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Donosi se odluka o izradi II. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa
(„Službeni glasnik Općine Jelsa“, broj 5/08. i 3/15.)
u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO-e/Plan.

OPĆINSKI NAČELNIK:
1. Odluka o započinjanju postupka strateške
procjene Strategije razvoja Općine Jelsa za
razdoblje od 2015.-2020.g. .......................... 5

III RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA

Na temelju odredbi članka 86. stavka 3.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj 153/13) i članka 33. Statuta Općine Jelsa
(„Službeni glasnik Općine Jelsa“, broj 5/13 i 8/13),
Općinsko vijeće Općine Jelsa na XXIII. sjednici –
nastavku održanom 13. veljače 2017. godine
donosi

ODLUKU
o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Jelsa
I

OPĆE ODREDBE

II

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE PLANA
Članak 2.

Plan se izrađuje i donosi u skladu s
odredbama članaka 86., 109., 113. i 198. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13).

Članak 3.
(1) Stupanje na snagu Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13).
(2) Stupanje na snagu Izmjena i dopuna
Prostornog
plana
uređenja
Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“ broj 09/13).
(3) Potreba za djelomičnom revizijom utvrđene
prostorne organizacije te urbanističkih
parametara PPUO-a.
Članak 4.
Obuhvat
Plana
određen
je
administrativnom granicom Općine Jelsa, odnosno
granicama važećeg Plana.
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SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU PLANA
Članak 5.

Cjelokupno područje jedinice lokalne
samouprave Općine Jelsa uređuje se strateškim
dokumentom uređenja, Prostornim planom uređenja
Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“ broj
5/08. i 3/15.). Nužne korekcije strateškog
dokumenta proizlaze temeljem stupanja na snagu
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“
broj 153/13.), Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Splitsko-dalmatinske županije („Službeni
glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 09/13.)
te prijedloga i primjedbi pristiglih u Općinu Jelsa u
proteklom razdoblju, na temelju čega je napravljena
procjena stanja u prostoru na području općine Jelsa
i određeni ciljevi i programska polazišta za ove
Izmijene i dopune PPUO Jelsa.
V

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PLANA
Članak 6.

-

-

-

-

-

-

-

Plan se izrađuje s ciljem:
usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju,
usklađenja s Prostornim planom Splitsko
dalmatinske županije u odnosu na planirane
namjene i odredbe za provedbu, za zahvate
određene Izmjenama i dopunama PPSDŽ iz
2013.-e godine,
određivanja neizgrađenog neuređenog dijela
građevinskog područja, te dijela područja
planiranog za urbanu preobrazbu i urbanu
sanaciju,
usklađenja uvjeta gradnje za građevine
gospodarske namjene u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti s odredbama članka
44. stavak 1., podstavak 3. Zakona o prostornom
uređenju i članka 113., stavak 8., 9. i 10.
Prostornog plana SDŽ,
određivanje dijelova prostora izgrađenog
pretežito zgradama ozakonjenim po posebnom
propisu, za koje područje se određuju mjere
urbane sanacije,
usklađenja s ostalim važećim propisima od
značaja za uređenje prostora,
korekcija granica građevinskih područja u
obuhvatu Plana i revizija postojećih granica
naselja
revidiranje namjena površina unutar naselja
Jelsa i po potrebi drugih naselja u Općini Jelsa
definiranje uvjeta rekonstrukcije i sanacije
postojećih građevina (i zona) van građevinskog
područja,
preispitivanja obveze izrade i obuhvata
urbanističkih planova uređenja, te utvrđivanja
uvjeta neposredne provedbe Plana,
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preispitivanje
postojećih
i
planiranih
infrastrukturnih koridora, trasa prometnica i
nerazvrstanih cesta,
- definiranje područja sportskih luka, sidrišta i
privezišta na području Općine Jelsa,
- detaljno definiranje prostora Luke Jelsa u
mjerilu 1:2000 u grafičkom dijelu te u
odredbama za provođenje u skladu s člankom
76. stavak 3. Zakona,
- druge izmjene i dopune čije se donošenje
pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.
-

VI

STRUČNE I KATASTARSKOTOPOGRAFSKE PODLOGE
Članak 7.

