ZAPISNIK
SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠOLTA
održane dana 25.05.2022. godine u Općinskoj vijećnici, Grohote
Sjednica je započeta u 08:18 sati.
Nazočni vijećnici: Luka Burica, Ante Blašković, Tomislav Sinovčić, Teo Tomić, Tihomir Glavurtić,
Zvjezdana Jelinčić, Ćiril Kalebić i Antonio Burica
Izostanak opravdala vijećnica Rosana Prvinić.
Sjednici još nazočuju:
Nikola Cecić-Karuzić - Općinski načelnik,
Tonkica Radeljić - viši financijski stručni suradnik u JUO Općine Šolta
Željko Matenda, predsjednik MO Nečujam
Tanja Šuto, predsjednica MO Rogač
Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda
Predsjedatelj iznosi Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
3. Vijećnička pitanja
4. Regulacija prometa u luci Rogač
5. Izmjene prostorno planske dokumentacije - H.L. Dvorac d.o.o., uređenje zapadnog dijela
kompleksa dvorca Martinis Marchi- informacije o vrijednosti zemljišta
6. Zakonitost članka 28.st.1.t.12 i čl.44.st.4 t.20 Statuta Općine Šolta
7. Odluka o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
8. Odluka o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
9. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Šolta
10. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Šolta za 2021.godinu
11. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Šolta za 2021.godinu
12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2021.g.
13. Odluka o dodjeli stipendija
14. Program uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na području Općine Šolta
15. Odluka po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o. za radove u turističkoj sezoni
16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 10/20)
17. Zaključak po zahtjevu Jadrana Perića, priključak na vodu za potrebe poljoprivrede
18. Zaključak po zahtjevu Dalibora Bilankova, priključak na vodu za potrebe poljoprivrede
19. Zaključak po zahtjevu Zlatka Županova, ukidanje statusa javnog dobra
20. Zaključak o pokretanju postupka izrade UPU Komunalno servisne zone sa reciklažnim dvorištem
21. Razno
Dnevni red usvojen JEDNOGLASNO.
Ad 2.) Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
Zapisnik usvojen JEDNOGLASNO
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Ad 3.) Vijećnička pitanja
Tihomir Glavurtić ističe da već 6 mjeseci čeka odgovor Načelnika na postavljeno pitanje o javnoj
rasvjeti u ulici Domovinskog rata u Maslinici, neće više plaćati, ići će na Sud, jer svjetla nema.
Također je postavio još jedno pitanje na koje nije dobio odgovor.
Načelnik priznaje da je zaboravio odgovoriti na pitanje javne rasvjete, u međuvremenu imao je
sastanak sa HEPom, ta linija je bila u prekidu, sada riješeno, zamijenjena su stara svjetla a postavit će
se i neka nova. A drugo pitanje zna da je bilo u svezi komunalnog redara, te izvješćuje da je upravo
završio natječaj za novog komunalnog redara, kandidat prošao pismeni i usmeni test, sve uvjete
zadovoljio.
Tihomir Glavurtić napominje da to nije bilo njegovo pitanje, već o postojećem komunalnom redaru
koji nije izašao na teren već godinu dana, iako je zatražio očevid službeno preko JUO.
Načelnik mu na to sada ne može odgovoriti, a Pročelnica JUO nije prisutna.
Predsjedatelj zaključuje da će se Načelnik očitovati kada provjeri o čemu se radi.
Ante Blašković pita u svezi prostora za koji se raspisao javni natječaj za uslugu frizerskog salona.
Zanima ga kako to da Općina nije vlasnik kada su taj prostor gradili mještani i kako je onda Općina
raspisala natječaj.
Načelnik informira da se natječaj objavio onda kada se pojavila zainteresirana osoba, dogovor je bio
da ulaže u prostor i taj trošak će im se priznati. Onda su počele priče o vlasništvu. Istina je da se prije
nekoliko godina pojavila Država sa zabilješkom, ali to će biti riješeno. Zainteresirana osoba je iz
osobnih razloga, zdravstvenih problema u obitelji, odustala od otvaranja salona, a ne zbog vlasništva, i
ne želi nadoknadu za uloženo. Stranka se ispričala za to što je Općinu dovela u tu situaciju. Ukoliko se
pojavi interes natječaj će se ponoviti.
Zvjezdana Jelinčić postavlja pitanje sanacije ceste prema Velom docu, te nadodaje da se treba
zabraniti promet teretnih vozila jer će se cesta svaku godinu morati obnavljati.
Načelnik izvješćuje da je dogovoreno sa Hrvatskim cestama da treba zatvoriti promet na 48 sati kada
