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Na temelju ĉl. 105. Zakona o prostornom ureĊenju 

(„NN“, br.: 153/13 i 65/17 )  i ĉl. 48. Statuta Općine 

Jelsa („Sluţbeni glasnik Općine Jelsa“,br.: 5/13 i 

8/13), Naĉelnik Općine Jelsa, dana 12. 12. 2017. 

godine, d o n o s i: 

 

ZAKLJUĈAK 
o utvrĊivanju Konaĉnog prijedloga 

II Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja 

Općine Jelsa 

 

I 

 

 Na temelju Nacrta konaĉnog prijedloga II 

Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine 

Jelsa i Izvješća o javnoj raspravi, utvrĊuje se 

Konaĉni prijedlog II Izmjena i dopuna Prostornog 

plana ureĊenja Općine Jelsa, izraĊen od strane 

firme „Urbos“ d.o.o. iz Splita, Karamanova 11.  

 

II 

 

 Konaĉni prijedlog II Izmjena i dopuna 

Prostornog plana ureĊenja Općine Jelsa - sastoji se 

od tekstualnog i grafiĉkog dijela, te obveznih 

priloga. 
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III 

 

 Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 

Jelsa da sukladno ĉl. 107. Zakona o prostornom 

ureĊenju („NN“, br.: 153/13 i 65/17) pribavi 

mišljenje Zavoda za prostorno ureĊenje Splitsko-

dalmatinske ţupanije u pogledu usklaĊenosti 

Konaĉnog prijedloga II Izmjena i dopuna 

Prostornog plana ueĊenja Općine Jelsa s Prostornim 

planom Spltsko-dalmatinske ţupanije, kao i 

suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog 

ureĊenja, temeljem ĉl. 108. Zakona o prostornom 

ureĊenju. 

 

IV 

 

 Ovaj zakljuĉak stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Sluţbenom 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 naĉelnik 
 

Klasa: 350-02/17-01/1  

Urbroj: 2128/02-17-142 

Jelsa, 12. prosinca 2017.  

 

    NAĈELNIK: 

Nikša Peronja, dipl.iur. 

 

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

 

 Na temelju ĉlanka 33. i 34. Statuta Općine 

Jelsa („Sluţbeni glasnik Općine Jelsa“, broj: 5/13 i 

8/13), Općinsko vijeće Općine Jelsa na sjednici 

odrţanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s 

i: 

 

ODLUKU 
o visini naknade predsjedniku Općinskog vijeća 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom odreĊuje se visina naknade za 

rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Jelsa u 

neto iznosu od 2.000,00 kuna mjeseĉno. 

 

Ĉlanak 2. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaţiti 

Odluka o visini naknade predsjedniku Općinskog 

vijeća („Sluţbeni glasnik Općine Jelsa“ , broj: 

6/01). 

 

 

 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Sluţbenom glasniku Općine Jelsa. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 120-08/17-01/1 

URBROJ: 2128/02-17-1 

Jelsa, 12. prosinca 2017. godine 

 

   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Ivan Grgiĉević 

 

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

 

 Na temelju ĉlanka 27. toĉke 3. Zakona o 

muzejima (NN 110/2015), ĉlanka 24. Statuta 

Muzeja općine Jelsa („Sluţbeni glasnik Općine 

Jelsa“,  broj 4/16) i ĉlanka 33. Statuta Općine Jelsa 

(„Sluţbeni glasnik Općine Jelsa“, broj 5/13 i 8/13 – 

ispravak), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj V 

sjednici odrţanoj 12. prosinca 2017., donosi: 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju ĉlanova Natjeĉajnog odbora za 

provoĊenje postupka imenovanja Ravnatelja 

Muzeja općine Jelsa 

 

I 

 

 U Natjeĉajni odbor imenuju se sljedeći 

ĉlanovi: 

 

1. Dolores Stipišić, predsjednik 

2. Nene Mišković,  član 

3. Maja Vukić, član 

 

