ZAPISNIK SA NASTAVKA
XXI. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA
održanog dana 27. srpnja 2016. g. (srijeda)
u vijećnici “Obćinskog doma” u Jelsi
Sjednica je započela u 20,10 sati.
Sjednici su prisustvovali slijedeći vijećnici:
1. Jakša Marić – predsjednik,
2. Andro Blašković
3. Jure Gurdulić
4. Metkior Ćurin
5. Jakša Damjanić
6. Toni Matković
7. Sebastian Tomić
8. Gordan Dragičević
9. Nikica Sišejković
10. Dragan Makjanić
Odsutni:
- Mario Skelin
- Ivica Plenković
Opravdano odsutan:
- Marin Milevčić opravdao izostanak.
Ostali prisutni:
-

Nikša Peronja, načelnik Općine Jelsa
Ivan Grgičević, zamjenik načelnika
Ivica Keršić, pročelnik JUO Općine Jelsa
Ivica Milevčić, komunalni redar
Tončika Barbić, viši stručni suradnik

Sjednici je prisustvovala i grupa građana zainteresiranih za koncept gradnje marine u Jelsi.
Predsjednik Vijeća pozdravio je sve prisutne, utvrdio kvorum, te predložio nastavak XXI
sjednice koja je prije dogovorena.
Vijećnik Andro Blašković zatražio za mogućnost rasprave točke o javnim površinama i
postavljanju stolova uz more u Vrboskoj prije točke 4. Koncept gradnje vanjskih lukobrana i
marine u Jelsi, na što je predsjednik OV Jakša Marić odgovorio da ne može jer je ovo
nastavak sjednice na kojoj je dnevni red već otprije utvrđen, te dao riječ načelniku Općine
Jelsa da obrazloži točku 4.

Točka 4. ) Koncept gradnje vanjskih lukobrana i marine u Jelsi.
Načelnik je na početku sjednice obrazložio da je odbor za urbanizam i MO Jelsa raspravljao
prije sjednice općinskog Vijeća o četvroj točci dnevnog reda, Luci nautičkog turizma, da je
bilo dosta rasprave i odluka na tu temu te je iznio slijedeće zaključke koji su na sastanku
prevladavali.
Projekt vanjskih lukobrana izrađen je od od profesora Vranješa. Da li raspisati natječaj za
koncesijom na 10 ili 20 godina. Način na koji će se investicija financirati, fondovima EU ili
Lučke uprave. Odbor za urbanizam je donio odluku da se prostorno planskom
dokumentacijom utvrde gabariti, a za sve što je navedeno u tekstualnom dijelu budući
investitor - koncesionar mora poštivati, kako se ne bi dogodilo da budući koncesionar ne
napravi nešto što nije i rečeno.
Načelnik je zatim pročitao tekstualni dio zaključaka sa održanog sastanka.
Nakon što je tekst pročitan, rekao je da je na Odboru za urbanizam glasovanjem prihvaćen u
razmjeru 3:3, te dao na raspravu općinskom Vijeću tražeči da se isti prihvati, a on će biti
inkorporiran u prostorno plansku dokumentaciju.
Uslijedila je rasprava.
Vijećnik D.Makjanić je pitao: Do kuda će se moći doći autom za hidroavion, i na koji način je
to predviđeno.
Načelnik je odgovorio: Moći će se doći kao i do sada.
Vijećnik Jure Gurdulić: Smatra da ako se ne realizira ovaj projekt da će Općina morati dosta
uložiti zbog rekonstrukcije jer je Iga dosta derutna.
Vijećnik Sebastijan Tomić: Da li mogu biti samo 1 ili i 2 investitora.
Načelnik: Misli da može biti samo 1 investitor jer se radi o jednoj luci nautičkog turizma.
Vijećnik Jure Gurdulić: Da li je VMO Jelsa odobrio.
Načelnik: Potvrđuje da je izvjestio VMO Jelsa, koje smatra da je ovo najbrži put za razvoj
Jelse.
Predsjednik OV Jakša Marić je rekao da podržava ovu investiciju, da je lukobran dotrajao, a
navedenom investicijom taj problem bi bio riješen. Zapošljavali bi se ljudi što je vrlo važno,
te naglasio da je najbitnije da Općina Jelsa ide naprijed.
Prijedlog se daje na glasovanje te je usvojen sa 8 (osam) glasova ZA.
Vijećnici Gordan Dragičević i Nikica Šišejković bili su suzdržani.
U 20:42 grupa građana napustila je prostorije vijećnice.
Ad.5.) b). Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Vrboskoj.
Načelnik: Naglasio da se radi o javnim površinama uz more u mjestu Vrboska, koje su
izmjerene, te je ostavljen prolaz između štekata minimalno 3,5 metra. Na VMO Vrboska ova

