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Na temelju članka  39. Statuta Općine 

Jelsa ( “ Službeni glasnik Općine Jelsa“ br. 5/13 i 

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

sjednici održanoj dana 8. lipnja  2018.g., d o n o s i  

 

Z A K LJ U Č A K 
povodom razmatranja Izvješća Mandatne 

komisije 

 

Članak 1. 

 

Prima se na znanje Izvješće Mandatne 

komisije, temeljem kojeg se utvrđuje da su 

ispunjeni zakonom predviđeni  uvjeti  za mirovanje 

mandata članu Općinskog vijeća Općine Jelsa 

Toniju Matkoviću, te za početak omandata 

zamjenskom članu Općinskog vijeća Općine Jelsa 

Jakši Damjanić.    

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Jelsa. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2128/02-18-26 

Jelsa, 08. lipnja  2018.g. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju članka 43. Statuta Općine Jelsa 

(“Službeni glasnik“ Općine Jelsa 5/13 i 8/13), i  

članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Jelsa (“Službeni glasnik“ Općine Jelsa 07/09  i 

5/13), Mandatna  komisija Općinskog vijeća 

Općine Jelsa podnosi Općinskom vijeću Općine 

Jelsa 

 

I Z V J E Š Ć E 
o stavljanju u mirovanje mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Jelsa iz osobnih 

razloga 

i ispunjenju uvjeta za početak mandata 

zamjenskom članu 

 

I. 

 

Mandatna komisija izvješćuje o 

podnesenom pisanom zahtjevu za stavljanje u 

mirovanje mandata člana  Općinskog vijeća Općine 

Jelsa , iz osobnih razloga kako slijedi: 

 

Toni Matković, iz Vrboske, izabran u 

Općinsko vijeće Općine Jelsa, s kandidacijske liste  

SDP-a,  podnio je pisani zahtjev za stavljanje svog 

mandata u mirovanje dana 01. lipnja 2018. godine. 

 

Stavljanje mandata u mirovanje podneseno 

je u skladu s člankom 39. Statuta Općine Jelse, te 

mirovanje mandata počinje teći od 01. lipnja 

2018.g., dana dostave pisanog zahtjeva.  

 

II. 

 

Mandatna komisija izvješćuje da člana 

predstavničkog tijela izabranog na stranačkoj listi 

koji je podnio pisani zahtjev za stavljanje svog 

mandata u mirovanje, zamjenjuje  neizabrani 

kandidat s liste Jakša Damjanić, kojeg je  svojim 

odlukom  dana  1. lipnja 2018.g.  odredila  politička 

stranka SDP.   

 

III. 

 

Mandatna komisija izvješćuje da su 

ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje mandata 

članu Općinskog vijeća Općine Jelsa Toniju 

Matkoviću, te za početak obnašanja mandata 

zamjenskog člana Općinskog vijeća Općine Jelsa 

Jakše Damjanića.  

 

IV. 

 

Ovo Izvješće daje se na znanje svim 

članovima Općinskog vijeća Općine Jelsa. 

 

V. 

 

Ovo Izvješće objaviti će se u “Službenom 

glasniku Općine Jelsa“ . 

  

KLASA: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2128/02-18-25 

Jelsa, 01. lipnja 2018.g. 

 

Članovi Mandatne komisije  

Ivan Grgičević,v.r. 

Ružica Visković ,v.r. 

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

Na temelju članaka 12., 13., 14. i 33.  

Statuta Općine jelsa  ("Službeni glasnik Općine 

Jelsa“, br.: 5/13 i 8/13)   Općinsko vijeće Općine 

Jelsa na svojoj VII. sjednici, održanoj dana 08. 

lipnja 2018. godine donosi 

 

O D L U K U 
o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji 

između Općine Gradac, Grada Hvara, Općine 

Jelsa, Grada Staroga Grada, Općine Sućuraj i 

Grada Vrgorca 
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Članak 1. 

 

Općina Gradac, Grad Hvar, Općina Jelsa, 

Grad Stari Grad, Općina Sućuraj i Grad Vrgorac 

potpisat će Povelju o prijateljstvu i suradnji. 

 

Članak 2. 

 

Povelja o prijateljstvu i suradnji  između 

gradova i općina potpisat će se s ciljem 

unaprijeđena prijateljskih odnosa, jačanja 

zajedničkih interesa i suradnje na području 

kulturnog,  društvenog i gospodarskog razvoja. 