budu radovi, da se napravi kako treba, ne smije se prolaziti na friško. Radovi se očekuju već ovog
vikenda. A također će se postavit i znakovi zabrane za teretna vozila, znakovi zabrane za vozila preko
3,5 i 5 tona su nabavljeni, pohranjeni su u skladištu Basilije.
Ćiril Kalebić ima dva pitanja, gdje se stiglo sa UPU Stomorska i regulacija prometa u Stomorskoj.
Načelnik izvješćuje da se za UPU Stomorsku ugovor sklopio sa Geoprojektom. Geoprojekt nije
dovršio projekt jer su imali problema u poslovanju, ugovor s raskinuo i nije se platilo. Ponovljena je
javna nabava te je izabrana firma ARHEO doo, Split, i dalje ide po proceduri.
Promet u Stomorskoj predlaže da se pokuša riješiti u suradnji sa mjesnim odborom.
Luka Burica pita da li Komunalno poduzeće naplaćuje vezove na području Banja u Rogaču.
Načelnik pojašnjava da je Lučka uprava izdala rješenje da se murinzi uklone ispred restorana Pasarela,
na trošak županije, ali vlasnik je uklonio sam. Basilija nikada nije tamo naplaćivala. Postoji
mogućnost, ako se proširi lučko područje, da se vrate murinzi i naplaćivalo bi se 70% jer nema
priključka struje i vode.
Tihomir Glavurtić pita u sve zabrane prolaza teškim vozilima, uništavaju se ceste, o tome govori već
3 godine.
Načelnik najavljuje da će se staviti znakovi zabrane, a onda dalje je stvar policije.
Zvjezdana Jelinčić naglašava da se kasni sa uređenjem plaža, šetnica, a sezona je već počela.
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Načelnik odgovara da je Basilija ograničena brojem ljudi, ali se radi, šetnica je pokošena, trava raste
velikom brzinom, treba održavati sva mjesta.
Ante Blašković pita u svezi problema kanalizacijskog ispusta u Nečujmu, o tome se govorilo i u
prošlom mandatu, zanima ga je li se što poduzelo.
Načelnik pojašnjava da je ispust na privatnom zemljištu, vlasnik svakodnevno prijeti da će zatvoriti
pristup ispustu. Projekt sanacije koji je prijavljen na natječaj iz EU fondova nije prošao. Pregovara se
sa Vodovodom koji bi trebao otkupiti dio parcele kako bi se problem riješio.
Ad 4.) Regulacija prometa u luci Rogač
Načelnik prezentira projekt regulacije prometa u luci Rogač u tijeku turističke sezone 2022.g.
Pojašnjava da je inženjer prometa, Božen Marković, bio pozvan da prezentira projekt prometnog
rješenja i signalizacije, ali je na žalost spriječen. Za ovu godinu promet će se regulirati znakovima,
vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, i fizički, bobijima koje će financirati Županija. Za ovu
sezonu, 2-2,5 mjeseca, dodatno bi se reguliralo i rampom i radnikom na rampi. Za iduću godinu
potrebno je napraviti pravi projekt, također i predvidjeti kućicu za prodaju karata na novoj cesti.
Tihomira Glavurtića zanima šta je sa parkingom, to je glavni problem.
Načelnik ističe da parking treba predvidjeti u PPU, a sada se snaći, 2,5 m od bijele crte uz cestu je
također u vlasništvu Hrvatskih cesta, nije na privatnom.
Zvjezdana Jelinčić pita što će biti na sadašnjem ukrcajnom dijelu luke.
Načelnik pojašnjava, autobusi, taksi, oni koji nešto dolaze ukrcati-iskrcati….
Ante Blašković pita za one koji idu sa gornje strane Šolte da li će biti znak da se ne ide u Rogač
starom cestom.
Načelnik odgovara potvrdno.
Predsjedatelj pita kako će se zaštititi mještani Rogača da ne moraju ići preko Grohota do Rogača na
trajekt.
Načelnik pojašnjava da će biti čovjek na rampi, ručna regulacija, koji će propuštati ponaosob, mora
biti domaći čovjek.
Ante Blašković napominje da luka bez parkinga ne može funkcionirati bez obzira koliko to koštalo.
Isto tako želi naglasiti da ljudi u Rogaču trebaju imati razumijevanja za one koji prevale 7-8
kilometara za doći do luke.
Predsjedatelj čita
Odluku o uređenju prometa na području javno prometnih površina na području i okruženju
trajektne luke Rogač na otoku Šolti – regulacija prometa za turističku sezonu
i poziva vijećnike na glasovanje.
Provedenim glasovanjem Odluka se JEDNOGLASNO usvaja .
Ad 5.) Izmjene prostorno planske dokumentacije - H.L. Dvorac d.o.o., uređenje zapadnog dijela
kompleksa dvorca Martinis Marchi- informacije o vrijednosti zemljišta
Načelnik iznosi svoj stav, podržava projekt ali s tim da se prenamjena plati na neki način, odnosno da
se uloži u Maslinicu kroz uređenje mjesta. Procjena zemljišta, ako bi se sudskim putem nekako mogla
riješiti.