(1) Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade
novih sektorskih strategija, planova i studija.
U izradi Plana će se koristiti podloge iz
elaborata Prostornog plana uređenja područja
Općine Jelsa, ostale u međuvremenu izrađene
stručne podloge, kao i sva raspoloživa
dokumentacija prostora koju iz područja svog
djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.
(2) Za potrebe izrade Plana koristit će se nova
topografska karta u M 1:25 000 (TK 25 000),
a građevinska područja u mjerilu 1:5000 će se
izraditi/prenijeti na digitalni katastarski plan
(DTP).
(3) Stručne i katastarsko-topografske podloge
osigurat će nositelj izrade Plana.
VII POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH
SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA
KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U
IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 8.
Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih
posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi
Plana iz područja svog djelokruga rada:
 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u
Splitu, Porinova 1, 21000 Split
 MUP- PU Splitsko dalmatinska, Trg Hrvatske
bratske zajednice 9, 21000 Split
 Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada
Vukovara 78, 10000 Zagreb
- Uprava poljoprivrede i prehrambene
industrije
- Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
 Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Split, Moliških Hrvata 1,
21000 Split
 Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb
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 HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za
mrežne
djelatnosti,
Roberta
Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb
 Hrvatske vode, Vukovarska 35, 21000 Split
 HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb
 HEP - DP Elektrodalmacija Split, Odsjek
razvoja,Poljička cesta bb, 21000 Split Elektrodalmacija Split, Pogon Hvar, 21460 Stari
Grad
 Županijska uprava za ceste SDŽ, Ruđera
Boškovića 22, 21000 Split
 Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, 21000
Split
 Lučka uprava SDŽ, Braće Kaliterne 10.,21000
Split
 Hvarski vodovod d.o.o., Radičina bb, 21465
Jelsa
 Jelkom d.o.o., 21463 Vrboska
 drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano
Zakonom o prostornom uređenju i/ili
čije
sudjelovanje se u tijeku izrade Plana pokaže
potrebnim.
Rok za pripremu i dostavu zahtjeva za
izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za tijela i osobe određene posebnim
propisima, a navedene u ovom članku iznosi 15
dana, ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku,
smatrat će se da ih nemaju.
VIII ROK ZA IZRADU PLANA
Članak 9.
Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i
dopuna Plana:
• prikupljanje zahtjeva (podaci, planske smjernice
i propisani dokumenti) od tijela i osoba
određenih posebnim propisima – 15 dana,
• izrada Nacrta prijedloga Plana – 30 dana,
• utvrđivanje Prijedloga Plana i objava javne
rasprave – 8 dana,
• javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) – 8
dana,
• priprema izvješća o javnoj raspravi – 15 dana,
• izrada Nacrta Konačnog prijedloga Plana,
utvrđivanje i dostava Konačnog prijedloga
Plana na mišljenje JU Zavodu za prostorno
uređenje SDŽ – 30 dana,
• dostava
Konačnog
prijedloga
Plana
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
radi ishođenja suglasnosti na Konačni prijedlog
Plana,
• donošenje Plana na Općinskom vijeću.
IX

IZVORI FINANCIRANJA
Članak 10.

Izrada Plana financirat će se iz Proračuna
Općine Jelsa.