 

Sadržaj i oblici suradnje utvrđeni su u 

tekstu Povelje o prijateljstvu i suradnji, a koja je 

sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Jelsa da 

potpiše Povelju o prijateljstvu i suradnji iz članka 1. 

ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

nakon dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Jelsa“.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 

 

Klasa:021-05/18-01/1 

Urbroj:2128/02-18-3 

Jelsa , 08. lipnja 2018. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju odredbe članka 33. Statuta 

Općine Jelsa  („Službeni glasnik Općine Jelsa“, 

broj: 5/13 i 8/13) i čl. 5. Odluke o uvjetima i načinu 

davanja javnih površina na privremeno korištenje 

(„Službeni glasnik Općine Jelsa“,broj: 3/14 i 

11/14), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj VII 

sjednici održanoj dana 08. 06. 2018. godine, d o n o 

s i : 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Plana postavljanja 

privremenih objekata 

 

Članak 1. 

 

Plan postavljanja privremenih 

objekata(„Službeni glasnik Općine Jelsa“, broj : 

14a/10, 4/11, 12/11, 2/13, 5/13, 7/13, 13/13, 6/14 , 

8/14, 2/16, 4/16 i 6/16), mijenja se i dopunjuje na 

sljedeći način: 

 

II OPIS POJEDINIH LOKACIJA 

 

A. Lokacije postavljanja privremenih 

objekata u mjestu Jelsa: 

 

Mijenjaju se sljedeće postojeće lokacije, 

tako da sada glase: 

 

4. LOKACIJA- SOLINE-TRŽNICA 

SMJEŠTAJ: uz parkiralište, na čest. zem br.: 

1231/2 

SADRŽAJ: ribarnica, voće i povrće, ugostiteljska 

djelatnost 

KAPACITET: 5 montažnih kućica, 4 štanda, 2 

štekata – 7,0 x 6,0 m = 42,0 m2  i   7,0 x 5,70 = 

40,0 m2   

 

11. LOKACIJA-OBALA ĆIRE 

GAMULINA, ČEST. ZEM. BR.: 1728/3 

SMJEŠTAJ: ispred kuće Gamulin 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 75,60 m2(I pov.) i 25,20 m2 (II 

pov.) 

 

12. LOKACIJA-OBALA ĆIRE 

GAMULINA, ČEST.ZEM. BR.: 1728/3 

SMJEŠTAJ: ispred kuće Plenković 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 81,10 m2 

 

14. LOKACIJA- OBALA ĆIRE 

GAMULINA,ČEST. ZGR. BR.: 148/2 

SMJEŠTAJ: ispred sjeverne strane kuće Dančević, 

na čest.zem. br.: 5658 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 69,0 m2 

 

15. LOKACIJA-OBALA ĆIRE 

GAMULINA , ČEST. ZGR. BR.: 140/2 

SMJEŠTAJ: uz sjevernu fasadu kuće Dančević, na 

čest.zem.br.: 5658 i 5663/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 103,33 m2  

 

16. LOKACIJA-RIVA, ČEST. ZGR. 

BR.: 128/2  

SMJEŠTAJ: ispred kuće Juraga, na čest. zem. br.: 

5663/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 60,80 m2  

 

17. LOKACIJA-RIVA,ČEST. ZGR. 

BR.: 128/1  

SMJEŠTAJ: ispred sjeverne fasade kuće 

Grgičević/Gamulin, na čest.zem. br.: 5663/1  

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 
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KAPACITET: 120,0 m2   

 

19. LOKACIJA-RIVA, ČEST.ZEM. 

BR.: 1281 

SMJEŠTAJ: ispred kuće Lučić, na dijelu čest. zem. 

br.: 5663/1  

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 45,66 m2  

 

20. LOKACIJA-RIVA, ČEST. ZGR. 

BR.: 120/1 

SMJEŠTAJ: ispred sjeverne i zapadne strane kuće 

Duboković, na čest. zem. br.: 5663/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 94,82 m2  

 

21. LOKACIJA-TRG HRVATSKOG 

NARODNOG PREPORODA, ČEST. ZGR. BR.: 

120/2 

SMJEŠTAJ: ispred zapadne fasade kuće 

Duboković, na čest. zem. br.: 5663/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 50,40 m2  

 

22. LOKACIJA-TRG HRVATSKOG 

NARODNOG PREPORODA, ČEST. ZGR. 

