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Na temelju odredbi članka 10. i 13. Zakona
o grobljima (NN 19/98, 50/12), članka 14. Odluke o
grobljima (Službeni glasnik Općine Jelsa 4/12) i
članka 33. Statuta Općine Jelsa («Službeni glasnik
Općine Jelsa», broj 5/13 i 8/13), Općinsko Vijeće
Općine Jelsa na svojoj XXIV. sjednici, održanoj
dana 10. travnja 2017.g., d o n i j e l o je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima
za određivanje visine naknade za dodjelu
grobnih mjesta na mjesnom groblju u Jelsi
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Članak 1.
U Odluci o uvjetima i mjerilima za
određivanje visine naknade za dodjelu grobnih
mjesta na mjesnom groblju u Jelsi („ Službeni
glasnik Općine Jelsa“ broj : 9/16 ), članak 3. mijenja
se i sada glasi:
„Iznimno od odredbi članka 1. i 2. ove
Odluke grobno mjesto dodijelit će se korisnicima
evidentiranim u trgovačkom društvu koje upravlja
grobljem uz ispunjenje uvjeta iz Odluke o
utvrđivanju kriterija za određivanje kriterija za
dodjelu prava korištenja grobnih mjesta na mjesnim
grobljima u Općini Jelsa, a koje će donjeti Uprava
groblja“.
Članak 2.
Dosadašnji članak 4. briše se te dosadašnji
članak 5. postaje članak 4., a dosadašnji članak 6.
postaje članak 5. , isti se i mijenja i sada glasi:
„Ova Odluka stupa na snagu dan nakon
dana objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“.
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način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa
Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina.
Članak 2.
Općina Jelsa dužna je uvesti i naplaćivati
porez na nekretnine.
II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici
poreza na dohodak s područja Općine Jelsa sukladno
odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne
novine« br. 115/16), Zakona o porezu na dohodak
(»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilnika o porezu
na dohodak (»Narodne novine« br. 1/17).
Članak 4.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana
objave u «Službenom glasniku Općine Jelsa».
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 363-05/16-01/10
URBROJ: 2128/02-17-3
Jelsa, 10. travnja 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************
Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 20. st. 1.
Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br.
115/16), te članka 33. Statuta Općine Jelsa
(„Službeni glasnik Općine Jelsa“ br: 5/13 i 8/13),
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj XXIV.
sjednici održanoj dana 10. travnja 2017.g. donjelo je

ODLUKU
O POREZIMA OPĆINE JELSA
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza
koji pripadaju Općini Jelsa, obveznici plaćanja,
porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te

Osnovica prireza porezu na dohodak je
porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu
na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Članak 5.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi
od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.
Prirez porezu na dohodak prihod je
proračuna Općine Jelsa.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom
prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.
III. POREZ NA POTROŠNJU
Članak 6.
Porez na potrošnju se plaća na potrošnju
alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih
pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na
području Općine Jelsa.
Članak 7.
Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6.
ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža
ugostiteljske usluge, a koji se nalaze na području
Općine Jelsa.
Članak 8.
Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6.
ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u
ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen
porez na dodanu vrijednost.

11. travnja 2017. godine

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA

Članak 9.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.
Članak 10.
Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu
PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za
prethodni mjesec. Obračunati porez na potrošnju
alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina,
piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do
posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na
potrošnju obavlja Porezna uprava.
IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Članak 11.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili
dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili
sezonski odnosno svaka zgrada koja je dovršena
toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski,
što minimalno podrazumijeva da je na objektu
postavljena vanjska stolarija i da posjeduje sanitarni
čvor.
Kućom za odmor ne smatraju se
gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i
fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje
se nalaze na području Općine Jesla.
Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se ona
osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene
u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno
suvlasnici.
Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat
će se i osoba koja je vanknjižni vlasnik, odnosno
suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim
dokazima kojima se može dokazati da je netko
stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda,
nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen
u zemljišnim knjigama.
Suvlasnici kuće za odmor su obveznici
poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara
njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom
dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom
suvlasniku te svaki od njih posebno dobiva rješenje
o razrezu poreza, osim ako se izjavom ne usaglase da
će porez objediniti i rješenje glasiti samo na jednoga
od suvlasnika nekretnine.
Članak 12.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu
od 15,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne
površine kuće za odmor.
Članak 13.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće
za odmor koje se ne mogu koristiti. Kućom za odmor
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iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor
koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i
prirodnih nepogoda (poplava, požara, potresa) te
starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća
se niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima
smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u
vlasništvu Općine Jelsa koja služe za smještaj djece
u dobi do 15 godina starosti.
Članak 14.
Obveznici poreza na kuće za odmor u
obvezi su nadležnom tijelu Općine Jelsa dostaviti
podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto
gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, te druge
podatke potrebite za razrez poreza te korisnu
površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku,
najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje
porez na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor
plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
o utvrđivanju tog poreza.
V.