Luka Burica smatra da je mala procjena koja je prezentirana. Inače firma je ok, ozbiljna i zapošljava
domaće ljude čitavu godinu.
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Tihomir Glavurtić iznosi da je cijena bezobrazno mala i uvredljiva, da ovim projektom neće više biti
šume, a u mjesto nije uložena ni kuna i mještani će se pitat kome se pogoduje. Kada se bude znalo što
će se to napraviti a da je korisno za zajednicu onda donijeti izmjenu Plana.
Ante Blašković naglašava da bi onom tko je pisao procjenu oduzeo licencu, cijena koja je navedena,
70 eura, je kao da su vijećnici retardirani. Radi se o 10.000m2, što je velika površina i Općina mora
angažirati svog vještaka da napravi procjenu.
Ćiril Kalebić napominje da treba dobro otvoriti oči i paziti na svaki detalj. Cijene u Maslinici kreću se
od 300-400 eura, pa i 900. Slaže se da Sud odredi sudskog vještaka oko procjene zemljišta, a isto tako
smatra da treba sazvati mjesni odbor i dobiti od njih pisano mišljenje.
Tomislav Sinovčić smatra da treba vidjeti i drugu vrijednost, ne samo novčanu. Sa H.L. Dvorcem bi
trebalo ozbiljno porazgovarat i vidjet što nude, obavezno da infrastruktura prati sve projekte,a misli da
oni imaju volje i da je i danas netko trebao od njih biti prisutan na sjednici.
Predsjedatelj smatra da u ovoj fazi rasprave danas nije bio potreban predstavnik H.L.Dvorca. Smatra
da je ta firma korektan investitor, što je bilo na papiru to je uredno odrađeno. Može se sa Suda tražiti
osiguranje dokaza, založit će se osobno da sudac napravi širu valorizaciju jer nije siguran da bi Sud
napravio upravo ono što Općini treba. Na slijedećoj sjednici na kojoj će biti mjesni odbori, ponoviti
ovu temu, također MO Maslinici ima poslati materijale da se upoznaju sa ovim.
Tihomir Glavurtić smatra da se o ovakvim stvarima treba pitati cijelo mjesto, a ne 5 ljudi iz MO.
Predsjednik ističe da MO nije nadležan da odluči o ovome, može se sazvati zbor građana ali Odluku
oni svakako neće donijeti.
Tihomir Glavurtić smatra da se referendumom može pobiti odluka Vijeća, da upravo zato i postoji
referendum kako bi se mjesto zaštitilo.
Predsjedatelj navodi da misli da se referendum ne odnosi na ovu vrsu odluka.
Tomislav Sinovčić je mišljenja da se prije svega trebala donijeti odluka što su to strateške grane
otoka.
Predsjedatelj smatra da treba naručiti novi elaborat procjene zemljišta, pita Načelnika za mišljenje:
Načelnik smatra da treba uvažiti sve rečeno, ali ne reći NE, nastaviti dalje pregovore i slaže se
napraviti procjenu zemljišta.
Predsjedatelj donosi
Zaključak
1. Pokrenut će se postupak pred Općinskim sudom u Splitu za predmetne nekretnine kat. čest. zem.
238/2 i 238/9 k.o. Donje Selo u svrhu dobivanja potpunih informacija za procjenu zemljišta.
2. Doneseni Zaključak proslijedit će se MO Maslinica.
Provedenim glasovanjem vijećnici JEDNOGLASNO usvajaju Zaključak.
Predsjedatelj u 10:14 sati daje pauzu 10 minuta.
Sjednica se nastavlja u 10:27 sati.
Ad 6.) Zakonitost članka 28.st.1.t.12 i čl.44.st.4 t.20 Statuta Općine Šolta
Ćiril Kalebić pita zbog čega se Komisija sastajala, ne vidi smisao zaključka.
Predsjedatelj pojašnjava da je tako Zakonom naloženo, bez mišljenja Komisije ne može se staviti na
donošenje, Vijeće je to koje odlučuje da li je članak zakonit ili nije a na osnovu mišljenja Mandatne
komisije.
Ćirila Kalebića interesira da li ne prema tome Načelnik napravio propust ili ne.
Predsjedatelj pojašnjava da Načelnik ne može nastupati samostalno nego u suradnji sa Vijećem. Ako
se usvoji Zaključak, dosadašnje odluke Načelnika mogu proći lišo, ali ubuduće mora postupati po
ovome.
Ćiril Kalebić zaključuje da je onda Sud koji je upisao promjene u Registar radio je također
protuzakonito.
Predsjedatelj pojašnjava da Sud ne provjerava zakonitost općinskih odluka.
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Tihomir Glavurtić smatra da ne mogu stajati takva dva članka u Statutu, ili jedan ili drugi, treba
mijenjati Statut i jedan članak izbaciti.
Predsjedatelj zaključuje da je Ministarstvo dalo tumačenje sadašnjeg Statuta, kakav je takav je, i
poziva na glasovanje.
Sa 5 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN donosi se
ZAKLJUČAK
o zakonitosti odredaba članka 28. stavka 1. točka 12. i članka 44. stavka 4. točka 20. Statuta
Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 6/21)

