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ZAPISNIK SA 
XXI. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA 

održane dana 21. srpnja 2016g.  (četvrtak)  u vijećnici «Obćinskog doma» u Jelsi  
 

 
Započeto u 19:30 sati.  

 
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:   
    

1.  Jakša  Marić, predsjednik   
2. Andro Blašković, 
3. Metkior Ćurin,  
4. Dragan Makjanić 
5. Gordan Dragičević, 
6. Toni Matković, 
7. Sebastijan Tomić, 
8. Nikica Šišejković. 
 

Odsutni:  
-   Jakša Damjanić 
-   Jure Gurdulić (pristupio u 19:40) 
-   Marin Milevčić, 
-   Ivica Plenković, 
-   Mario Skelin. 

 
Ostali prisutni:  
-   Nikša Peronja, načelnik Općine Jelsa;  
-   Ivica Keršić, pročelnik JUO Općine Jelsa; 
-   Tončika Barbić,  viši stručni referent u JUO Općine Jels a 
-   Ivica Milevčić, komunalni redar u JUO Općine Jelsa;  
-   Ana Matijašević, zapisničar, referent u JUO Općine Jelsa. 
-   Toni Damjanić, dir. društva „Jelkom“ d.o.o., Jelsa.  
-   Niko Salamunić, dir. društva Jelsa plus d.o.o., Jelsa.  
 

 
Predsjednik vijeća, gosp. Jakša Marić  je pozdravio prisutne, utvrdio kvorum te 
predložio dnevni red kao u pozivu za sjednicu:  
 

 
1. Usvajanje zapisnika sa  XX. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Vijećnička  pitanja. 
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Jelsa za 2016 godinu. 
4. Koncept gradnje vanjskih lukobrana i marine u Jelsi. 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih objekata na 

javnim površinama. 
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6. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina radi 
izvođenja radova ispred poslovnih prostora u njihovom vlasništvu. 

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja  nekretnine označene  kao č.zem. 505  k.o. 
Jelsa od Grge Viskovića za potrebe izgradnje osnovne škole u mjestu Jelsa, uz 
istodobni upis prava građenja na istoj čestici za 20 m2 u ime i korist darovatelja. 

8. Prijedlog Odluke o raspodjeli novčanih sredstava od poreza na dohodak namijenjenih 
za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka. 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira na 
području Općine Jelsa. 

10. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Općine Jelsa. 

 
 Načelnik, gosp. N. Peronja je predložio da se predložena točka 4. dnevnog 
reda, Koncept gradnje vanjskih lukobrana i marine u Jelsi prebaci kao zadnja za 
raspravu na nastavku ove    sjednice koji bi se trebao održati u srijedu, 27. srpnja 
o.g., obzirom da isti prijedlog još nije usaglašen na Odboru za urbanizam. 
Obzirom da su na sjednicu došli i građani zainteresirani za izgradnju lukobrana i 
marine, načelnik predlaže da nakon sjednice građani slobodno dođu u njegov ured 
kako bi se informirali o projektu.¸ 
 
 Vijećnik Andro Blašković predložio je da se rasprava po točki 5. vezana za 
Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama podijeli u dvije 
točke:  
a) Javne površine u Jelsi; 
b) Javne površine u Vrboskoj.       
 

  Predloženi dnevni red zajedno s predloženim izmjenama od strane načelnika i 
vijećnika prihvaćen je jednoglasno. 

 
Ad. 1.) Zapisnik sa XX. sjednice prihvaćen je jednoglasno.  
 
Ad. 2.) Vijećnička pitanja.  
 
Za riječ su se javili vijećnici D. Makjanić, G. Dragičević, N. Šišejković. 
 