120/3 

SMJEŠTAJ: ispred kuće Fabrio, na čest. zem. br.: 

5663/1 

SADRŽAJ: ugostiteljskla djelatnost 

KAPACITET: 72,0  m2 

 

23. LOKACIJA-TRG HRVATSKOG 

NARODNOG PREPORODA, ČEST. ZGR. BR.: 
115 

SMJEŠTAJ: ispred istočne i sjeverne fasade kuće 

Peronja, na čest. zem. br.: 5663/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 50,0 m2  

 

24. LOKACIJA-TRG HRVATSKOG 

NARODNOG PREPORODA, ČEST. ZGR. BR.: 

99/2 

SMJEŠTAJ: ispred istočne fasade kuće Duboković, 

na čest. zem. br.: 5663/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET:  38,25 m2  

 

25. LOKACIJA-TRG HRVATSKOG 

NARODNOG PREPORODA, ČEST. ZGR. BR.: 

99/1 

SMJEŠTAJ: ispred istočne fasade kuće Duboković, 

na čest.zem.br.: 5663/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 38,25 m2  

 

26. LOKACIJA-RIVA, ČEST. ZGR. 

BR.: 98 

SMJEŠTAJ: ispred jugoistočne fasade kuće Carić, 

na čest. zem. br.: 5627/2 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 58,65 m2 

 

27. LOKACIJA-RIVA, ČEST. ZGR. 

BR.: 98 

SMJEŠTAJ: ispred sjeveroistočne fasade kuće Cari, 

čest.zem. br.: 5627/2 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 53,55 m2 

 

29. LOKACIJA-OBALA 

DUBOKOVIĆA, ČEST. ZGR. BR.: 614/1 

SMJEŠTAJ: ispred istočne fasade ex hotela 

Laccento, na čest. zem. br.: 1231/3 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 114,0 m2 

 

30. LOKACIJA-OBALA 

DUBOKOVIĆA, ČEST. ZGR. BR.: 34/4 

SMJEŠTAJ: uz južnu fasadu kuće Matulić, na čest. 

zem. br.: 1231/3 

SADRŽAJ: ugostioteljska djelatnost 

KAPACITET: 30,72 m2     

 

31. LOKACIJA-OBALA 

DUBOKOVIĆA, ČEAST. ZGR. BR.: 20/5 

SMJEŠTAJ: preko puta južne fasade kuće vitezica, 

na čest.zem.br.: 15/2 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 59,40 m2 

 

32. LOKACIJA-OBALA 

DUBOKOVIĆA, ČEST. ZGR. BR.: 20/6 

SMJEŠTAJ: preko puta južne fasade kuće 

Radovani, na čest. zem. br.: 15/2 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 59,40 m2 

 

34. LOKACIJA-OBALA 

DUBOKOVIĆA, ČEST. ZGR. BR.: 19 

SMJEŠTAJ: preko puta južne fasade kuće 

Bunčuga, na čest. zem. br.: 15/2 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 60,33 m2      

 

35. LOKACIJA-OBALA 

DUBOKOVIĆA, ČEST. ZGR. BR.: 18 

SMJEŠTAJ: preko puta južne fasade kuće 

Bartulović, na čest. zem. br.: 15/2 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 59,70 m2 

 

36. LOKACIJA-OBALA 

DUBOKOVIĆA, ČEST. ZGR. BR.:8 

SMJEŠTAJ: uz južnu fasadu kuće Brida, na 

čest.zem.br.: 13/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 61,0 m2  
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37. LOKACIJA-OBALA 

DUBOKOVIĆA, ČEST. ZGR. BR.: 4/1 

SMJEŠTAJ: uz jugoistočnu fasadu zgrade 

Arsenala, na čest. zem. br. 13/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 56,25 m2    

 

53. LOKACIJA-OBALA ĆIRE 

GAMULINA, ČEST. ZGR. BR.: 138/1  

SMJEŠTAJ: uz sjevernu fasadu kuće 

Skrivaneli(čest.zgr.br.: 138/1), na čest. zem. br.: 

5663/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 60,0 m2           

 

56. LOKACIJA –OBALA ĆIRE 

GAMULINA, ČEST.. ZGR.BR.: 159 

SMJEŠTAJ:  uz sjevernu fasadu kuće Grgičević-

Bulan (čest. zgr. br.: 154 , na čest. zem. br.: 5663/1) 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 73,71 m2 