Ad 7.) Odluka o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Predsjedatelj pojašnjava vezano uz točku 7 i 8 da je predstavnica Lučke kapetanije i članica Vijeća za
davanje koncesijskih odobrenja, Maja Dvornik, otišla u mirovinu, stoga Lučka kapetanija predlaže
novog člana.
JEDNOGLASNO se donosi
ODLUKA
o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta, Maje Dvornik,
predstavnice Lučke kapetanije Split

Ad 8.)

Odluka o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta

JEDNOGLASNO se donosi
ODLUKA
o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta, Ive Brkljačića,
predstavnika Lučke kapetanije Split,
Ad 9.) Odluka o socijalnoj skrbi Općine Šolta
Tihomir Glavurtić se ne slaže sa dijelom o Božićnicama, smatra da je računica o visini iznosa za
božićnice koja je ispala da će biti ogromna, da nije točna, a psihologija je da ljudi vide da se o njima
vodi računa, on svakako želi da sistem Božićnica ostane, ne samo za socijalu.
Predsjedatelj zaključuje da je idealna odluka nemoguća, nedoumicu ima samo u čl.15, zašto su
razlike u naknadama takve između 1.,2. 3. i dalje djeteta, te u šta spada čovjek koji je tek došao sa 4
djece i sada je 5. na putu, da li je u istoj situaciji, pripada li mu ista naknada, kao i čovjeku koji je
stalno tu.
Svi potvrđuju da JESU u istoj situaciji, pripada mu ista naknada.
Tihomir Glavurtić pita što je sa poklonima djeci za Božić.
Načelnik odgovara da se svake godine organizira dječja predstava, nekog od kazališta iz Splita, za svu
djecu, bez obzira na školu i vrtić, i mali poklon u vrijednosti cca 50 kuna za svako dijete.
A što se tiče stipendija, intencija je da i oni koji se školuju i studiraju, a ne spadaju ni pod jedan
kriterija, ipak nešto dobiju, 2000 kn godišnje.
Predsjedatelj poziva na glasovanje
Sa 7 glasova ZA i 1 PROTIV donosi se
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Šolta
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Ad 10.) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Šolta za
2021.godinu
Izvjestiteljica Tonkica Radeljić pojašnjava da je izvještaje pod točkom 10 i 11 morala izdvojiti zbog
zakonskih formi, detaljnije ih razraditi, inače postoje u Godišnjem izvršenju Proračuna.
Sa 7 glasova ZA i 1 PROTIV usvaja se
Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Šolta za
2021.godinu
Ad 11.) Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Šolta za
2021.godinu
Tihomir Glavurtić želi naglasiti da se u Maslinici ništa ne radi i zato ne diže ruku.
Predsjedatelj moli da se ubuduće još temeljitije raščlani što je i gdje napravljeno, za slijedeći Proračun.
Tonkica Radeljić pojašnjava da su izvještaji zakonski propisani i ne smiju ići u detalje, ali zato je u
Izvršenju Proračuna detaljnije razradila.
Sa 6 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN usvaja se
Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Šolta za 2021.godinu
Ad 12.) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2021.g.
Sa 7 glasova ZA i 1 PROTIV usvaja se
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2021.g.