II 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom glasniku 

Općine Jelsa“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

Klasa: 612-05/17-01/6 

Urbroj: 2128/02-17-2 

Jelsa, 12. prosinca 2017. 
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   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Ivan Grgiĉević 

 

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

  

 Na temelju ĉl. 103. stavka 2. Zakona o 

cestama ( narodne novine br: 84/11, 22/13, 54/13, 

148/13 i 92/14), ĉlanka 176. Zakona o prostornom 

ureĊenju („Narodne novine“, br.: 153/13 i  65/17)  i  

ĉlanka 33. Statuta Općine Jelsa (“Sluţbeni glasnik 

Općine Jelsa”, broj: 5/13 i 8/13 ) Općinsko vijeće 

Općine Jelsa na svojoj V. sjednici odrţanoj dana 

12. prosinca 2017. godine donosi: 

 

O D L U K U 
o zamjeni nekretnina i 

ukidanju statusa javnog dobra 

na dijela  nekretnine oznaĉene kao 

ĉ.zem. 5677 k.o. Jelsa (stepeništa u Jelsi) 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Prihvaća se prijedlog Luke Šulića, iz Zagreba, 

Baruna Trenka 3, OIB:  38022959574, za sklapanje 

Ugovora o zamjeni nekretnina i izmještanju dijela 

javnog puta oznaĉenog kao ĉ.zem. 5677 k.o. Jelsa, 

u naravi stepenište, a u svrhu formiranja  graĊevne 

ĉestice. 

 

Ĉlanak 2. 

 

 Ugovorom o zamjeni nekretnina iz ĉlanka 1. 

ove Odluke, Luka Šulić, vlasnik zemljišta 

oznaĉenog kao ĉ.zem. 30/1 k.o. Jelsa, u naravi vrt, 

ukupne površine 76 m2,  i to za ½ dijela, i to baš 

njezina istoĉnog dijela, ustupiti će Općini Jelsa bez 

naknade 15 m2 istoĉnog dijela istog zemljišta, na 

skici prijedloga rješenja oznaĉenom crvenom 

šrafurom, na koji će biti izmještena nova trasa 

javnog puta – stepeništa, dok će  Općina Jelsa 

ustupiti Luki Šuliću dio ĉ.zem. 5677 k.o. Jelsa, 

takoĊer površine 15 m2,  u naravi stara trasa javnog 

puta – stepeništa, na skici prijedloga rješenja 

oznaĉenom plavom šrafurom, u dosadašnjem 

vlasništvu Općine Jelsa, i to upravo dio koji prolazi 

zapadno od kuće oznaĉene kao ĉ.zgr. 45 k.o. Jelsa, 

u vlasništvu Luke Šulića.   

 

 Luka Šulić obvezan je o svom trošku izgraditi, 

urediti i komunalno opremiti novi dio trase 

stepeništa te ga spojiti sa ostatkom dijela stepeništa 

oznaĉenog kao ĉ.zem. 5677 k.o. Jelsa. 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Za potrebe realizacije zamjene nekretnina iz 

ove Odluke ukida se status javnog dobra u općoj 

uporabi dijela nekretnine oznaĉene kao ĉ.zem. 5677 

k.o. Jelsa, površine 15 m2, u naravi dio stare trase 

puta- stepeništa, na skici prijedloga rješenja 

oznaĉenom plavom šrafurom, jer izgradnjom nove 

trase stepeništa trajno prestaje potreba korištenja 

tog dijela puta – stepeništa.  

 

Ĉlanak 4. 

 

 Skica iz ĉlanka 2. i  3. ove Odluke sastavni je 

dio ove Odluke.  

 

Ĉlanak 5. 

 

 Ovlašćuje se Naĉelnik Općine za poduzimanje 

svih  potrebnih  radnji  u cilju realizacije ove 

Odluke te potpisivanje Ugovora iz ĉlanka I ove 

Odluke. 