X
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
(1) Nositelj izrade Plana u smislu Zakona o
prostornom uređenju je Jedinstveni upravni
odjel Općine Jelsa.
(2) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke
tijelima i osobama određenim posebnim
propisima i navedenim člankom 8. ove
Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv
za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice
i propisani dokumenti) za izradu Plana.
(3) Rok dostave zahtjeva određen je člankom 8.
ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određeni
posebnim propisima ne dostave zahtjeve u
određenom roku, smatrat će se da ih nemaju.
U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju
Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj plana
određuju odgovarajući važeći propisi i
dokumenti.
(4) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.
Ĉlanak 12.
Obustavlja se izrada i donošenje Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa
započeta Odlukom o izradi Izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Jelsa („Službeni
glasnik Općine Jelsa“ br. 2/14), temeljem akta
nadležnog ministarstva. Svi do sada pristigli
zahtjevi javnopravnih tijela i osoba prema članku
101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ broj 153/13) neće se koristiti prilikom
izrade Izmjena i dopuna PPUO Jelsa temeljem ove
Odluke.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Općina Jelsa
Općinsko vijeće
KLASA: 350-02/17-01/1
URBROJ: 2128/02-17-1
Jelsa, 13. veljače 2017. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Jelsa (“Službeni glasnik“ Općine Jelsa br: 5/13 i
8/13 ), temeljem zahtjeva člana uprave društva
Jelkom d.o.o. Vrboska, Općinsko Vijeće Općine
Jelsa na svojoj XXIII . sjednici održanoj dana 13.
veljače 2017.g. d o n o s i:
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Z A K L J U Č A K
o davanju odobrenja društvu “Jelkom“ d.o.o.
Vrboska za kratkoročno zaduženje kod
poslovne banke
I.
Ovim Zaključkom daje se odobrenje
društvu “Jelkom“ d.o.o. Vrboska za kratkoročno
zaduženje kod poslovne banke.
Odobrenje se izdaje za kratkoročno
zaduženje na rok do 1 godine u iznosu od
=800.000 kn.
II.
Kratkoročno zaduženje društvo “Jelkom“
d.o.o. Vrboska, koristiti će za osiguranje urednosti
poslovanja, redovitosti isplate plaće i podmirenja
dospijelih obveza prema dobavljačima.
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Jelsa“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 363-05/17-01/2
URBROJ: 2128/02-17 - 2
Jelsa, 13. veljače 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************

Ovaj Zakjučak stupa na snagu danom
donošenja.

Na temelju članka 33. Statuta Općine
Jelsa (“Službeni glasnik“ Općine Jelsa br: 5/13 i
8/13 ), temeljem zahtjeva člana uprave društva
Jelkom d.o.o. Vrboska, Općinsko Vijeće Općine
Jelsa na svojoj XXIII . sjednici održanoj dana 13.
veljače 2017.g. d o n o s i:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

o izboru članova Odbora za utvrđivanje
kriterija za dodjelu grobnih mjesta na području
Općine Jelsa

III.

KLASA: 403-03/17-01/1
URBROJ: 2128/02-17-2
Jelsa, 13. veljače 2017. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************
Sukladno odredbama članka 32. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
broj 94/13) i članka 33. Statuta Općine Jelsa
(“Službeni glasnik“ Općine Jelsa br: 5/13 i 8/13 ),
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj XXIII .
sjednici održanoj dana 13. veljače 2017.g.
d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K
povodom razmatranja Izvješća o radu društva
“Jelkom“ d.o.o. Vrboska za 2016. g. sukladno
odredbama članka 32. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom
I.
Prihvaća se Izvješće o radu društva
“Jelkom“ d.o.o. Vrboska za razdoblje od
01.01.2016. – 31.12.2016.g.

R J E Š E NJ E

I.
Zbog planirane izgradnje dodatnih
grobnih mjesta, te odgovornog i kvalitetnog
utvrđivanja kriterija za dodjelu novih grobnih
mjesta, u Odbor za utvrđivanje kriterija za dodjelu
grobnih mjesta na području Općine Jelsa imenuju
se:
1. Ivan Grgičević
2. Jakša Marić
3. Ivica Keršić
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Općine Jelsa".
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 363-05/17-01/1
URBROJ: 2128/02-17-2
Jelsa, 13. veljače 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************
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Na temelju članka 21. stavak 2. u vezi sa
čl. 4. st. 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj
64/08), te članka
48. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», broj: 05/13 i
8/13), načelnik Općine Jelse, dana 27. siječnja
2017. godine donio je