Ad 13.) Odluka o dodjeli stipendija
JEDNOGLASNO se donosi
Odluka o dodjeli stipendija
Predsjedatelj donosi Zaključak
da će se preostali iznos sredstava po osnovi stipendija podijeliti prema javnom pozivu kojeg će
provesti Općinski načelnik.
Ad 14.) Program uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na području Općine Šolta
Tonkica Radeljić pojašnjava da je donošenje ovog Programa neophodno kako bi se mogli prijaviti na
natječaj koji je raspisala Županija, a za uređenje zapuštenih poljskih putova.

JEDNOGLASNO se donosi
Program uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na području Općine Šolta
Ad 15.) Odluka po zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o. za radove u turističkoj sezoni
Načelnik pojašnjava projekt uređenja nogostupa i javne rasvjete od spomenika do Križica u Gornjem
Selu. Investitor su Hrvatske ceste d.o.o., radovi se moraju izvesti u naredna 4 mjeseca da se sredstva
ne bi izgubila. Pohvalno je što su mjesni odbor i iznajmljivači na toj trasi dali svoju suglasnost.
Zvjezdana Jelinčić se ne slaže, zašto se u sred sezone moraju odvijati radovi, to nije stvar samo
Gornjeg Sela nego i Stomorske, i čitave dostave.
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Tonkica Radeljić dodatno pojašnjava da se kod projekata financiranih iz EU fondova ne smije
zakasniti niti dana, njih ne zanima turistička sezona.
Predsjedatelj poziva na glasovanje.
Sa 6 glasova ZA 1 PROTIV I 1 SUZDRŽAN donosi se
Odluka
kojom se odobrava izvođenje radova u vrijeme turističke sezone na dionici državne ceste
oznake DC111 kroz Gornje Selo
Predsjedatelj želi istaći da je protiv ove odluke jer se ruše pravila, što će nam Odluka o zabrani
radova kada ne važi, prošle godine Studenac, a sada ovo i to 4 mjeseca radova.
Ad 16.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 10/20)
Načelnik obrazlaže da je ova odluka predložena zbog projekta „Studenac“ Gornje Selo i zahtjeva
Mjesnog odbora Gornjeg Sela, a kako bi se ubrzala procedura.
JEDNOGLASNO se donosi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 10/20)
Ad 17.) Zaključak po zahtjevu Jadrana Perića, priključak na vodu za potrebe poljoprivrede
Tomislav Sinovčić postavlja pitanje kako su neki u Maslinici dobili taj priključak bez odluke vijeća.
Načelnik pojašnjava da kada se saznalo za takve priključke, koji su zlouporabljeni, odnosno nisu se
upotrijebili za poljoprivredu već za spajanje nekih bespravnih građevina, zaustavilo se spajanje.
Uspostavilo se pravilo da Vodovod traži suglasnost Općine. Vlasnici moraju imati OPG i parcela za
koju se traži priključak mora biti upisana u Upisniku.
Pa je tako u zahtjevu Dalibora Bilankova 1 parcela u Upisniku, a druga nije upisana.
JEDNOGLASNO se donosi
Zaključak
Općina Šolta je suglasna da se Jadranu Periću iz Stomorske, Veli Dolac 67, odobri vodovodni
priključak za kat. čest. 167 K.O. Gornje Selo
Ad 18.) Zaključak po zahtjevu Dalibora Bilankova, priključak na vodu za potrebe poljoprivrede
JEDNOGLASNO se donosi
ZAKLJUČAK
1. Općina Šolta je suglasna da se Daliboru Bilankovu iz Zagreba, Weberova 5, odobri vodovodni
priključak za kat. čest. 2359 K.O. Grohote
2. Općina Šolta nije suglasna da se Daliboru Bilankovu iz Zagreba, Weberova 5, odobri vodovodni
priključak za kat. čest. 2734 K.O. Grohote
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Ad 19.) Zaključak po zahtjevu Zlatka Županova, ukidanje statusa javnog dobra
Tonkica Radeljić izvješćuje da je za ovaj zahtjev Mjesni odbor Srednje Selo dao svoju suglasnost.
JEDNOGLASNO se donosi
ODLUKA
o ukidanju statusa javnog dobra kat. čest. 2114/3 K.O. Srednje Selo