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH
POVRŠINA
Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina na
području Općine Jelsa plaćaju pravne i fizičke osobe
korisnici javnih površina za čije je korištenje
sklopljen Ugovor o zakupu javne površine od strane
nadležnog općinskog tijela.
Porez na korištenje javnih površina
propisan ovom Odlukom primjenjuje se i na
slučajeve zauzimanja, odnosno korištenja javne
površine bez odgovarajuće suglasnosti nadležnog
tijela Općine Jelsa, do ishođenja suglasnosti,
odnosno uklanjanja objekata i vraćanja javne
površine u prvobitno stanje, u postupku kojeg
provodi komunalno redarstvo.
Članak 16.
Pod javnim površinama smatraju se:
površine za kolni i pješački promet, trgovi, ulice,
parkovi i svi ostali javni prostori u vlasništvu Općine
Jelsa.
Područje Općine Jelsa obzirom na lokaciju
postavljanja ugostiteljskih terasa tzv. štekata na
javnim površinama dijeli se u četiri ( 4 ) zone:
I. ZONA – naselje Jelsa- od Općinskog doma,
uključujući Trg Hrvatskog narodnog preporoda
do ulice Skrivaneli,
II. ZONA
- naselja Jelsa – lokacije uz obalu: od ulice
Skrivaneli do Kanuna i od Općinskog doma do
Pumpurele,
- naselje Vrboska – lokacije uz obalu, od Minjin
grebak do Škvera
- naselje Zavala i Ivan Dolac- lokacije uz obalu
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III. ZONA
- naselje Jelsa – sve ostale lokacije u naselju
- naselje Vrboska, Zavala i Ivan Dolac – sve
ostale lokacije
IV. ZONA – ostala naselja na području Općine Jelsa
Članak 17.
Za korištenje javnih površina kao
ugostiteljskih terasa (tzv. štekat), plaća se porez
prema odobrenoj površini i to:
a) 350,00 kuna po m2 godišnje u I zoni
b) 290,00 kuna po m2 godišnje u II zoni
c) 240,00 kuna po m2 godišnje u III zoni
d) 80,00 kuna po m2 godišnje u IV zoni
Članak 18.
Za korištenje javnih površina radi postavljanja
tipiziranih objekata ( kućica „Beki „ i kiosk) za bilo
koju namjenu na cijelom području Općine Jelsa
plaća se porez u visini i to::
- po jednom m2 godišnje ...................... 375,00 kuna
Članak 19.
Za korištenje štandova koji su vlasništvo
Općine Jelsa određuju se slijedeći iznosi poreza na
korištenje javne površine:
- za naselje Jelsa
- štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl.
......................................... 15.000 kuna godišnje
- štand za prodaju lavande ... 8.000 kuna godišnje
- za naselje Vrboska
- štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl ............
......................................... 10.000 kuna godišnje
- štand za prodaju lavande ... 5.000 kuna godišnje
- naselje Zavala i Ivan Dolac
- štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl. ..........
........................................... 4.000 kuna godišnje
- štand za prodaju lavande .. 2.000 kuna godišnje
- za ostala naselja
- štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl ............
........................................... 2.000 kuna godišnje
- štand za prodaju lavande ... 1.000 kuna godišnje
Članak 20.
Za postavu škrinja za prodaju sladoleda
isključivo unutar odobrenog štekata određuju se
slijedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:
- za naselje Jelsa ..................... 4.400 kuna godišnje
- za naselje Vrboska ................ 3.500 kuna godišnje
- za naselja Zavala i Ivan Dolac ..............................
.............................................. 2.000 kuna godišnje
- za ostala naselja .................... 1.000 kuna godišnje
Vlasnik škrinje plaća i troškove električne
energije.
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Članak 21.
Za postavu štanda za prodaju kokica
određuju se se slijedeći iznosi poreza na korištenje
javne površine:
- za naselje Jelsa ................... 12.000 kuna godišnje
- za naselje Vrboska ................ 8.000 kuna godišnje
- za naselja Zavala i Ivan Dolac ..............................
.............................................. 4.000 kuna godišnje
- za ostala naselja .................... 2.000 kuna godišnje
Članak 22.
Za postavu štanda za prodaju slika i štanda
za prodaju knjiga određuju se slijedeći iznosi poreza
na korištenje javne površine:
- za
naselje
Jelsa..............................................................
..6.000 kuna godišnje
- za
naselje
Vrboska.........................................................
.4.000 kuna godišnje
Članak 23.
Za postavu štanda za prodaju voća i povrća
određuju se slijedeći iznosi poreza na korištenje
javne površine:
- za naselje Jelsa ..................... 4.000 kuna godišnje
- za naselje Vrboska ................ 3.000 kuna godišnje
- za naselja Zavala i Ivan Dolac ..............................
.............................................. 1.500 kuna godišnje
- za ostala naselja ................... 1.000 kuna godišnje
Članak 24.
Za postavu štanda za prodaju palačinki i
šećerne vune određuju se slijedeći iznosi poreza na
korištenje javne površine:
- za naselje Jelsa ..................... 5.000 kuna godišnje
- za naselje Vrboska ................ 3.500 kuna godišnje
- za naselja Zavala i Ivan Dolac ..............................
.............................................. 2.000 kuna godišnje
- za ostala naselja .................... 1.000 kuna godišnje
Članak 25.
Za postavu štanda za izradu portreta
određuje se slijedeći iznosi poreza na korištenje
javne površine:
- za naselje Jelsa ..................... 3.000 kuna godišnje
- za naselje Vrboska ................ 2.000 kuna godišnje
Članak 26.
Za korištenje zemljišta za postavu
ugostiteljskih objekata, a radi pružanja jednostavnih
ugostiteljskih djelatnosti određuje se slijedeći iznosi
poreza na korištenje javne površine:
- za naselje Jelsa ..................... 6.000 kuna godišnje
- za naselje Vrboska ................ 4.000 kuna godišnje
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- za naselja Zavala i Ivan Dolac ..............................
.............................................. 2.000 kuna godišnje
- za ostala naselja .................... 1.000 kuna godišnje
Članak 27.
Za korištenje zemljišta za postavu kioska za
prodaju pekarskih proizvoda određuje se slijedeći
iznosi poreza na korištenje javne površine:
- za naselje Jelsa ..................... 4.000 kuna godišnje
- za naselje Vrboska ................ 3.000 kuna godišnje
- za naselja Zavala i Ivan Dolac ..............................
.............................................. 1.500 kuna godišnje
- za ostala naselja .................... 1.000 kuna godišnje
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VI. POREZ NA NEKRETNINE
Članak 32.
Posebnom odlukom Općinskog Vijeća koja
će se objaviti i u »Narodnim novinama« sukladno
odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne
novine« br. 115/16), uredit će se detaljnije sva
pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine.
Odluka se će se donijeti do 30. studenoga 2017.
godine.
VII. PROVEDBENE ODREDBE
Članak 33.