 

Ĉlanak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Sluţbenom 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 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 406-01/16-01/9  

URBROJ: 2128/02-17-2 

Jelsa, 12. prosinca 2017.g. 

 

   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Ivan Grgiĉević 

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

 

 Na temelju ĉl. 103. stavka 2. Zakona o 

cestama ( „Narodne novine“, br: 84/11, 22/13, 

54/13, 148/13 i 92/14), ĉlanka 176. Zakona o 

prostornom ureĊenju („Narodne novine“, br.: 

153/13 i 65/17)  i ĉlanka 33. Statuta Općine Jelsa 

(“Sluţbeni glasnik Općine Jelsa”, broj: 5/13 i 8/13 ) 

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj V. sjednici 

odrţanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi: 

 

ODLUKU 
o zamjeni nekretnina 

i ukidanju statusa javnog dobra na dijelu 

nekretnine 

oznaĉene kao ĉ.zem. 5573 k.o. Jelsa (puta u 

Gromin Dolcu) 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Prihvaća se prijedlog Sasche Machieda, OIB: 

59724825534, za sklapanje Ugovora o zamjeni 

nekretnina kojim se imaju regulirati do sada 

neriješeni meĊusobni imovinsko-pravni odnosi 

izmeĊu Općine Jelsa i Sasche Machieda, nastalih 
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nakon izmještanja dijela trase javnog puta u 

Gromin Dolcu, oznaĉenog kao ĉ.zem. 5573 k.o. 

Jelsa, u svrhu polaganja javnih instalacija, 

korigiranja trase javnog puta te formiranja graĊevne 

ĉestice u skladu sa vaţećom prostorno planskom 

dokumentacijom.   

Ĉlanak 2. 

 

 Ugovorom o zamjeni nekretnina iz ĉlanka 1. 

ove Odluke, dio zemljišta u dosadašnjem vlasništvu 

Sasche Machieda, oznaĉen kao ĉ.zem. 3167/1 k.o. 

Jelsa, površine 56 m2, na kojem je u naravi 

izgraĊena nova trasa dijela javnog puta, zamijeniti 

će se bez naknade sa dijelom  ĉ.zem. 5573 k.o. 

Jelsa, takoĊer površine 56 m2,  u naravi stara trasa 

javnog puta u dosadašnjem vlasništvu Općine Jelsa, 

i to upravo dijelom koji je prolazio zapadno ispred 

„Kule Machiedo“, oznaĉene kao ĉ.zgr. 413 k.o. 

Jelsa i kućice oznaĉene kao ĉ.zgr. 420/2 k.o. Jelsa, 

obje u vlasništvu Sasche Machieda.  

 

Ĉlanak 3. 

 

 Za potrebe realizacije zamjene nekretnina iz 

ove Odluke ukida se status javnog dobra u općoj 

uporabi dijela nekretnine oznaĉene kao ĉ.zem. 5573 

k.o. Jelsa, površine 56 m2, na skici izraĊenoj od 

strane ovlaštenog geod. Tedija Carića, dipl.ing. 

geod. oznaĉenom smeĊom šrafurom pod „B“,  jer je 

trajno prestala potreba korištenja puta odnosno 

njezinog dijela koji prolazi sjeverozapadno od 

„Kule Machiedo“ u Gromin Dolcu, izmještanjem 

nove trase puta na dio ĉ.zem. 3167/1 k.o. Jelsa, na 

skici oznaĉenom plavom šrafurom pod „A“.     

 

Ĉlanak 4. 

 

 Skica iz ĉlanka 3. ove Odluke sastavni je dio 

ove Odluke.  

Ĉlanak 5. 

  

 Ovlašćuje se Naĉelnik Općine za poduzimanje 

svih  potrebnih  radnji  u cilju realizacije ove 

Odluke te potpisivanje Ugovora iz ĉlanka I ove 

Odluke. 

Ĉlanak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Sluţbenom 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 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 406-01/16-01/2  

URBROJ: 2128/02-17-2 

Jelsa, 12. prosinca 2017.g. 