Ad 20.) Zaključak o pokretanju postupka izrade UPU Komunalno servisne zone sa reciklažnim
dvorištem
Predsjedatelj obrazlaže da nedostaju bazični podaci za donošenje odluke, barem na kojim se parcelama
nalazi ta zona. Moli JUO Općine za malo više podataka, brojeve čestica i razloge za izradu ovog
UPU-a, pa da se na slijedećoj sjednici o tome raspravi.
Predsjedatelj predlaže predlagatelju, Načelniku, da povuče donošenje zaključka na ovoj sjednici.
Predlagatelj prihvaća, te Predsjednik donosi
Zaključak
Predlagatelj, Općinski načelnik, povlači donošenje Zaključaka o pokretanju postupka izrade UPU
Komunalno servisne zone sa reciklažnim dvorištem.

Ad 21.) Razno
*
Predsjedatelj izvješćuje o obilježavanju Dana državnosti, položit će se vijenac na spomenik
žrtvama Domovinskog rata u Đardinu, u ponedjeljak 30.05.2022. godine, u 10:30 sati.
*
Zvjezdana Jelinčić predlaže da se na sljedećoj sjednici kao točka dnevnog reda uvrsti točka
Održavanje javno zelenih površina.
*
Tihomir Glavurtić traži da se Općinskom vijeću dostavi zapisnik sa sastanka Vijeća za
koncesije.
Tonkica Radeljić dostavit će zapisnik i evidenciju izdanih koncesijskih odobrenja.
*
Predsjedatelj moli Načelnika da omogući da zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća budu
gotovi u roku cca 8 dana od održavanja sjednice, da se mogu ispoštovati dogovoreni zadaci.
Načelnik se slaže.
Prihvaća se prijedlog zapisničarke da se u roku 8 dana izradi izvadak iz zapisnika sa
zaključcima i odlukama bez rasprava, detaljniji zapisnik pred samu sjednicu.
*
Ante Blašković traži da se provjeri da li je ograda na kat. čestica 5755 i 5757 k.o. Grohote,
Borovik, postavljena preblizu ceste.
Predsjedatelj donosi
Zaključak
JUO Općine Šolta poslati će upit Hrvatskim cestama d.o.o. za očitovanje, da li je žičana ograda uz
cestu na parcelama k.č.z. 5755 i 5757 k.o. Grohote, postavljena u skladu s propisima o cestama.
*
Tomislav Sinovčić traži da se ispravi tabela na ulazu u Maslinicu na kojoj piše u kojim satima
je dozvoljena dostava i prolazak kroz mjesto, ali ne i da se to odnosi na sezonu, ne na cijelu godinu.
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Predsjedatelj donosi
Zaključak
JUO Općine Šolta će poduzeti radnje da se isprave informacije na tabeli uz znak zabrane prometa, iza
rampe u Maslinici, prije Dvorca Martinis Marchi, na kojoj nije navedeno u kojem periodu godine
vrijedi zabrana.

Ćiril Kalebić pita što je sa nagradama i priznanjima.
Predsjedatelj zaključuje da će se u slijedećih 15tak dana sastati sa predsjednicom
Povjerenstva za javna priznanja, Zvjezdanom Jelinčić, i vidjet što dalje.
Zvjezdana Jelinčić upoznaje prisutne sa zaključcima sa zadnjeg sastanka Povjerenstva, čita
zapisnik.
*

*
Predsjedatelj najavljuje slijedeću sjednicu Općinskog vijeća, sa mjesnim odborima, za dan
10.06.2022., petak, u 17:00 sati, a pismeni poziv će uslijediti u roku.

Predsjedatelj: Teo Tomić
Zapisničarka: Katja Tramontana-Domaćina
- sjednica se tonski snima

Predsjedatelj zaključuje sjednicu u 12:44 sati.
ZAPISNIČARKA
Katja Tramontana-Domaćina

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Teo Tomić dipl.iur.

KLASA: 024-02/22-01/04
URBROJ:218-49-01-22-2
Grohote, 25. svibnja 2022. godine
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