Članak 28.
Za korištenje zemljišta za iznajmljivanje
bicikla sa i bez motora određuje se slijedeći iznos
poreza na korištenje javne površine:
- za sva naselja .... 480 kuna godišnje po jednom m2
Članak 29.
Za korištenje zemljišta za postavu
trampolina i sličnih zabavnih sadržaja određuju se
slijedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:
- za naselje Jelsa .....................................................
............................ 80 kuna po jednom m2 godišnje
- za naselje Vrboska ................................................
........................... 60 kuna po jednom m2 godišnje
Članak 30.
Za korištenje zemljišta za postavu reklame
određuju se slijedeći iznosi poreza na korištenje
javne površine:
- za naselje Jelsa .....................................................
.......................... 400 kuna po jednom m2 godišnje
- za naselje Vrboska ................................................
......................... 300 kuna po jednom m2 godišnje
- za naselja Zavala i Ivan Dolac ..............................
.......................... 200 kuna po jednom m2 godišnje
- za ostala naselja ....................................................
.......................... 150 kuna po jednom m2 godišnje
Članak 31.
Korisnici javne površine koji javnu
površinu koriste u kraćem periodu od perioda za koji
je utvrđena visina poreza u članku 17 do čl. 30 ove
Odluke nemaju pravo na umanjenje poreza po tom
osnovu.
Osnovica za razrez poreza na korištenje
javne površine koja se naplaćuje po m2 korisne
površine je najveća korištena javna površina u
razdoblju za koje se razrezuje porez.
Porez na korištenje javne površine plaća se
u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrđivanju toga poreza.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom
poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje javnih
površina obavljat će Jedinstveni upravni odjel
Općine Jelsa, a prirez porezu na dohodak i porez na
potrošnju Porezna uprava, na temelju suglasnosti
ministra
Financija,
Klasa:415-01/01-01/113,
URBROJ: 513-07/01-1 od 12. rujna 2001 godine.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz
stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu od
5% naplaćenih poreza.
Članak 34.
Pravne osobe, druge organizacije, fizičke
osobe, banke i druge financijske organizacije dužni
su na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Jelsa dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u
poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja
podataka potrebnih za utvrđivanje poreza.
Članak 35.
Porezna uprava je dužna jedanput
mjesečno, Općini Jelsa dostavljati zbirna izvješća o
utvrđenim i naplaćenim porezima.
Članak 36.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog
prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda
da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u
državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za
protekli mjesec.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o
zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku
propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom
o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za
poreze propisane ovom Odlukom.

Stranica 22. Broj 3.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA

11. travnja 2017. godine

Članak 38.

Članak 2.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za
odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima
(»Narodne novine« 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu
dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po
odredbama Zakona o lokalnim porezima i Odluke o
porezima Općine Jelsa.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana
objave u «Službenom glasniku Općine Jelsa».

Članak 39.
Odredbe članaka 11. – 14. ove Odluke
prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.
Članak 40.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o porezima Općine Jelsa
(»Službeni glasnik« br. 3/14, 11/14 i 5/15 ).

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 300-02/14-01/1
URBROJ: 2128/02-17-46
Jelsa, 10. travnja 2017. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim
novinama« i »Službenom glasniku« Općine Jelsa, a
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Narodnim novinama“.

Na zahtjev Ministarstva turizma radi
jasnijeg usklađivnja koeficijenta boravišne pristojbe,
KLASA: 334-08/16-01/97, URBROJ: 529-05-16-3,
sukladno članku 11. stavak 5. Zakona o boravišnoj
pristojbi (''Narodne novine'' broj 152/08, 59/09,
97/13, 158/13 i 30/14), te članka 33. Statuta Općine
Jelsa (''Sl. glasnik Općine Jelsa'' br. 5/13 i 8/13)
Općinsko vijeće Općine Jelsa na sjednici održanoj
dana 10. travnja 2017.godine donosi

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

o određivanju zona i visina koeficijenta
boravišne pristojbe za naselje Vrboska i Basina

Članak 41.