 

   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Ivan Grgiĉević 

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

 

 Na temelju ĉl. 103. stavka 2. Zakona o 

cestama ( „Narodne novine“, br: 84/11, 22/13, 

54/13, 148/13 i 92/14), ĉlanka 176. Zakona o 

prostornom ureĊenju („Narodne novine“, br.: 

153/13 i 65/17)  i ĉlanka 33. Statuta Općine Jelsa 

(“Sluţbeni glasnik Općine Jelsa”, broj: 5/13 i 8/13 ) 

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj V. sjednici 

odrţanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi: 

 

ODLUKU 

o prodaji nekretnina i 

ukidanju statusa javnog dobra 

na dijelu nekretnina u  Ivan Dolcu 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Prihvaća se zahtjev Ivana AnĊelka Liseca iz 

Splita, Šimićeva 62, OIB: 72995588527, za 

odobrenje Ugovora o kupoprodaji dijela nekretnina 

oznaĉenih kao ĉ.zem. 4065 k.o. i 4062/1  k.o 

Vrisnik u Ivan Dolcu, koja su u katastarskom planu 

oznaĉene kao javni put, a na kojoj se u naravi nalazi 

zgrada izgraĊena prije više od 100 godina, sada 

rekonstruirana i u vlasništvu Ivana AnĊelka Liseca, 

koja je predmetom postupka ozakonjenja sukladno 

Zakonu o postupanju sa nezakonito izgraĊenim 

zgradama („Narodne novine“, br.: 86/12, 143/13 i 

65/17).    

 

Ĉlanak 2. 

 

 Dio nekretnina oznaĉenih kao: 

 

- 4065 k.o. Vrisnik, i to dio površine 11 m2, kojega 

je isti stvarni posjednik, na skici stvarnog stanja 

izraĊenoj od Ureda ovlaštenog inţenjera geodezije 

Petra Garmaza, od oţujka 2017.g. oznaĉenoj 

crvenom bojom i slovom A,  

 

- te dio i to 3/145 dijela nekretnine oznaĉene kao 

ĉ.zem. 4062/1 k.o. Vrisnik, površine 3 m2, kojega 

je isti stvarni posjednik, na skici stvarnog stanja 

izraĊenoj od Ureda ovlaštenog inţenjera geodezije 

Petra Garmaza, od oţujka 2017.g. oznaĉenoj 

crvenom bojom i slovom B,  prodati će se sukladno 

ĉl. 176. Zakona o prostornom  ureĊenju („NN“, br: 

153/13 i 65/17) Ivanu AnĊelku Lisec izravnom 

pogodbom a sve u svrhu formiranja graĊevne 

ĉestice.    

 

Ĉlanak 3. 

 

 Za potrebe realizacije kupoprodaje nekretnina 

iz ove Odluke ukida se status javnog dobra u općoj 

uporabi dijelova nekretnina iz ĉlanka 2. Ove 
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Odluke, jer isti u naravi nisu dio javnog puta, niti se 

koriste u tu svrhu, te se utvrĊuje da je trajno 

prestala potreba njihovog korištenja kao dijela 

javnog puta.  

 

Ĉlanak 4. 

 

Skica iz ĉlanka 2. i 3. ove Odluke sastavni je 

dio ove Odluke.  

 

Ĉlanak 5. 

  

 Ovlašćuje se Naĉelnik Općine Jelsa za 

poduzimanje svih  potrebnih radnji u cilju 

realizacije ove Odluke. 

 

Ĉlanak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Sluţbenom 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 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 406-01/17-01/2  

URBROJ: 2128/02-17-6 

Jelsa, 12. prosinca 2017.g. 

