Programu socijalne skrbi Općine Šolta za
2022. godinu («Službeni glasnik Općine Šolta» br. 24/21), Općinski načelnik Općine Šolta dana
08.06.2022. donosi
ODLUKU
o visini i broju stipendija
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se broj i visina godišnje stipendije za učenike srednjih škola i za
studente za šk.god. 2021/2022 godinu za sve kategorije, a sukladno rezultatima Natječaja
raspisanog 02.03.2022.
II.
Sukladno konačnoj rang listi i Odluci vijeća o dodjeli stipendija («Službeni glasnik Općine Šolta»
br. 07/22) utvrđuje se da je dodijeljeno po kategorijama:
KATEGORIJA IZVRSNOST PRVE RAZINE
 1 stipendija za studente
KATEGORIJA IZVRSNOST DRUGE RAZINE
 4 stipendija za učenike srednjih škola
 5 stipendija za studente
KATEGORIJA DEFICITARNA ZANIMANJA
 1 stipendije za učenike srednjih škola
III.
Utvrđuje se visina stipendija kako slijedi:
KATEGORIJA IZVRSNOST PRVE RAZINE
 za studente – 1 stipendija u visini od 7.000,00 kn
KATEGORIJA IZVRSNOST DRUGE RAZINE
 za učenike srednjih škola – 4 stipendije u visini od 5.000,00 kn
 za studente – 5 stipendija u visini od 6.000,00 kn
KATEGORIJA DEFICITARNA ZANIMANJA
 za učenike srednjih škola – 1 stipendija u visini od 5.000,00 kn
IV.
Ova Odluka biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Šolta“.
Klasa: 604-02/22-02/02
Ur.broj: 2181-49-03-22-21
Grohote, 08.06.2022.

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