KLASA: 410-01/17-01/1
URBROJ: 2128/02-17-9
Jelsa, 10. travnja 2017. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************
Na temelju odredbe članka 33. Statuta
Općine Jelsa («Službeni glasnik Općine Jelsa», broj
5/13 i 8/13), Općinsko Vijeće Općine Jelsa na svojoj
XXIV. sjednici, održanoj dana 10. travnja 2017.g.,
d o n i j e l o je:

ODLUKU
O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA
OPĆINE JELSA ZA RAZDOBLJE
OD 2015. DO 2020.
Članak 1.
Donosi se Strategija razvoja Općine Jelsa za
razdoblje od 2015. do 2020. godine koja je sastavni
dio ove Odluke.
Strategija razvoja Općine Jelsa za razdoblje
od 2015. do 2020. godine izrađena od tvrtke
“Enodis“ d.o.o. Split, sastavni je dio ove Odluke i
čuva se u arhivi Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Jelsa.

ODLUKU
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Turističkog vijeća
Turističke zajednice mjesta Vrboska, za određivanje
unutar razreda A naselja Vrboska slijedećih zona i
visine koeficijenata boravišne pristojbe:
OPĆINA
JELSA
- naselje
Vrboska

Zona I- sva ostala
područja naselja
Vrboska osim zone
II
Zona II- područje
Basina

1,000
0,867

Članak 2.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti
Odluka o izmjeni visine koeficijenta boravišne
pristojbe (''Službeni glasnik Općine Jelsa'', broj:
4/16).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine Jelsa''
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

11. travnja 2017. godine

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA

KLASA: 334-01/16-01/3
URBROJ:2128/02-17-11
Jelsa, 10. travnja 2017. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od
požara (“Narodne novine“, broj 92/10), Pravilnika o
sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija (“Narodne novine“, broj 35/94, 110/05 i
28/10) te članka 33. Statuta Općine Jelsa („Službeni
glasnik Općine Jelsa“ br: 5/13 i 8/13), Općinsko
vijeće Općine Jelsa na svojoj XXIV. sjednici
održanoj dana 10. travnja 2017.g. donjelo je

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite od požara Općine
Jelsa i Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Općine Jelsa
Članak 1.
Donosi se Plan zaštite od požara Općine
Jelsa na temelju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Općine Jelsa, po
prethodno pribavljenom mišljenju nadležne
policijske uprave, Splitsko Dalmatinske,broj: 51112-18-1520/2-2017- L.V. od 23.02.2017 godine i
predhodnog mišljenja na procjenu ugroženosti od
požara nadležne vatrogasne zajednice , broj : 73-6/16
od 15 studenog 2016 godine.
Članak 2.
Elaborat Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija i Procjena ugroženosti od
požara za područje Općine Jelsa izrađeni od tvrtke
“ALFA ATEST“ d.o.o. Split, sastavni su dio ove
Odluke i čuvaju se u arhivi Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Jelsa.
Članak 3.
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: 214-02/17-01/2
URBROJ: 2128/02-17-4
Jelsa,10. travnja 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************

Broj 3. Stranica 23.

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) i članka
33. Statuta Općine Jelsa (“Službeni glasnik Općine
Jelsa”, broj 5/13 i 8/13) Općinsko vijeće Općine
Jelsa je na XXIV. sjednici održanoj 10. travnja 2017.
godine donosi

ODLUKU
o kandidiranju projekta „Rekonstrukcija i
izgradnja tematskih staza Vrboska, otok Hvar“
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.
Ovom se Odlukom utvrđuju projekti koji će
se tijekom 2017. 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 Jelkom d.o.o. Vrboska
će tijekom 2017. godine kandidirati projekt –
Rekonstrukcija i izgradnja tematskih staza Vrboska,
otok Hvar“, na natječaj: Podmjere 7.4. »Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu« za tip operacije 7.4.1.
»Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu«.
Prilog ove Odluke je Opis projekta
„Rekonstrukcija i izgradnja tematskih staza
Vrboska, otok Hvar“.
Članak 3.
Za pripremu dokumentacije po trebne za
prijavu na natječaj zadužuje se korisnik potpore iz
članka 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine Jelsa.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

Stranica 24. Broj 3.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA

KLASA: 340-03/15-01/4
URBROJ: 2128/02-17-12
Jelsa, 10. travnja 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, 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) i članka
33. Statuta Općine Jelsa (“Službeni glasnik Općine
Jelsa”, broj 5/13 i 8/13) Općinsko vijeće Općine
Jelsa je na XXIV. sjednici održanoj 10. travnja 2017.
godine donosi :

ODLUKU
o kandidiranju projekta „Rekonstrukcija i
sanacija glazbene škole ex. Mašinoprojekt“ 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.
Ovom se Odlukom utvrđuju projekti koji će
se tijekom 2017. 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).