 

60. LOKACIJA-OBALA ĆIRE 

GAMULINA, ČEST. ZEM. BR.: 1725/1 

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane kuće Huljić(čest. 

zem. br.: 1725/1), na čest. zem. br.: 5546/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 12,73 m2      

 

Iza lokacije 63. dodaju se nove lokacije, 

koje glase: 

 

64. LOKACIJA-OBALA 

DUBOKOVIĆA, ČEST. ZGR. BR.: 13/2 

SMJEŠTAJ: s južne strane kuće Duboković (čest. 

zgr. br.: 4/1) 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 14,25 m2 

 

65. LOKACIJA-TRG TOME 

GAMULINA,ČEST. ZEM. BR.: 1231/8 
SMJEŠTAJ: sa zapadne strane zgrade 

Obćinskog doma (čest. zgr. br.: 570) 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 49,50 m 

 

66. LOKACIJA-LUČICA-ZAPADNO 

OD ZGRADE VESLAČKOG KLUBA, ČEST. 

ZEM. BR.: 1728/3 

SMJEŠTAJ: na platou zapadno od zgrade 

veslačkog klubaSADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 2 X 25,12 m2 

 

Članak 2. 

 

B. Lokacije postavljanja privremenih 

objekata u mjestu Vrboska: 

 

Mijenjaju se sljedeće postojeće lokacije, 

tako da sada glase: 

3. LOKACIJA – NOVA RIVA, ČEST. 

ZGR. 235 

SMJEŠTAJ: ispred kuće Žanković, na dijelu 

čest.zem.br.: 2700/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET:  51,30 m2 

 

4. LOKACIJA – NOVA RIVA, 

ČEST.ZGR. 1161/2 

SMJEŠTAJ: ispred kuće Bahovec , na dijelu 

čest.zem. br.: 2700/2 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 75,50 m2 

 

5. LOKACIJA – RIVA,  ČEST. ZGR. 

171/3  

SMJEŠTAJ: uz zapadnu i istočnu fasadu kuće 

Franković, na dijelu čest.zem.br.: 2700/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 65,40 m2 

 

6. LOKACIJA – RIVA, ČEST. ZGR. 

171/3 

SMJEŠTAJ: ispred istočne fasade Općinskog doma, 

na dijelu čest. zem. br.: 2700/1, te prema sjeveru - 

rivi  

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 121,80 m2 

 

9. LOKACIJA – RIVA, ČEST. ZGR. 

150/1 

SMJEŠTAJ: uz sjevernu fasadu kuće    Potočnjak, 

na dijelu čest.zem 2700/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 33,0 m2 

 

10. LOKACIJA- RIVA, ČEST. ZGR. 

148/1 

SMJEŠTAJ: uz sjevernu fasadu kuće Milas, na 

dijelu čest.ze.br.: 2700/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET:  61,0 m2 

 

11. LOKACIJA – RIVA, ČEST. ZGR. 

363 

SMJEŠTAJ: uz istočnu fasadu kuće Blašković, na 

dijelu čest.zem. 2688/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 67,0 m2 

 

Iza lokacije 18., dodaju se nove lokacije, 

koje glase: 

 

19. LOKACIJA – RIVA, ČEST. ZGR. 

216/1 

SMJEŠTAJ: uz sjevernu i istočnu stranu kuće 

Franković, na dijelu čest. zem. br.: 2700/1 (WINE 

&OIL BAR) 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 20,0 m2  
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20. LOKACIJA – RIVA 

SMJEŠTAJ: na Rivi sjeverno od štekata restorana 

„Trica gardelin“ ispred zgrade označene kao 

čest.zgr.br.: 171/3 , na  čest.zem.br.: 2700/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 23,14 m2 (dodatna površina - 17,8 x 

1,3 m) 

 

21. LOKACIJA – RIVA 

SMJEŠTAJ: na Rivi jugoistočno od štekata bistro-a 

„Kapar's“ u kući Bogdanić, označenoj kao 

čest.zgr.br.: 156/2, na čest.zem.br.: 2700/1 

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 9,8 m2 (dodatna površina – 7,5 x 1,3 

m) 

 

