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 Na temelju odredbe čl. 84. st. 2.  Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji („NN“, br.: 76/07,  
38/09 , 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13 - ZPUG), a 
pozivom na čl. 188. prijelaznih i završnih odredbi 
Zakona o prostornom uređenju („NN“, br.: 153/13) 
i čl. 48. Statuta Općine Jelsa („Službeni glasnik 
Općine Jelsa“,br.: 5/13 i 8/13), u predmetu 
Prijedloga Urbanističkog plana uređenja br. XVII 
Ivan Dolac - Ivanković T2, Načelnik Općine Jelsa 
donosi:   
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana 
uređenja br. XVII Ivan Dolac-Ivanković T2 za 

ponovnu javnu raspravu 
 
I 

 
 Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog 
plana uređenja br. XVII Ivan Dolac-Ivanković T2 
(u daljnjem tekstu: Prijedlog plana), izrađen od 
tvrtke „Geoprojekt“ d.d. iz Splita, Sukoišanska 43 i 
upućuje se na ponovnu javnu raspravu.     

 
 

II 
 
 Ponovna javna rasprava o Prijedlogu 
plana iz točke I ovog zaključka, provest će se u 
trajanju od 30 dana i to od 10. 10. 2016. do 10. 
11. 2016. godine - putem javnog uvida i javnog 
izlaganja. 
 Uvid je moguć svakim radnim danom u 
vremenu od 08:00 do 15:00 sati - u vijećnici 
Općine Jelsa. 
  

III 
 
 Javno izlaganje održat će se  u  vijećnici 
Općine Jelsa - dana 26. 10. 2016. godine (srijeda) 
- s početkom u 12.00 sati . 
 

IV 
 
 Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i 
primjedbe na Prijedlog plana, mogu se dostaviti 
najkasnije do 10. 11. 2016. godine, na adresu 
Općina Jelsa, Jelsa 404, 21465  Jelsa, n/p 
Načelnika. Podnesci moraju biti čitko napisani i 
potpisani imenom i prezimenom, uz adresu – 
inače se neće uzeti u obzir prilikom pripreme 
Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.  
 

V 
 
 Ovaj zaključak o Prijedlogu plana stupa na 
snagu danom donošenja, a objavit će se u 
„Službenom glasniku Općine Jelsa“.  
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 
Općinski načelnik 

KLASA:   350-03/10-01/16 
URBROJ: 2128/02-16- 87  
Jelsa, 27. 09. 2016.  
          NAČELNIK: 

Nikša Peronja dipl.iur., v.r. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 Na temelju odredbe članka 14. stavka 1. 
Zakona o državnim potporama (Narodne Novine br. 
47/14), i čl. 48. Statuta Općine Jelsa (Službeni 
glasnik br. 05/13 i 8/13) Općinski načelnik  28. 
rujna 2016. godine donosi   
 

ODLUKU 
o imenovanju osobe za rad na  

Registru državnih potpora 
 

Članak 1. 
 
  Osobom za rad na Registru državnih 
potpora u općini Jelsa, imenuje se  službenica Nene 
Mišković,  raspoređena na radno mjesto voditelja 
Odsjeka za proračun i financije Općine Jelsa.  
 Kontakt podaci osobe odgovorne za rad 
na Registru državnih potpora: 
 Telefon: 021/761 803 
 Fax: 021/761 846 
 E- mail: nene.miskovic@jelsa.hr 
 

Članak 2. 
 
 Sukladno odredbama članka 14. stavka 
1., 2. i 3. Zakona o državnim potporama Nene 
Mišković:  
1. vodi evidenciju dodijeljenih državnih potpora i 

potpora male vrijednosti iz svoje nadležnosti, 
2. godišnje dostavlja Ministarstvu financija 

podatke o dodijeljenim državnim potporama i 
potporama male vrijednosti, do 30. travnja 
tekuće godine za prethodnu godinu. 

3. dostavlja Ministarstvu financija analizu 
učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora iz 
svoje nadležnosti, do 30. travnja tekuće godine 
za prethodnu godinu. 

 
Članak 3. 

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

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 
Načelnik 

KLASA: 402-08/16-01/4  
URBROJ: 2128/02-16-2 
Jelsa, 28. rujna 2016.g.                    
          NAČELNIK: 

Nikša Peronja dipl.iur., v.r. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

      
 Na temelju članka 10. Zakona o 
poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), 
Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014-2020 („Narodne novine“ broj 71/16), članka 
41. i 42. Odluke Općinskog vijeća Općine Jelsa o 
donošenju UPU-a Humac („Službeni glasnik 
Općine Jelsa“ , br.: 4/11), te članka 48. Statuta 

Općina Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“, 
broj: 5/13 i 8/13), Općinski načelnik, dana 28. rujna 
2016.g. donosi:  

 

Z A K LJ U Č A K 
o kandidiranju projekata na natječaj mjere 07-

„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020. godine 

 
Članak 1. 

 
 Ovim Zaključkom se utvrđuju projekti koji 
će se tijekom 2016. godine kandidirati na natječaje 
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (dalje 
u tekstu: natječaj). 
 

Članak 2. 
 
 Trgovačko društvo Hvarski vodovod d.o.o. 
Jelsa, kao isporučitelj vodnih usluga i korisnik 
potpore, društvo u suvlasništvu Općine Jelsa, će 
tijekom 2016. godine kandidirati projekt – 
„Izgradnja sustava odvodnje i  pročišćavanja 
otpadnih voda naselja Humac“, na natječaj: 
Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili 
proširenje svih vrsta male infrastrukture, 
uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i 
uštedu energije“, Operacija 7.2.1. „Ulaganje u 
građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, 
pročišćavanje otpadnih voda 
 Prilog ovog Zaključka je Opis projekta 
„Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda naselja Humac“. 
 

Članak 3. 
 Za pripremu dokumentacije potrebne za 
prijavu na natječaj zadužuje se korisnik potpore iz 
članka 2. ovog Zaključka.  
 Ovaj Zaključak obvezni je dio 
dokumentacije za prijavu projekta u skladu s 
odredbama Pravilnika o provedbi mjere 07 
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“. 
 

Članak 4. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 
Općine Jelsa“.  

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 
Načelnik 

KLASA: 325-01/16-01/9 
URBROJ: 2128/02-16-1 
Jelsa, 28. rujna 216.g.  
          NAČELNIK: 

Nikša Peronja dipl.iur., v.r. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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