ODLUKU
o započinjanju postupka strateške procjene
Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od
2015. do 2020. godine
I.
Donošenjem ove Odluke započinje
postupak strateške procjene Strategije razvoja
Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine
(u daljnjem tekstu: Strategije). Postupak strateške
procjene Strategije, provodi se u suradnji sa
Upravnim odjelom za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša
Splitsko dalmatinske županije, a Jedinstveni
upravni odjel Općine Jelsa je nositelj izrade
Strategije.
II.
Razlog za izradu i donošenje Strategije,
nalazi se u ključnom razdoblju koje predstavlja
izazov u kontekstu vlastitog razvoja, ali i razvoja
cijele regije.
Usvajanjem Zakona o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske („NN „ br.: 147/14) i Strategije
regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.2013. (svibanj 2010.) te pravilnika o obveznom
sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja
županijskih razvojnih strategija („NN“ , br.:
53/2010) pokrenut je sustavan proces strateškog
planiranja razvoja na razini županija u Republici
Hrvatskoj.
Istovremeno, modernizacijom sustava
proračunskog planiranja sukladno Zakonu o
proračunu („NN“, br.: 87/08, 136/12 i 15/15)
uvedeno je obvezatno strateško planiranje u proces
pripreme proračuna na svim razinama vlasti u
Republici Hrvatskoj. Ti procesi su u potpunosti
usklađeni sa zahtjevima i potrebama Republike
Hrvatske kao punopravnog člana u Europske unije.
Na lokalnoj razini kvalitetna strategija
razvoja, usklađena s nadređenim strategijama i
novom razvojnom strategijom europske unije (EU
Agenda 2020), doprinosi mogućem uključivanju
lokalnih projekata u programe financiranja na
nacionalnoj i EU razini.
Temeljni strateški cilj je stvaranje
pretpostavki za ubrzani ekonomski rasti i razvoj, te
stvaranje novih radnih mjesta u kontekstu
mogućnosti financiranja razvojnih projekata koje
pružaju politike regionalnog i ruralnog razvoja EU.

Broj 1. Stranica 5.

