
 Na temelju članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, br: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 ) i sukladno odredbi članka 33. Statuta Općine Jelsa ("Službeni glasnik Općine Jelsa" br. 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj  XVIII. sjednici, održanoj dana 27. studenog 2015.g., d o n o s i: 
  O D L U K U o  prihvaćanju prijedloga Ugovora o korištenju nekretnina  Hvarske biskupije, Župe Sv. Marije Magdalene, Svirče    (tzv. stare škole u Svirčima)     Članak 1.    Prihvaća se prijedlog Ugovora o korištenju nekretnina Hvarske biskupije, Župe Sv. Marije Magdalene, i to nekretnina označenih kao:  

- č. zgr. 272/1, kuća stojna, površine 60 m/2, č. zgr. 272/2, kuća škola, površine 102 m/2 sve z.u. 5, č. zem. 3702, neplodno, površine 96 m/2;  
- č. zem, 3703, neplodno, površine 18 m/2 sve z.u. 11; 
- č. zem. 3705, neplodno, površine 70 m/2 i  č. zem. 3706, neplodno, površine 15 m/2 sve z.u. 332, K.O. Svirče,  
 na rok od 60 godina.  

 
Članak 2. 

 Nekretnine iz članka 1. ove Odluke koristiti će se isključivo u javne svrhe i to pogotovo za potrebe praktične i teorijske nastave studentima Agronomskog fakulteta u Zagrebu,  polaznicima ljetnih škola, tečajeva stručnog osposobljavanja i drugih oblika cjeloživotnog učenja koji će se odvijati u suradnji Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Općine Jelsa, kao i seminara koji će se organizirati u suradnji Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Općine Jelsa međunarodnih istraživačkih i srodnih institucija iz područja agronomije i ruralnog razvoja, kao iza potrebe labaratorija za senzornu analizu poljoprivredno prehrambenih proizvoda. 
 

Članak  3. 
 Prijedlog Ugovora iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.  

 
 



 
Članak   4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u ''Službenom glasniku Općine Jelsa'' . 
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