
 

POPIS KORISNIKA I VISINA IZNOSA 

DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA, SPONZORSTVA, 

DONACIJA ILI DRUGIH POMOĆI 

OPĆINE JELSA u 2017.g. 

 

Red. 
broj 

Korisnik Iznos isplaćen 2017. 
god. 

1.  Nogometni klub „JELSA“  
- uređenje svlačionica i uključivanje 
mladih u natjecanja 

= 16.000,00kn 

2. Hrvatski nogometni klub „VATRA“ 
-redovno natjecanje u nog. ligi otoka 
Hvara 

= 5.000,00kn 

3. Hrvatski nogometni klub „VATRA“ 
- organizacija malonogometnog turnira  
Sv. Ivan u Poljicima 

= 2.000,00kn 

4.  Rukometni klub „JELSA“ 
- škola rukometa za dječake, redovito 
financiranje 

= 72.000,00kn 

5. Veslački klub „Jelsa“ 
- škola veslanja = 75.000,00kn 

6. Akademski judo klub „JELSA“ 
- financiranje redovitog rada = 6.000,00kn 

  7. Šahovski klub „JELSA“ 
- edukacija mladih i odraslih u šahu = 42.000,00kn 

8.  Nogometni klub „VRISNIK“  
- natjecanje u Forskoj nogometnoj lizi = 2.000,00kn 

9.  Nogometni klub „VRISNIK“  
- malonogometni turnir „3na3“ = 2.000,00kn 

10.  Nogometni klub „VRISNIK“  
- org. proslave 80. g. osnutka NK 
„VRISNIK“ 

= 2.000,00kn 

11. Nogometni klub „SOŠK“ Svirče 
- redovno djelovanje sportske udruge = 6.000,00kn 

12. Udruga“JELŠONSKI KANTADURI“  
- redovna djelatnost = 8.000,00kn 

13. Udruga „HUMAC“ Vrisnik 
- program obnove Etno-eko sela Humac = 8.000,00kn 

14. Udruga“ODRŽIVI OTOK“ 
- časopis za kritičko promišljanje života 
na otoku 

= 7.000,00kn 

15. Kulturno umjetničko društvo „JELSA“ 
- redovna djelatnost = 41.000,00kn 

16. Kulturno umjetničko društvo „JELSA“ 
- Nabava nošnji = 16.500,00kn 

17. Kulturno umjetničko društvo „JELSA“ 
- sudjelovanje na državnim i = 16.500,00kn 



međunarodnim smotrama 
18. Udruga „KARNEVOL“ Jelsa 

- organiziranje kulturno zabavnih 
događaja na području Općine Jelsa u 
2017. godini 

= 24.000,00kn 

19. Udruga „TRIM“ Vrboska 
- odrastanje uz tradiciju: „Tradicija i 
mašta“ 

= 4.000,00kn 

    20. 
DPKB Vrboska 
- kula „KAŠTILAC“ = 4.000,00kn 

     
21. 

Dalmatinska klapa „KAŠTILAC“ 
- redovna djelatnost = 3.000,00kn 

   22. 
Dalmatinska klapa „KAŠTILAC“ 
- manifestacija krijes na žežin Sv. Ivana = 2.000,00kn 

   23.       
Dalmatinska klapa „KAŠTILAC“ 
- susret klapa otoka Hvara = 2.000,00kn 

24. Dalmatinska klapa “VELI KAMIK“  
- kupnja mandolina za potrebe nastupa = 4.000,00kn 

25. Udruga „PERLE“ 
-neurofeedback terapija na otoku Hvaru = 19.000,00kn 

26. Udruga „ODRŽIVI OTOK“ 
- edukativna radionica pripreme za 
porod i dojenje u Jelsi 

= 13.000,00kn 

27. Udruga „ODRŽIVI OTOK“ 
- prva godišnja serija predavanja na temu 
mentalnog zdravlja; Depresija 

= 1.800,00kn 

28. Udruga „VITA PHAROS“ 
- uvođenje MSCT neuroloških pregleda = 20.000,00kn 

29. Udruga osoba s invaliditetom otoka 
Hvara 
-dnevni boravak „DOBROTA“ 

= 5.000,00kn 

30. Udruga veterana MOMP „ZVIR“ Hvar 
-za redoviti rad udruge „Zvir“ = 5.000,00kn 

31.  Udruga maslinara „SV. ŠPIRIJUN“ 
Svirče 
-manifestacija i stručna edukacija o 
kvaliteti ulja 

= 5.500,00kn 

32. Udruga „ PRIJATELJI OTOKA 
ŠĆEDRO“ 
-očuvanje okoliša, prirodne i kulturne 
baštine Šćedra 

= 25.000,00kn 

33. Udruga „ UHBDDR – Ogranak Jelsa“ 
-istina o Domovinskom ratu = 6.500,00kn 

34. Udruga „HVARSKI VINARI“ 
-marketinške aktivnosti „Hvar otok 
vina“ za 2017. godinu 

= 12.500,00kn 

35. Udruga „TRIM“Vrboska 
- Moj škoj – redovna djelatnost = 4.000,00kn 

36. Udruga „HVIDR-e Otok Hvar“ 
- pomoć članovima udruge = 5.000,00kn 

37.  Lovačka udruga otoka Hvara „HVAR“ 
- obnova objekta za sportsko druženje = 5.000,00kn 



članova 
38. Financijska potpora „Križonošama“ na 

području Općine Jelsa, njih osmorici, u 
pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn. 

=8.000,00kn 

39. Financijska potpora, Đuro Caratan za 
organizaciju „Zavaldine“ (degustacija i 
ocjenjivanje vina iz Zavale) 

=1.700,00 kn 

40. Financijska potpora, Hrvatska gradska 
glazba za izradu monografije povodom 
140 godina utemeljenja pod nazivom 
„Glazba za sva vremena“ autora Drage 
Radoslavića 

=5.000,00kn 

 