Vijećnik Dragan Makjanić: 
 
a) pita načelnika što je s dogovorom sa prethodne sjednice TZ kada je bilo 
dogovoreno da će on biti na  Vijeću?    
  
b) zahvaljuje gosp. T. Damjaniću da je riješen problem problem odvoza smeća,  
 
Vijećnik G. Dragičević: 
a) misli da Vijećnik J. Gurdulić nije primjereno odjeven , tj.da kratke hlače ne   
priliče sjednici Vijeća,  
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b) pita kada ćete isplatiti vijećničku naknadu? 
 
c) pita da li će novouređenu plaži na Lučici biti potrebno stalno nadohranjivati kao 
što je to učinjeno sada nakn prve bure i hoćemo li to iziskivati previše troškova. 
 
d) tvrdi da se kupnjom nove čistilice nije ništa postiglo, te da je sve prljavo po 
kalama i dalje. Pita zašto se nisu kupili potrebni priključci, kako bi nabava 
čistilice bila opravdana.  Nije mu jasno kako to u Hvaru uspješno rješavaju.  
 
e) tvrdi da je na Turističkom vijeću donesen prijedlog a se pistanište za hidro 
avion izmjesti sa Pumpurele na Igu, da je je na prošloj raspravi u Prijedlogu ID 
PPUO Jelsa na IGI bila postavljena markica, a sada je nma. Želi znati zašto je 
uklonjena i što to sada znači.  
   
Načelnik je odgovorio: 
a)  da je ipak ljeto...; 
b) da će se naknade isplatiti polovicom osmog mjeseca; 
c)  da je tek obavljena trećina radova na plaži na Lučici , te da je nadosipanje plaže 
sa tek nekoliko vreća bilo potrebno poslije ove neuobičajeno jake ljetne bure, i to  
iz razloga jer još nisu u moru 20 m ispred plaže postavljene pregrade koje bi 
trebale lomiti valove, kao i još materijala. Kad radovi budu gotovi to neće biti 
potrebno.  
e) da je sada prijedlog ID PPUO Jelsa poslan u JU Zavod za prostorno uređenje 
županije, te da je s njihove strane zatraženo da se markica makne, ali da se u 
tekstualnom dijelu treba napisati što će tamo biti, a biti će pristanište.  
Uređenje lučkog područja na Igi biti će obveza budućeg koncesionara.  
On objašnjava da se radi o istom, ali je tehnički provedeno na drugačiji način.  
 
d) Dir. Jelkom d.o.o., gosp. T. Damjanić je odgovorio da se išlo na varijantu 
najmanjeg zla, a obzirom da Fond ove godine nije raspisao natječaj za 
sufinanciranje nabave komunalne opreme,  a vlastitih sredstava, 250.000 kuna 
koliko koštaju nastavci za pranje mi nemamo.  
Stroj koji smo iznajmili čisti 6 puta tjedno, najtiši je, na struju, ne troši deterđente, 
dok visokotlačni strojevi strašno buče. 
Njemu se ipak čini da su djelovi javnih površina čistiji nego prije, dok se na 
nekim novopopravljenim kalama nikako npr. iza restorana Artichok, stalno 
pojavljuje prljavština koja izlazi iz fuga,  a pere se svaki dan.       
Što se tiče Hvara, on ističe da oni samo ispiraju, a ne četkaju površinu, kao što to 
npr. kod nas rade vatrogasci.   
 
Vijećnik N. Šišejković:  
a) naglašava da je vidio da radi stroj za košnju trave uz cestu. Primjećuje da je u 
Jelsi posao stvarno dobro obavljen, no da u Vrboskoj to nije tako, te da je 
pokošeno samo djelomično.  
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 b) napominje da je bilo rečeno da će na kupalištu Soline u Vrboskoj biti izvršena 
nadohrana plaže sa nekoliko kamion amaterijla, no da to nije učinjeno.  
 
c) upozorava da  se u Vrboskoj sada koriste javne površine bez ikakvog 
koncesijskog odobrenja, što prije nije bio slučaj. Tvrdi da je isto i sa javnim 
površinama po mjestu na Rivi u Vrboskoj koji se koriste bez odobrenja. 
 
 
a) Gosp. N. Salamunić, dir. društva Jelsa plus, objasnio je da je upravo na 
inzistiranje gosp. Šišejkovića, uputio zahtjev gops. Sisardići iz ŽUC-a da se pokosi 
trava uz Županisjku cestu do Vrboske, no ako on misli da to još uvijek nije dobro, 
on može poslati još jednom malu kosislicu koju mi imamo, iako je to obveza  
ŽUC-a, a Općina bi eventualno trebala urgirati da se posao što je moguće bolje 
obavi.  
  
b) Načelnik je rekao da ne zna zašto nije ove godine izvršena nadohrana na plaži 
Soline.  
 
c) načelnik je predložio da se pitanje korištenja javnih površina u Vrbsokoj ostavi 
za raspravu kroz predviđenu 5. točku dnevnog reda.   
 