22. LOKACIJA - RIVA 

SMJEŠTAJ: na Rivi sjeverozapadno od štekata 

restorana „Paparazzi“ na zemljištu, označenom kao 

čest.zem.br.: 2700/1  

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost, 

KAPACITET: 7,80 m2 (dodatna površina – 6,0 x 

1,3 m) 

 

23.  LOKACIJA -RIVA 

SMJEŠTAJ: na Rivi sjeverno od štekata caffe-bar-a 

„Dalmatino“, ispred zgrade označene kao 

čest.zgr.br.: 314 na zemljištu označenom kao 

čest.zem.br.: 2700/1  

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 7,8 m2 (dodatna površina – 6,0 x 1,3 

m) 

 

24. LOKACIJA – RIVA 

SMJEŠTAJ: na Rivi sjeverno od štekata caffe-bara 

„Gaetano“, ispred zgrade, označene kao 

čest.zgr.br.: 167/2 , na zemljištu označenom kao 

čest.zem.br.: 2700/1  

SADRŽAJ: ugostiteljska djelatnost 

KAPACITET: 7,80 m2 (dodatna površina – 2x 3,0 

x 1,3 m) 

 

Članak 3. 

 

U ostalom dijelu Plan postavljanja 

privremenih objekata ostaje nepromijenjen. 

 

Članak 4. 

 

Grafički prikaz je sastavni  dio ove Odluke 

o  izmjenama Plana postavljanja privremenih 

objekata. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Jelsa“. 

 

Grafički prikaz iz čl. 4. ove Odluke nije 

predmet objave u „Službenom glasniku“ već se 

čuva u arhivi  Općine Jelsa.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  JELSA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-01/10-01/4 

URBROJ: 2128/02-18-13 

Jelsa,   08. 06. 2018. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., 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 48/18) i članka 

33. Statuta Općine Jelsa (“Službeni glasnik Općine 

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

Jelsa na VII. sjednici održanoj dana  08. lipnja 

2018. godine donosi : 

 

O D L U K U 
o kandidiranju projekta „Sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda naselja Humac“ 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 2018. 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. 

 

Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, kao 

isporučitelj vodnih usluga i korisnik potpore, 

društvo u suvlasništvu Općine Jelsa, će tijekom 

2018. 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. 
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Prilog ove Odluke 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. 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:  325-01/16-01/9  

URBROJ: 2128/02-18-4 

Jelsa, 08. lipanj 2018.  

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., 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 123/17) i članka 33. Statuta Općine 

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

8/13) Općinsko vijeće Općine Jelsa je na VII. 

sjednici održanoj 08. lipnja 2018. godine donosi : 

 

O D L U K U 
o prihvaćanju sudjelovanja u  projektu „Old 

crafts New possibilities” 

u statusu partnera 

   

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom Općina Jelsa pristupa kao 

partner projektu „Old crafts New possibilities” s 

Općinom Tisno te partnerima iz Italije 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). 

 

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 i očuvanje kulturne baštine u 

vidu očuvanja tradicionalnih zanata (znanja i 

vještina) u području tradicionalne brodogradnje, 

ribarstva i maslinarstva.  

 

Članak 3. 

 

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 4. 

 

Za pripremu dokumentacije potrebnu za 

sklapanje Sporazuma o partnerstvu ovlašćuje se 

načelnik Općine Jelsa. 

 

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 
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KLASA: 402-01/17-01/8  

URBROJ: 2128/02-18-3 

Jelsa, 08. lipanj 2018.g. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa 

(“Službeni glasnik Općine Jelsa“ br: 5/13 i 8/13), 

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj VII. 

sjednici, održanoj dana 08. lipnja 2018.g., donosi: 

 

O D L U K U 
o zamjeni nekretnina sa društvom Jelkom d.o.o., 

Vrboska 

i to  „Ljetnog kina“ u Jelsi, šume u „Gojdanji“ i 

dio „Starog kampa“ u Vrboskoj za „Zadružni 

dom“ u Vrboskoj 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se zamjena nekretnina označenih 

kao č.zem.  1272/1, 1272/2, 1270/1 k.o. Jelsa, u 

naravi „Ljetno kino“ u Jelsi, čest. zem. 163/3 k.o. 

Jelsa, u naravi šuma u Gojdanji, i dio od 500 m2 

čest.zem 825/1 k.o. Vrboska, u naravi „Stari kamp“ 

u Vrboskoj, sve vlasništvo tvrtke Jelkom d.o.o., 

Vrboska, za nekretninu u vlasništvu općine Jelsa, u 

naravi „Dom kulture“, označene kao čest. zgr.  br. 