 

   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Ivan Grgiĉević 

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

 

 Na temelju ĉl. 103. stavka 2. Zakona o 

cestama ( „Narodne novine“, br: 84/11, 22/13, 

54/13, 148/13 i 92/14), i ĉlanka 33. Statuta Općine 

Jelsa (“Sluţbeni glasnik Općine Jelsa”, broj: 5/13 i 

8/13 ) Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj V. 

sjednici odrţanoj dana 12. prosinca 2017. godine 

donosi: 

 

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu 

nekretnine oznaĉene kao 

ĉ.zem. 5657 k.o. Jelsa 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi 

dijela nekretnine oznaĉene kao ĉ.zem. 5657 k.o. 

Jelsa, površine 190 m2, i to upravo dijela 

nekretnine na skici prijedloga oznaĉeno slovima, A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A, jer isti u naravi 

predstavlja zapušteni vrt, te se utvrĊuje da je trajno 

prestala potreba njegovog korištenja kao dijela 

javnog puta.  

 

Ĉlanak 2. 

 

 Skica iz ĉlanka 1. ove Odluke sastavni je dio 

ove Odluke.  

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ovlašćuje se Naĉelnik Općine Jelsa za 

poduzimanje svih  potrebnih radnji u cilju 

realizacije ove Odluke. 

 

Ĉlanak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Sluţbenom 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 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 406-01/15-01/1  

URBROJ: 2128/02-17-6 

Jelsa, 12. prosinca 2017.g. 

 

   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Ivan Grgiĉević 

 

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

 

 Na temelju ĉlanaka 33. Statuta Općine Jelsa 

(„Sluţbeni glasnik Općine Jelsa “, br. 5/13 i 8/13), a 

u svezi s ĉlankom 356. st. 2. Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima, („Narodne novine“, br. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Općinsko 

vijeće Općine Jelsa na svojoj V. sjednici odrţanoj 

dana 12. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći:  

 

ZAKLJUĈAK 
o davanju suglasnosti za stjecanje prava 

vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Daje se suglasnost za stjecanje prava 

vlasništva i upisa istog u zemljišne knjige 

Općinskog suda u Starom Gradu, na nekretnini koja 

se nalazi na podruĉju Općine Jelsa , mjesto 

Vrboska, Splitsko – dalmatinska ţupanija, 

Republika Hrvatska, za korist drţavljana Kraljevine 

Norveške, Sverre Gerhard Mork Wollbraaten, OIB: 

048463892556, Malgorzata Wollbraaten, OIB: 

65509170322, oboje na adresi: Finnesvej 6, 

Drobak, Norveška.                  
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Ĉlanak 2. 

 

 Temeljem ovog Zakljuĉka, drţavljani  

Kraljevine Norveške navedeni  u prethodnom 

ĉlanku mogu  steći pravo vlasništva na nekretnini  

oznaĉenoj kao ĉes. Zgr. 395, ĉes.zem. 809/194, z.ul. 

161 k.o. Vrboska, u cijelosti, vlasništvo Višnjice 

Vuĉko, r. Latinović, Ljudevita Modeca 2,  Zagreb, 

OIB: 63285486023.   

 

Ĉlanak 3. 

 

 Stjecanje prava vlasništva nekretnine 

oznaĉene u prethodnom ĉlanku od strane 

drţavljanina Kraljevine Norveške ne protivi se 

interesima jedinice lokalne samouprave, odnosno 

Općine Jelsa. 

 

Ĉlanak 4. 

 

 Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu  dan nakon 

dana objave u Sluţbenom glasniku Općine Jelsa.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 947-03/17-01/2                 

URBROJ: 2128/02-17-2 

Jelsa, 12. prosinca 2017.g. 