Vijećnik T. Matković je pitao: 
 
a) što je sa projektom izgradnje mosta u Vrboskoj;  
 
b) što je sa obećanim postavljanjem kandelabara u Vrboskoj i hoće li biti 
postavljeni do Sv. Lovrinca,  
 
c) što je sa rasvjetom u koli od mosta u Vrboskoj,   
 
d) što se radi po pitanju rješavanju problema čestog nestanka struje u Vrbsokoj. 
Naime, Vrboska je ostala bez podzemnih kabela, te struja nestaje po nekoliko sati, 
što je ogroman problem za turizam, za hotel, za ACI i sve građane Vrboske. 
 
e) ističe da je prometni kaos preko rive, da lokalno stanovništvo mora parkirati u 
po 1 m od svoje kuće, dok su u Jelsi osigurana parking mjesta. Tvrdi da su 
područja zabrane kao što je Podva bila zabranjena za parkiranje lokalnom 
stanovništvu, a sada besplatno parkiraju stranci, dok parking ne funkcionira niti 
tko zna da postoji. Tvrdi da ne funkcionira ni prekrcajna stanica. Smatra da će za 
10 dana biti gužva i još veći problem.  
Smatra da bi za domaće bilo rješenje problema da se parkirna mjesta u Podvi daju 
u koncesiju lokalnom stanovništvu, uz naplatu naravno.  
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Načelnik je odgovorio: 
a)  da je u prirpemi tekst natječaja, te da je pri tome puno pomogao i gosp. T. 
Damjanić. Natječaj će biti objavljen nakon ljeta. 
 
B i c ) da će se u koli od mosta u Vrboskoj ipak postaviti drugačija zidna rasvjetna 
tijela, a ne kandelabri.          
 
e) smatra da je dobra ideja za davanje koncesija u Podvi.   
  
Vijećnik A. Blašković je pitao:  
- Gdje se je došlo sa projektom proširenja Groblja u Vrboskoj? 
 
Gosp. T. Damjanić, dir. društva „Jelkom“ je odovorio da je prvo potrebno 
isfinancirati projekt, pa kad projekt dođe slijedi realizacija.   
 
Ad. 3.) Načelnik je obrazložio prijedlog Odbora za javna priznanja koji predlaže da 
se za 2016. godinu, dodjele javna priznanja Općine Jelsa, kako slijedi: 

 
- Nagrada za životno djelo: gosp.  Juri Bunčugi,  iz Jelse,  na žalost posmrtno, 

za svekoliki doprinos organiziranju i populariziranju sportsko ribolovnih 
aktivnosti  kroz Športsko ribolovno društvo PIC, te posebno uređenju i zaštiti 
jelšanske luke kao prirodnog akvarija. 

 
- Nagrada za životno djelo gosp. Fabijanu Peronji, za njegov doprinos 

kulturnom stvaralaštvu, te gospodarsko i političko djelovanje od osobitog 
značaja za Općinu Jelsa i cijeli naš otok Hvar. 

 
- Godišnja skupna nagrada Općine Jelsa: Kulturno umjetničkom društvu 

JELSA,  iz Jelse, o njihovoj petoj obljetnici postojanja, a za njihovo zalaganje i 
djelovanje na popularizaciji i čuvanju našeg kulturnog naslijeđa. 

                         
       -    Zahvalnica Općine Jelsa: GRGI VISKOVIĆU pok. Nikole iz Jelse (uvjetno- 
ako do dana Općine Jelsa bude sklopljen Ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju 
nove zgrade škole u Jelsi). 
 
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno, a navedena javna priznanja dodijeliti 
će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine 
Jelsa 14. kolovoza 2016.g. 
 