Prilog ove Odluke je Opis projekta „Rekonstrukcija
i sanacija glazbene škole ex. Mašinoprojekt “.
Članak 3.
Za pripremu dokumentacije potrebne za
prijavu na natječaj zadužuje se korisnik potpore iz
članka 2. ove Odluke.
Članak 4.
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: 402-01/17-01/7
URBROJ: 2128/02-17-2
Jelsa, 10. travnja 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'' br. 28/10),
odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta
službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (
regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine, broj
74/10 i 125/14 ) i članka 33. Statuta Općine Jelsa
(Službeni glasnik Općine Jelsa 5/13 i 8/13),
Općinsko vijeće Općine Jelsa je na XXIV. sjednici
održanoj 10. travnja 2017. godine donosi

Članak 2.
Općina Jelsa će tijekom 2017. godine
kandidirati projekt – Rekonstrukcija i sanacija
glazbene škole ex. Mašinoprojekt“, na natječaj:
Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« za tip
operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. travnja 2017. godine

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Jelsa
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Jelsa ( Službeni glasnik Općine Jelsa,
broj 2/16 ) članak 2. mijenja se i glasi:
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

Naziv radnog mjesta
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Referent - za uredsko poslovanje
Referent – administrativni tajnik
Voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti
Viši referent - za društvene djelatnosti i gospodarstvo
Voditelj odsjeka za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu
okoliša
Referent – komunalni redar

Klasif.
rang
1.
11.
11.
4.
9.

Koeficijent
4,1
1,9
2,1
3,8
2,3

4.

3,2

11.

1,8

11. travnja 2017. godine

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA

Referent – prometni redar
Voditelj Odsjeka za proračun i financije
Viši stručni suradnik – za financije i proračun
Referent – za razrez i naplatu općinskih prihoda, naknada i
koncesija
Referent – za razrez i naplatu komunalne naknade i naknadu za
uređenje voda
Viši referent – za razrez i naplatu općinskih prihoda
Spremačica
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Općine Jelsa''.

Broj 3. Stranica 25.

11.
7.
6.

1,8
2,9
3,0

11.

2,1

11.

2,1

9.
13

2,3
1,0

i očuvanje kulturne baštine u vidu očuvanja
tradicionalnih zanata (znanja i vještina) u području
tradicionalne brodogradnje, ribarstva i maslinarstva.
Članak 3.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

o prihvaćanju partnerstva s Općinom Tisno

Aktivnosti u kojima će Općina Jelsa
sudjelovati kao partner su:
- Rekonstrukciju
i
izgradnju
infrastrukture
(adaptacija muzeja Općine Jelsa i prilagodba dijela
muzejskog postava sadržaju projekta: ribarstvo i
tradicionalna brodogradnja , mogući hangari
/radione za tradicionalnu brodogradnju - Vrboska)
uključujući daljnju zaštitu baštine
- Nabava opreme za sve infrastrukturne objekte, te
nabava opreme za izgradnju tradicionalnih
brodova
- Edukacija u tradicijskim zanatima te znanstveno
stručna, promocijsko turistička u funkciji zaštite
baštine i integrirane ponude
- Promocija i izadavaštvo: dokumentarac, knjiga ili
monografija, i sl
- Promocija i turizam: aplikacije za pametne
telefone i tablete, računalne igrice, drugi
interaitivni sadržaji
- Aktivnosti u lokalnoj zajednici (moguće škole,
OPG-i, zadruge, udruge maslinara, ribara
brodograditelja i sl. ostali muzeji i sl.): održivo
ribarstvo, stara brodogradnja, maslinarstvo,
održivi turizam, javni prostori, itd.

Članak 1.

Članak 4.

Ovom se Odlukom Općina Jelsa priprema
za projekt u partnerstvu s Općinom Tisno te
partnerima iz Italije koji će tek biti definirani u
sklopu Programa prekogranične suradnje Italija –
Hrvatska 2014-2020.
Upravljačko tijelo Programa je Regija
Veneto, a natječaj se fokusira na četiri prioritetne
osi: plave inovacije, sigurnost i otpornost, vezane za
prilagodbu na klimatske promjene i prirodne
katastrofe, okoliš i kulturna baština, te pomorski
prijevoz.
Program se financira iz Europskog Fonda
za Regionalni Razvoj (EFRR).

Za pripremu dokumentacije potrebnu za
sklapanje Sporazuma o partnerstvu ovlašćuje se
načelnik Općine Jelsa.

KLASA: 120-01/16-01/1
URBROJ: 2128/02-17-2
Jelsa, 10. travnja 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************
Na temelju članka 15. i 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne
novine«
broj:
33/01;
60/01;
129/05;109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12;
19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Jelsa
(“Službeni glasnik Općine Jelsa”, broj 5/13 i 8/13)
Općinsko vijeće Općine Jelsa je na XXIV. sjednici
održanoj 10. travnja 2017. godine donosi :

ODLUKU

Članak 2.
Projekt u kojem će Općina Jelsa biti partner
dizajnirati će se pod prioritetnom osi 3 okoliš i
kulturna baština, a cilj projekta je Promocija, zaštita

Članak 5.
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: 402-01/17-01/8
URBROJ: 2128/02-17-1
Jelsa, 10. travnja 2017.g.