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom
su prije svega:
- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s
regionalnim,
državnim
prioritetima
te
Europskom strategijom za pametan, održiv i
uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško
planiranje i izradu razvojnih programa svih
partnera u kojima su zastupljene interesne
skupine,
- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim
društveno-gospodarskim područjima, a u cilju
povećanja i optimalnog korištenja njihovog
razvojnog potencijala,
- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje
projekata prema EU i drugim fondovima,
- stvaranje podloge za razvoj koordinirane,
sustavne i strateški usmjerene suradnje na
lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s
partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave iz Hrvatske i
inozemstva,
- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske
učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim
resursima te zaštitu okoliša.
III.
Nositelj izrade Strategije razvoja Općine
Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. je Jedinstveni
upravni odjel Općine Jelsa.
IV.
Radnje koje će se provesti u postupku
strateške procjene Strategije, provode se sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne
novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i odredbama
posebnih propisa iz područja iz kojeg se Strategija
donosi i to redosljedom provedbe kako je utvrđeno
u Prilogu I. ove Odluke.
V.
Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi
strateške procjene Strategije dostavit će Jedinstveni
upravni odjel Općine Jelsa nadležnim tjelima i
osobama iz Priloga II. Ove Odluke, u roku od osam
dana od donošenja ove Odluke.
Tijela i osobe iz predhodnog stavka ovog
članka dužne su u roku od 30 dana od primitka
zahtjeva dostaviti mišljenje o strateškoj procjeni na
temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno
značajnog utjecaja Strategije na okoliš, iz Priloga
II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08),
te ga dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Jelsa.
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VI.
JUO Općine Jelsa dužan je informirati
javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08) kojima se
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Jelsa i na web stranici Općine Jelsa,
www.jelsa.hr.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Načelnik
KLASA: 300-02/14-01/1
URBROJ: 2128/02-17-13
Jelsa, 27. siječnja 2017.g.
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Prilog I. Odluke o započinjanju postupka
strateške procjene Strategije razvoja Općine Jelsa
za razdoblje od 2015. do 2020. godine:
REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE
PROVESTI U POSTUPKU ZAPOČINJANJA
STRATEŠKE
PROCJENE
STRATEGIJE
RAZVOJA OPĆINE JELSA ZA RAZDOBLJE
OD 2015 DO 2020 GODINE
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa kao
nadležno tijelo, započinje postupak strateške
procjene Strategije razvoja, u roku od 8 dana od
dana donošenja Odluke o započinjanju postupka
strateške procjene Strategije razvoja Općine
Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
2. JUO Općine Jelsa pribavit će mišljenja tijela i
osoba određenih određenih posebnim propisima
( navedeni u Prilogu II. Ove Odluke) te će
istima uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi
strateške procjene dostaviti: Odluku o izradi
strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od
2015. do 2020. godine ( Službeni glasnik br.
11/14) i ovu Odluku radi uvida u ciljeve i
razloge donošenja te dosad izrađene dijelove
Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje do
2020. godine objavljene na Internet stranicama
Općine Jelsa, www.jelsa.hr. , radi uvida u
programska polazišta iste.
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno
značajnog utjecaja Strategije razvoja Općine
Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine na
okoliš iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni
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utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne
novine” broj 64/08) tijela i osobe određene
posebnim propisima dat će mišljenja o potrebi
strateške procjene te ga u roku od 30 dana od
dana primitka zahtjeva dostaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Jelsa.
4. Ako se u postupku strateške procjene utvrdi da
Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od
2015. do 2020. godine nema vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš, načelnik Općine donosi
odluku da nije potrebno provesti stratešku
procjenu. Takva Odluka sadrži osobito osnovne
podatke o Strategije razvoja Općine Jelsa za
razdoblje od 2015. do 2020. godine te
obrazloženje razloga zbog koji je utvrđeno da
nije potrebno provesti stratešku procjenu
sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš (“Narodne novine” broj 64/08).
5. O Odlukama iz točke 4. i 5. informirati će se
javnost i zainteresirana javnost sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbi o
informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša (Nar. Nov br. 64/08), na Internet
stranicama www.jelsa.hr. i oglasnoj ploči
Općine Jelsa.
****************************
Prilog II. Odluke o započinjanju postupka strateške
procjene za Strategiju razvoja Općine Jelsa za
razdoblje od 2015. do 2020. godine
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH
POSEBNIM
PROPISIMA
KOJA
ĆE
SUDJELOVATI U POSTUPKU STRATEŠKE
PROCJENE
STRATEGIJE RAZVOJA
OPĆINE JELSA ZA RAZDOBLJE OD 2015
DO 2020 GODINE
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
procjenu utjecaja na okoliš i održivo
gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80,
Zagreb i na mail:ivan.hus@mzoip.hr
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava
zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb i na
mail:snjezana.starcevic@mzoip.hr
3. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za
komunalne
poslove,
komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihačka 1, 21
000 Split, i na mail:
marija.vukovic@dalmacija.hr
4. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za turizam i pomorstvo, Domovinskog rata
2/IV, 21 000 Split, i na mail:
stipe.cogelja@dalmacija.hr
5. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za gospodarstvo i EU fondove, Domovinskog
rata 2/IV, 21 000 Split, i na mail:
andjelko.katavic@dalmacija.hr
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6. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za društvene djelatnosti, Domovinskog rata
2/IV, 21 000 Split, i na mail:
tomislav.donlic@dalmacija.hr
7. Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihačka 1,
21 000 Split, i na mail:
mario.radevenic@dalmacija.hr
8. Splitsko – dalmatinska županija, Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21
000 Split, i na mail: niko.mrcic@dalmacija.hr
9. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko –
dalmatinske županije , Vukovarska 46, 21 000
Split, i na mail: ravnateljica@nzjz-split.hr
10. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova
2, 21000 Split, i na mail:
anita.gamulin@gmail.com
11. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Kralja
Zvonimira 35/3, i na mail: split@hrsume.hr
12. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
vodno
područje
dalmatinskih
slivova,
Vukovarska 35, 21 000 Split, i na mail:
mirko.duhovic@voda.hr
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