 
Ad. 4.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih 
objekata na javnim površinama. 
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a) javne površine u mjestu Jelsa  
 
Načelnik je obrazložio da su zahtjevi ugostitelja prepušteni na razmatranje Odboru 
za urbanizam, te da su u konačnici predložene izmjene kako stoji u Odluci:   
 
Iza lokacije 63. ,dodaju se sljedeće nove lokacije: 
 
                           64. LOKACIJA -  OBALA DUBOKOVIĆA 
                                 SMJEŠTAJ: uz južnu fasadu kuće Duboković (čest.zgr.br. : 4/1 k.o. Jelsa),  
                                 na zemljištu označenom kao čest.zgr.br.: 13/1 k.o. Jelsa, 
                                SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost, 
                                KAPACITET: veličina 14,25 m2; 
 
                          65.  LOKACIJA - RIVA-VELI MOST 
                                 SMJEŠTAJ: na Velom mostu sa sjeverne strane kuće Skrivaneli-južni rub  
                                 štekata na metar sjevrno od linije Nove rive, na zemljištu označenom kao  
                                 čest.zem.br.: 5663/2 k.o. Jelsa, 
                                 SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost, 
                                 KAPACITET: veličina 40,0 m2; 
 
                           66.  LOKACIJA – ŠONTIĆ PUT 
                                  SMJEŠTAJ: na Šontić putu ispred kuće Drinković (čest.zgr.br.: 280/1 i  
                                  280/3 k.o. Jelsa),sa sjeverne strane, na zemljištu označenom kao  
                                  čest.zem.br.: 5651 k.o. Jelsa, 
                                  SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost, 
                                  KAPACITET: veličina 15,20 m2; 
 
                           
   67.  LOKACIJA -  ŠONTIĆ PUT 
                                  SMJEŠTAJ:na Šontić putu ispred kuće Peronja (čest.zgr.br.: 575 k.o. Jelsa) 
                                  sa južne strane, na   zemljištu označenom kao čest.zem.br.: 5651 k.o.  
                                  Jelsa, 
                                 SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnos,; 
                                 KAPACITET: 12,40 m2; 
 
b) javne površine u mjestu Vrboska 
 
Načelnik je obrazložio da se radi o sada spornim površinama uz obalu, a koje se 
teško kontroliraju i u konačnici ipak koriste, a njihovo korištenje se ne naplaćuje. On 
zna da su mišljenja u vezi s tim podijeljena no izvješćuje vijećnike da je Vijeće 
Mjesnog odbora odobrilo takav prijedlog uz minimalni prolaz od 3m.  
 
Ovakvoj odluci izričito su se protivili vijećnici A. Blašković i T. Matković, oba iz 
Vrboske, koji smatraju da se radi o podilaženju interesima  pojedinaca, na štetu 
mjesta Vrboska, a uz malu korist za proračun Općine Jelsa, od svega cca. 12.000,00 
kuna. 
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Predsj. VMO Vrboska, a ujedno i vijećnik, gosp. N. Šišejković smatra da je 
potrebno poštivati stav MO, kao što je to uvijek do sada bila praksa, jer inače nema 
potrebe za njihovim postojanjem. Smatra da problem nije u odluci, već da je treba 
doslijedno provoditi, a za što je zaduženo komunalno redarstvo. Smatra da se o 
osobnim ukusima što se kome sviđa, a što ne, ne treba raspravljati, jer što je nekima 
neopisiva gužva to je drugima, lijepa atmosfera i sl..   
 
Vijećnik T. Matković smatra da je u Vrboskoj već predugo kaos na javnoj površini, 
te da se cijelo ljeto guramo kako bi prošli rivom, a sve zbog 4-5 ugostiteljska objekta, 
za koje je upitno koliki porez plaćaju ili još gore prave dugove.  
 
Vijećnik A. Blašković smatra, da ukoliko u Vrboskoj ima interesa i nedostaje 
prostora za korištenje na javnim površinama, treba potaknuti otvaranje novih 
ugostiteljskih objekata, a ne zakrčivati prolaz dodavanjem stolova pred postojećim 
objektima, čime se onemogućuje prolaz hitnoj službi, vatrogascima i sl. Smatra da 
ako ovakvo stanje legaliziramo, mada nacrti nemaju po njemu veze sa postojećim 
stanjem, da će onda sitaucija biti još i gora.  
On, koji je također i član VMO Vrboska, ističe da nedostaje Zapisnik sa sastanka 
VMO Vrboska, kao materijal za sjednicu, a da on zna da je on kao član tada bio 
protiv ovakve odluke.  
 