Stranica 26. Broj 3.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA

11. travnja 2017. godine

Članak 5.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
objave u «Službenom glasniku Općine Jelsa»

Temeljem članka 33. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», broj 5/13 i 8/13 –
ispravak) Općinsko vijeće Općine Jelsa na XXIV
sjednice, održane 10. travnja 2017. godine donosi:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Obzirom na činjenicu da je u Muzeju
općine Jelsa (dalje u tekstu: Muzej) zaposlena samo
jedna stručna osoba na radnom mjestu kustosa i ne
postoje uvjeti za osnivanje Stručnog vijeća
(sukladno članku 29. Statuta Muzeja općine Jelsa),
kao savjetodavno tijelo ustanovljava se Savjet
Muzeja općine Jelsa (dalje u tekstu: Savjet).
Članak 2.
Članovima Savjeta imenuju se:
Božo Majstorović, muzejski savjetnik,
zaposlen u Galeriji umjetnina Split
2. Jasenka
Splivalo,
povijesničarka
umjetnosti i anglistica u mirovini
3. Vice Tomasović, predsjednik splitskog
ogranka HULU i voditelj izložbene
djelatnosti Salona Galić
4. Mario Guček Andromak, kustos,
zaposlen u Laubi – kući za ljude i umjetnost
5. Marija Plenković, etnologinja, zaposlena
u Muzeju općine Jelsa
Savjet iz svojih redova, na sjednici, bira
predsjednika koji saziva i vodi sjednice. Sjednice
Savjeta mogu se održavati i dopisno, putem
elektronske pošte.
1.

Članak 3.
Savjet, na prijedlog ravnatelja ili stručne
osobe zaposlenika Muzeja, predlaže i donosi
izložbeni program za galeriju Kravata, a po potrebi
predlaže i druge aktivnosti koje se mogu provoditi u
Muzeju.
Savjet daje mišljenja i sugestije o stručnim
i drugim pitanjima djelovanja i razvoja Muzeja,
sukladno Statutu i drugim općim aktima te odlukama
Osnivača.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka
prestaje važiti Zaključak (KLASA: 612-05/11-01/3,
URBROJ: 2128/02-11-1) od dana 12. rujna 2011.,
objavljen u «Službenom glasniku Općine Jelsa»,
broj 14/11.

KLASA: 612/05/17-01/3
URBROJ: 2128/02-17-1
Jelsa, 10. travnja 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jakša Marić, v.r.
****************************
Temeljem članka 72. Zakona o zaštiti
okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i
78/15), čl. 16. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („NN“ br:
3/17) te članka 48. Statuta Općine Jelsa («Službeni
glasnik Općine Jelsa», broj: 5/13, 8/13 – ispravak), u
postupku strateške procjene Strategije razvoja
Općine Jelsa u razdoblju od 2015 do 2020 godine,
načelnik Općine Jelsa dana 01. ožujka 2017. godine
d o n i o je

O D L U KU
o imenovanju povjerenstva za stratešku studiju
Strategije razvoja Općine Jelsa
I.
U Povjerenstvu za stratešku procjenu
Strategije razvoja Općine Jelsa u razdoblju od 2015
do 2020 godine imenuju se:
1. Ivica Keršić, pročelnik JUO Općine Jelsa,
predsjednik i tajnik povjerenstva
2. Marija Vuković dip.ing., privremena
pročelnica
Upravnog
odjela
za
graditeljstvo,
komunalne
poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša,
član Povjerenstva
3. Marijo
Radevenjić,
dipl.ing.građ.,
privremeni pročelnik Upravnog odjela za
graditeljstvo i prostorno uređenje, član
Povjerenstva
4. dr.sc. Radoslav Bužančić, pročelnik
Konzervatorski odjel u Splitu za područje
Splitsko – dalmatinske županije, član
Povjerenstva
5. Ivan Čarija, dipl. ing. građ., Hrvatske vode
- VGO Split, Služba zaštite voda i mora,
član Povjerenstva
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke
obvezno je izvršavati zadaće sukladno odredbi
članka 72. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i za svoj
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rad primjenjivati odredbe Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), u svrhu
ocjenjivanja cjelovitosti i stručne utemeljenosti
strateške studije.

imenovani Odlukom ovog tijela od 01. ožujka 2017.
godine, Klasa: 300-02/14-01/1, Ur.broj: 2181/0217-39.

III.

Članovi Povjerenstva iz točke I. ove
Odluke koji će biti nazočni sjednici Povjerenstva
imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad koja se
obračunava po održanoj sjednici u iznosu od
=500,00 kuna neto. Visina naknade uključuje
prijevozne troškove.

Povjerenstvo se osniva na određeno
vrijeme, i to na ono koje je potrebno za izvršenje
zadataka iz članka 2. ove Odluke.

II.

IV.
III.
Naknada za rad članova Povjerenstva
regulirat će se posebnom odlukom Općinskog
načelnika.
V.
Administrativno-tehničke poslove vezane
za rad Povjerenstva obavljat će tajnik povjerenstva.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski načelnik
KLASA: 300-02/14-01/1
URBROJ: 2128/02-17-39
Jelsa, 01. ožujka 2017. g.