 

   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Ivan Grgiĉević 

 

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

 

 Na temelju ĉlanka 35. Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima ( (Uredniĉki proĉišćeni 

tekst, «Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 

146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i sukladno 

ĉlanku 33. Statuta Općine Jelsa (''Sluţbeni glasnik 

Općine Jelsa'', broj: 5/13 i 8/13) Općinsko vijeće 

Općine Jelsa, dana 12. prosinca 2017.g., d o n o s i  

: 

ODLUKU 
o kupnji zemljišta za potrebe projektiranja i 

gradnje reciklaţnog dvorišta 

u gospodarskoj zoni Rake- Svirĉe 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Pristupa se kupnji zemljišta oznaĉenog kao 

ĉ.zem. 1642 k.o. Vrisnik, površine 1068 m2, 

vlasnika Nevena Ćurina, iz Hvara, OIB: 

20447503605, a za potrebe izgradnje reciklaţnog 

dvorišta u gospodarskoj zoni Rake - Svirĉe. Na 

zemljištu su izvedeni radovi betoniranja na dvorištu 

površine 650 m2, te je izgraĊen suhozid volumena 

75m3.   

 

Ĉlanak 2. 

 

 Kupoprodajna cijena za m2 nekretnine iz 

ĉlanka 1. ove Odluke iznosi =44,86 EUR-a, 

(slovima: ĉetrdesetĉetiri eura i 86 centi) plativo u 

kunama po srednjem teĉaju NBH, na dan plaćanja, 

a odreĊena je na temelju prethodno pribavljene 

procjene od ovlaštenog sudskog vještaka za 

procjenu nekretnina, Tihomira Begića, dipl.ing, tj. 

FORB nekretnine d.o.o., Zagreb, broj el: 60/17 od 

prosinca 2017 godine.   

 

Ĉlanak 3. 

 

 Daje se ovlaštenje naĉelniku Općine Jelsa da 

sa vlasnikom  nekretnine  sklopi kupoprodajni 

ugovor temeljem kojega će se provesti upis u 

zemljišne knjige suda u Starome Gradu. 

 

Ĉlanak 4. 

 

 Ova Odluka   stupa na snagu  osmog dana od 

dana objave  u «Sluţbenom glasniku Općine Jelsa». 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 406-01/17-01/10 

URBROJ:2128/02-17-2 

Jelsa, 12. prosinca 2017.g 

   PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Ivan Grgiĉević 

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

 

 Na temelju ĉlanka 3. i ĉl. 4. Zakona o 

lokalnim porezima i Zakona o izmjenama Zakona o 

lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 

115/2016 i 101/2017) i ĉlanka 33. Statuta Općine 

Jelsa (Sluţbeni glasnik Općine Jelsa broj: 5/13 i 

8/13), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj V. 

sjednici odrţanoj dana 12. prosinca 2017.g. 

donijelo je :  

 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o porezima  Općine Jelsa 

 

Ĉlanak 1. 

 

 U Odluci o porezima  Općine Jelsa  („ 

Sluţbeni glasnik Općine Jelsa“ broj : 3/17 ) , u 

Glavi   VI. Odluke : POREZ NA NEKRETNINE   
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ĉlanak  32.  briše se.   Dosadašnja glava VII.  

postaje glava VI. 

 

 Dosadašnji ĉlanci 33.,34., 35., i 36 postaju 

ĉlanci 32., 33., 34., i 35. 

 

Ĉlanak 2. 

 

 U Odluci o porezima Općine Jelsa  („ Sluţbeni 

glasnik Općine Jelsa“ broj : 3/17 ) , u Glavi   VIII. 

Odluke : PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE   

ĉlanci 38. i  39.  brišu se.   

  

 Dosadašnja glava VIII. postaje glava VII. 

 

 Dosadašnji ĉlanak 37. postaje ĉlanak 36., 

ĉlanak 40. postaje ĉlanak 37. i ĉlanak 41. postaje 

ĉlanak 38. 

 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine Jelsa“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 410-01/17-01/1 

URBROJ: 2128/02-17-18 

Jelsa, 12. prosinca, 2017. 

   PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Ivan Grgiĉević  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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"SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE JELSA" izdaje Općina Jelsa  

Odgovorni urednik: Ivica Keršić, dipl. oec., proĉelnik JUO Općine Jelsa 

Priprema i izrada: ŢGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa 

 