Vijećnik A. Blašković pokazao je također vijećnicima i fotografije napravljene 
navečer u mjestu Vrboska, kako bi oni vijećnici koji ne idu često u Vrbosku vidjeli 
kako to izgleda, te tvrdi da se radi o prolazu od svega 1,60 m, te ističe da smatra da 
takvo nešto Vrboska nije zaslužila.      
 
Vijećnik N. Šišejković i dalje ističe da kada se odluke vijeća budu provodile točno 
onako kako treba, da tada takvih problema neće biti.  
 
Vijećnik J. Gurdulić je rekao da je bio uz Vrboskoj i da je ostavljeni prolaz na terenu 
stvarno uzak, te mu nije jasno zašto komunalni redar ne reagira. Iako on smatra da 
odluku VMO Vrboska treba poštivati, on će ipak ostati suzdržan.  
 
Vijećnik M. Ćurin također se protivi uzurpiranju morske obale na takav način, jer 
smatra da se radi o generalnoj stvari, i da ako to ne spriječimo da ćemo imati 
sladoled i povrće na samoj obali, a što je na žalost već slučaji u istočnim općinskim 
uvalama, u kojima zbog nedostatka kontrole svatko radi što hoće.   
 
Načelnik ističe da su javne površine u nadležnosti Općinskog vijeća te da svi 
vijećnici, u slučaju ovakve podijeljenosti,  trebaju glasovati po svojoj savjesti. Ujedno 
naglašava da se u odluci u porezima na javnu površinu, za površine uz samo more  
uvodi kao  nova Zona A1- sa 50% većim iznosom poreza.  
 
Vijećnik D. Makjanić ističe da dvaput ljeti ide u Vrbosku, te da se njemu osobno ti 
djelovi štekata čine nekako izolirani, da to njemu ipak ne smeta, obzirom da tako 
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rijetko tamo odlazi, no da je trebalo o ovome prije raspravljati, a ne 21.07. usred 
sezone. Smatra da ovu sezonu sve treba ostaviti kako je, a poslije ljeta uz mišljenje 
Odbora za urbanizam donijeti konačnu Odluku.  
 
Vijećnik N. Šišejković se tome protivi, smatrajući da je sada nered a komunalni 
redar ne reagira. Ističe da bi ovo bio prvi put da se ne poštuje Odluka VMO te da će 
on osobno u tom slučaju podnijeti ostavku, a što smatra da i drugi članovi VMO 
Vrboska moraju učiniti.  
 
Komunalni redar, I. Milevčić napominje vijećnicima, koliko cijela Općina Jelsa ima 
konmunalnih redara, naime – jednog.  
 
Vijećnik S. Tomić smatra da nered ne treba tolerirati mada ga ima i u drugim 
turističkim zemljama, on smatra da VMO i komunalni redar moraju biti zakon u 
ovom slučaju, no da nam svakako za donošenje odluke nedostaje mišljenje stručnog 
tijela Odbora za urbanizam.  On smatra da nije u redu da se vijećnike stoga sada 
prisiljava na donošenje odluke, već predlaže da se ta Odluka donese na planiranom 
nastavku sjednice slijedećeg tjedna, do kada se ima ishodovati mišljenje Odbora za 
urbanizam.  
 
Gosp. J. Gurdulić ističe da za Jelsu i nemamo uopće mišljenja VMO, te da su mjesni 
odbori općenito već godinama marginalizirani, što je i osobno osjetio kao 
nekadašnjio predsjednik MO Jelsa, u mandatu 3 načelnika (zamjenika), pa sve do 
danas.  
 
Predsjednik vijeća, gosp. J. Marić predlaže da se donošenje Odluke po ovoj točci  
odgodi za nastavak sjednice, što je usvojeno sa 5 glasova „ZA“ od ukupno 9 
prisutnih vijećnika. 
 