NAČELNIK:
Nikša Peronja dipl.iur., v.r.
****************************

Temeljem članka 72. stavka 7. Zakona o
zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13
i 78/15), te članka 48. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», broj: 5/13, 8/13 –
ispravak), u postupku provedbe strateške procjene
utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa u
razdoblju od 2015 do 2020 godine, načelnik Općine
Jelsa dana 01. ožujka 2017. godine d o n i o je

O D L U KU
o visini naknade za rad članova Povjerenstva za
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije
razvoja Općine Jelsa za razdoblje
od 2015 do 2020 godine
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina
pojedinačne naknade za rad članova Povjerenstva
za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije
razvoja Općine Jelsa za razdoblje od 2015 do 2020.
godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koji su

Iznimno, od prethodnog stavka ove točke
Odluke pravo na naknadu troškova prijevoza ne
ostvaruju članovi Povjerenstva – službenici Općine
Jelsa i tajnik Povjerenstva.
IV.
Naknada iz točaka 2. i 3. ove Odluke
obračunava se i isplaćuje po završetku rada
Povjerenstva iz osiguranih sredstava u Proračunu
Općine Jelsa, a temeljem posebnog naloga kojeg
daje Općinski načelnik
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski načelnik
KLASA: 300-02/14-01/1
URBROJ: 2128/02-17-41
Jelsa, 01. ožujka 2017.g.

NAČELNIK:
Nikša Peronja dipl.iur., v.r.
****************************

Na temelju članka 29. stavak 2. u vezi sa čl.
5. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne
novine” broj: 03/17), te članka 48. Statuta Općine
Jelsa («Službeni glasnik Općine Jelsa», broj: 05/13 i
8/13 ), načelnik Općine Jelse, dana 27. ožujka 2017.
godine donio je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju
postupka strateške procjene Strategije razvoja
Općine Jelsa za razdoblje
od 2015. do 2020. godine
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Članak 1.
U Odluci o započinjanju postupka strateške
procjene Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje
od 2015. do 2020. godine („ Službeni glasnik Općine
Jelsa“ broj : 1/17 ), članak 1. mijenja se i sada glasi:
„Donošenjem ove Odluke započinje
postupak strateške procjene Strategije razvoja
Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine
(u daljnjem tekstu: Strategije). Strateška studija
temeljem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i
energetike
(KLASA:
UP/I-612-07/17-71/29,
URBROJ: 517-07-2-2-17-5) treba sadržavati i
poglavlje Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku
mrežu. 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”.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana
objave u «Službenom glasniku Općine Jelsa».
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Načelnik
KLASA: 300-02/14-01/1
URBROJ: 2128/02-17-44
Jelsa, 27.ožujka 2017.g.

NAČELNIK:
Nikša Peronja dipl.iur., v.r.
****************************

Temeljem članka 68. stavak 3. Zakona o
zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13
i 78/15), čl. 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („NN“ br:
3/17) te članka 48. Statuta Općine Jelsa («Službeni
glasnik Općine Jelsa», broj: 5/13, 8/13 – ispravak), u
postupku strateške procjene Strategije razvoja
Općine Jelsa u razdoblju od 2015 do 2020 godine,
načelnik Općine Jelsa dana 10. travnja 2017. godine
d o n i o je