tema je raspravljena i MO Vrboska je dao zeleno svjetlo za formiranje ovakve javne površine.
Daje članovima vijeća riječ da se raspravlja na ovu temu.
Vijećnik D. Makjanić je pitao: Da li je odbor za urbanizam donio odluku na ovu temu?
Načelnik je odgovorio: Odluka je donesena u razmjeru 50:50 posto.
Vijećnik G. Dragičević je pitao: Da li treba poštivati odluku Vijeća MO Vrboska. Ako se ne
podržava odluka MO da li ima smisla da postoji mjesni odbor.
Vijećnik Jure Gurdulić je pitao: Zašto vijećnik Gordan Dragičević sada inzistira da se podrži
mišljenje VMO Vrboska, a na prethodnoj točci se nije podržalo mišljenje VMO Jelsa vezano
za Luku nautičkog turizma.
Vijećnik G. Dragičević je odgovorio da je on na prethodnoj točci bio suzdržan.
Vijećnik N. Šišejković je rekao: Ako se ne podrži odluka Vijeća MO Vrboska tada će on dati
ostavku . Smatra da na ovaj način dolazi do previranja i predizbornih svađa.
Vijećnik D. Makjanić: Slaže se da treba podržati MO Vrboska jer najbolje poznaje situaciju u
mjestu, a neprdržavanjem odluka komunalni redar može one koji ih ne pridržavaju i
kažnjavati.
Vijećnik G. Dragičević: Ako netko od zakupnika javne površine izađe iz gabarita predlaže da
mu se automatski oduzme javna površina.
Vijećnik Andro Blašković: Napominje da u članku 74. Statuta Općine Jelsa ne piše da MO
daje Vijeću mišljenje i preporuke, već da je prvenstveni zadatak MO da utvrđenim
programom rada vodi brigu o uređenju područja mjesnog odbora te provodi provođenjem
manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području
mjesnog odbora.
Predsjednik OV J. Marić: napominje da smo ovdje radi definiranja reda, a ne nereda. Zahtjeva
da prometni redar bude slijedeći put na sjednicamaOpćinskog Vijeća.
Vijećnik A. Blašković: Smatra da i direktori turističkih zajednica moraju biti na sjednicama
Općinskih vijeća.
Vijećnik S. Tomić: Tvrdi da se vidi da postoji interes poduzetnika za javnom površinom,
da se mogu dodatno postaviti stolovi. MO donio je pozitivnu odluku. Odbor za urbanizam
50% Za, 50% protiv. Smatra da se u narednom zimskom periodu, raspravi o ovoj temi na
sljedećim vijećima te da se donese odluka.
Vijećnik N. Šišejković: Slaže se.
Vijećnik A. Blašković: neka prošireni MO donese u zimskom periodu odluku.
Predsjednik OV J. Marić: Isto predlaže odgodu donošenja odluke, nakon čeča je zavšena
sjednica.
ZAPISAO:
Ivica Keršić

PREDSJEDNIK:
Jakša Marić