 
Ad. 5.) Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih 
površina radi izvođenja radova ispred određenih poslovnih prostora na Rivi u Jelsi, 
te istaknuo da se radi isključivo o naknadi štete za tri  poslovna prostora čije je 
poslovanje bilo najugroženije radovima, i to:  
 

1. NELI GRGIČEVIĆ vl. obrta za ugostiteljstvo „KEKO“, 
OIB:11322488376, Jelsa 854 , 

2. ZORANU MAKJANIĆU, vlasniku obrta za ugostiteljstvo „JURAGA“, 
OIB: 31605692173, Jelsa, 

3. BORISU HULJIĆU, vlasniku UO“ŠKVER“, OIB: 43436008607, Jelsa 760 
 

Načelnik predlaže da se naknada štete kompezira sa obvezom navedenih korisnika 
spram Općine Jelsa, a iz naslova poreza na korištenje javnih površina - ugostiteljskih 
terasa (štekata), i to isključivo sa obvezom za 2016 godinu. 
Prijedlog načelnika prihvaćen je jednoglasno. 
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Ad. 6.) Načelnik je već prije (kod prijedloga javnih priznanja za ovu godinu) 
objasnio da je gosp. Grgo Visković iz Jelse spreman Općini Jelsa darovati nekretninu 
označenu kao č.zem. 505  k.o. Jelsa, ukupne površine 2823 m2, za potrebe izgradnje 
osnovne škole u mjestu Jelsa, uz istodobni upis prava građenja na istoj čestici za 20 
m2 u ime i korist darovatelja. U tu svrhu potrebno je donijeti Odluku o prihvaćanju 
darovanja.      

  
Općina Jelsa  se obvezuje darovatelju osigurati  upis prava građenja na dijelu č.zem. 
505 k.o. Jelsa na dijelu ukupne površine 20 m2 , a koji dio će se definirati i označiti 
naknadno na Skici izmjere .  
   
Prijedlog Odluke je prihvaćen jednoglasno te se ovlašćuje načelnik za sklapanje 
ugovora o darovanju kojim će se urediti međusobna prava i obveze Općine Jelsa i 
darovatelja. 

 
Ad. 7.) Načelnik je obrazložio i prijedlog Odluke o raspodjeli novčanih sredstava od 
poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za 
razvoj otoka. 
Naime, istom Odlukom predlaže se dio novčanih sredstva od poreza na dohodak 
uplaćenih na račun državnog proračuna sukladno Zakonu i Naputku o načinu i 
uvjetima korištenja istih sredstava namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata 
od interesa za razvoj otoka utrošiti za plaćanje situacije '' ASFALT-AB'' d.o.o. Solin  u 
iznosu od 557.874,80 kn za sanaciju nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine 
Jelsa cesijom putem komunalnog društva ''Jelsa plus'' d.o.o. Jelsa. 
 
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno te se ovlašćuje načelnik da izvrši 
predmetna plaćanja. 
 
Ad. 8.) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira 
na području Općine Jelsa, uvršten je u dnevni red na prijedlog    ..... 
Načelnik predlaže da se ovakva Izmjena odbije, obzirom da se istom predlaže 
zabrana uporabe građevinskih i drugih strojeva i alata koji stvaraju buku u 
naseljenim mjestima u razdoblju od  „Cvjetnice“ do 30 rujna, a do sada je Odlukom 
ista zabrana nbila određena od  01. lipnja do 30. rujna. Smatra da je vrijeme cvjetnice 
prerano za obustavu građevinskih radova. 
 
Vijećnik D. Makjanić također smatra da se obustava ne može vezivati za blagdan 
koji nije svake godine u isto vrijeme, već da je potrebno vezati se za određeni datum. 
 
Predsjednik vijeća, gosp. J. Marić smatra da polovica ljeta ionako nije pravo vrijeme 
za donošenje izmjene ove odluke kojom se mijenja samo početak zabrane, te da ima 
dovoljno vremena da se neko praktičnije rješenje iznađe na nekoj od slijedećih 
sjednica.  
Vijećnici su se složili da se rasprava po ovoj točci odgađa. 
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Ad. 9.) Pročelnik JUO, gosp. I. Keršić obrazložio je potrebu i obvezu donošenja 
Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Općine 
Jelsa, a koje se donosi a temelju državne strategije.  
 
Prijedlog Plana prihvaćen je jednoglasno kako je dostavljen u materijalima za 
sjednicu.    
 
 
Završeno u 21,20 sati.  
 
 
 
   
 ZAPISALA:        PREDSJEDNIK  
                        OPĆINSKOG VIJEĆA: 
  
 
          Ana Matijašević                     Jakša Marić      
 
 
 