ODLUKU
o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na
okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa za
razdoblje od 2015. do 2020. godine
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj
Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja
Općine Jelsa za razdoblje 2015. – 2020. (u daljnjem
tekstu: Strateška studija).
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Strateški ciljevi, prioriteti i mjere Strategije razvoja
Općine Jelsa za razdoblje 2015. – 2020.
II.
Zakonom o regionalnom razvoju Republike
Hrvatske (Narodne novine, broj 47/14), koji
predstavlja pravni okvir za donošenje Strateškog
razvojnog programa Općine Jelsa za razdoblje 2015.
– 2020., uređuju se ciljevi i načela upravljanja
regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planski
dokumenti politike regionalnog razvoja, tijela
nadležna za upravljanje regionalnim razvojem,
ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i
područne
(regionalne)
samouprave,
način
utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja,
poticanje razvoja potpomognutih područja,
provedba, praćenje i izvještavanje o provedbi
politike regionalnoga razvoja u svrhu što
učinkovitijeg korištenja fondova Europske unije.
Strateški razvojni program Općine Jelsa za razdoblje
2015. – 2020. je temeljni strateški planski dokument
Općine Jelsa u kojem će se odrediti strateški ciljevi i
prioriteti razvoja.
Strateški ciljevi, prioriteti i mjere
obuhvaćaju:
 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.
Obvezni sadržaj Strateške studije
III.
Strateška studija sadrži osobito:
– kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva
strategije, plana ili programa i odnosa s drugim
odgovarajućim strategijama, planovima i
programima
– podatke o postojećem stanju okoliša i mogući
razvoj okoliša bez provedbe strategije, plana i
programa
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– okolišne značajke područja na koja provedba
strategije, plana ili programa može značajno
utjecati
– postojeće okolišne probleme koji su važni za
strategiju, plan ili program, posebno uključujući
one koji se odnose na područja posebnog
ekološkog značaja, primjerice područja određena
u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode
– ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po
zaključivanju
međunarodnih
ugovora
i
sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan
odnosno program, te način na koji su ti ciljevi i
druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom
izrade strategije, plana ili programa
– vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne,
kumulativne,
sinergijske,
kratkoročne,
srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene,
pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući
bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo,
vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu,
kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući
u obzir njihove međuodnose
– mjere zaštite okoliša uključujući mjere
sprječavanja,
smanjenja
i
ublažavanja
nepovoljnih utjecaja provedbe strategije, plana ili
programa na okoliš
– kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih
razumnih
alternativi,
obrazloženje
najprihvatljivije razumne alternative strategije,
plana ili programa na okoliš uključujući i
naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis
provedene procjene, uključujući i poteškoće
(primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke
znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih
podataka
– opis predviđenih mjera praćenja
– ostale podatke i zahtjeve kako se utvrdi prilikom
određivanja sadržaja strateške studije u
posebnom postupku prema ovoj Uredbi,
primjerice:
- Poglavlje glavna ocjena prihvatljivosti strategije,
plana ili programa za ekološku mrežu ukoliko se
ista provodi u okviru postupka strateške
procjene:
1. podaci o ekološkoj mreži:
– opis ekološke mreže na koje provedba strategije,
plana ili programa može utjecati
– kartografski prikaz područja ekološke mreže u
odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu
kartografskog prikaza strategije, plana ili
programa
2. opis mogućih značajnih utjecaja provedbe
strategije, plana ili programa na ekološku mrežu:
– vjerojatnost, trajanje, učestalost, jačina i
kumulativna priroda (procjena rizika) mogućih
utjecaja provedbe strategije, plana ili programa
na ekološku mrežu
3. prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja
provedbe strategije, plana ili programa na ekološku
mrežu
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4. zaključak:
– konačna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili
programa za ekološku mrežu uz primjenu
predloženih mjera ublažavanja iz točke 3.
– ne-tehnički sažetak podataka iz podstavaka 1. do
10. ovoga Priloga uključujući sažetak glavne
ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili
programa za ekološku mrežu ako je bila obvezna
prema posebnom propisu iz područja zaštite
prirode te naznaku razmatranih razumnih
alternativa. Strateška studija dodatno sadrži
analizu mjera definiranih u okviru ciljeva i
prioriteta razvoja.
Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim
propisima, od kojih je zatraženo mišljenje o
sadržaju i razini obuhvata Strateške studije
IV.
Popis tijela od kojih je zatraženo mišljenje
 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
procjenu utjecaja na okoliš i održivo
gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80,
Zagreb
 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
 Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu
i zaštitu okoliša, Bihačka 1, 21 000 Split,
 Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za turizam i pomorstvo, Domovinskog rata 2/IV,
21 000 Split,
 Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za gospodarstvo i EU fondove, Domovinskog
rata 2/IV, 21 000 Split,
 Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za društvene djelatnosti, Domovinskog rata 2/IV,
21 000 Split,
 Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel
za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihačka 1,
21 000 Split,
 Splitsko – dalmatinska županija, Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21
000 Split
 Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko –
dalmatinske županije , Vukovarska 46, 21 000
Split,
 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova
2, 21000 Split
 Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Kralja
Zvonimira 35/3
 Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
vodno
područje
dalmatinskih
slivova,
Vukovarska 35, 21 000 Split,
Tijekom zakonom utvrđenog roka
zaprimljena su mišljenja i/ili prijedlozi o sadržaju
Strateške studije od:
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 Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Kralja
Zvonimira 35/3
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Načelnik

Informiranje javnosti
V.
U svrhu informiranja javnosti, informacija
o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške
studije objavljena je na internetskoj stranici Općine
Jelsa (www.jelsa.hr) 10. travnja 2017.
Osnovni podaci o izrađivaču Strategije
razvoja Općine Jelsa za razdoblje 2015. – 2020.
VI.
Nositelj izrade Strategije razvoja Općine
Jelsa za razdoblje 2015. – 2020. je Općina Jelsa,
Jelsa 404, 21 465 Jelsa
Izrađivač Strategije razvoja Općine Jelsa za
razdoblje 2015. – 2020. je tvrtka „Enodis“ d.o.o.,
Gundulićeva 20, Split .
Nadležnost za izradu Strateške studije
VII.
U skladu s odredbama Zakona o zaštiti
okoliša i Pravilnika o uvjetima za izdavanje
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša ("Narodne novine" br.
57/10.), stratešku studiju mora izraditi pravna osoba
koja ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i
prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite
okoliša, i to poslova izrade studije o značajnom
utjecaju plana, programa i strategije na okoliš.
Objava Odluke o sadržaju Strateške studije
VIII.
Sukladno odredbama članka 160. stavka 1.
Zakona o zaštiti okoliša, članka 8. stavka 7. Uredbe
o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš i članka 5. stavka 1. točke 2. Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine,
broj 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa,
na propisan način objaviti će ovu Odluku na
internetskoj stranici Općine Jelsa (www.jelsa.hr) u
svrhu informiranja javnosti.
IX.
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.

KLASA: 300-02/14-01/1
URBROJ: 2128/02-17-47
Jelsa, 10. travnja 2017. g.
NAČELNIK:
Nikša Peronja dipl.iur., v.r.
****************************
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"SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA" izdaje Općina Jelsa
Odgovorni urednik: Ivica Keršić, dipl. oec., pročelnik JUO Općine Jelsa
Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