375 k.o. Vrboska, bez naknade.  

 

Članak 2. 

 

Jelkom d.o.o. se obvezuje ispoštivati 

ugovore o zakupu za Studenac d.o.o, i UO „ Trica 

Gardelin“ na način da općina Jelsa do isteka 

ugovora ostaje zakupodavac, i kompletni prihodi 

ostaju za vrijeme trajanja ugovora općini Jelsa, a 

nakon isteka ugovora Jelkom d.o.o. se obvezuje 

provesti natječaj pod istim uvjetima kao općina 

Jelsa. 

 

Članak 3. 

 

Jelkom d.o.o. se obvezuje prijaviti na 

mjeru 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje i poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, dio 

zgrade koja će se rekonstruirati za namjenu dječjeg 

vrtića, te se obvezuje dio zgrade ostaviti za funkciju 

društvenog doma. 

  

Članak 4. 

 

Vrijednost zamijenjenih nekretnina 

približno je jednaka i određena je od strane sudskog 

vještaka za procjenu nekretnina FORB d.o.o.. 

Ukupna procijenjena vrijednost nekretnina u 

vlasništvu tvrtke Jelkom d.o.o. iznosi =694.037,73 

EUR-a, a vrijednost „Doma kulture“ u Vrboskoj u 

vlasništvu Općine Jelsa iznosi =689.216,10 EUR-a. 

 

Članak 5. 

 

Sa vlasnicima nekretnina  sklopiti će se 

ugovor temeljem kojega će se provesti upis u 

zemljišne knjige suda u Starome Gradu. 

 

Članak 6. 

 

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: 406-01/18-01/4                 

URBROJ:2128/02-18- 5 

Jelsa, 08. lipanj 2018 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 

stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 

životinja (NN 102/17) i članka 33. Statuta Općine 

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

8/13), Općinsko Vijeće Općine Jelsa na svojoj VII. 

sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine 

donosi:  

 

O D L U K U 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama te divljim životinjama 

 

DIO PRVI 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Predmet odluke 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom uređuju minimalni 

uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im 

njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole 

njihovog razmnožavanja te način postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama na području 

Općine Jelsa. 

Pojmovi 

 

Članak 2. 

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće 

značenje: 
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1. izgubljena životinja je životinja koja je 

odlutala od vlasnika i on je traži, 

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek 

drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog 

zanimanja za te životinje, 

3. napuštena životinja je životinja koju je 

vlasnik svjesno napustio, kao i životinja 

koju je napustio zbog više sile kao što su 

bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja 

koje se vlasnik svjesno odrekao, 

4. opasne životinje su životinje koje zbog 

neodgovarajućih uvjeta držanja i 

postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje 

i sigurnost ljudi i životinja te koje 

pokazuju napadačko ponašanje prema 

čovjeku, 

5. posjednik životinje odnosno kućnog 

ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je 

svaka pravna ili fizička osoba koja je kao 

vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili 

privremeno odgovorna za zdravlje i 

dobrobit životinje, 

6. prijevoz je premještanje životinja 

prijevoznim sredstvom u nekomercijalne 

svrhe, uključujući postupke pri polasku i 

dolasku na krajnje odredište, 

7. radne životinje su psi koji služe kao 

tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči 

slijepih i oni koji služe za pomoć, psi 

tragači i psi koji služe za obavljanje drugih 

poslova, 

8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: 

sklonište) je objekt u kojem se smještaju i 

zbrinjavaju napuštene i izgubljene 

životinje gdje im se osigurava potrebna 

skrb i pomoć, 

9. slobodnoživuće mačke su mačke koje su 

rođene u divljini, nemaju vlasnika niti 

posjednika, 

10. službene životinje su životinje koje imaju 

licencu za rad i služe za obavljanje poslova 

pojedinih državnih tijela,                 

 

DIO DRUGI 

 

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 

LJUBIMACA 

 

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca 

 

Članak 3. 

 

(1) Posjednik je dužan: 

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u 

skladu s njihovim potrebama, a minimalno 

predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i 

Odlukom Općine, 

psima osigurati prostor koji odgovara 

njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od 

vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih 

uvjeta za obitavanje, 

2. psima osigurati pseću kućicu ili 

odgovarajuću nastambu u skladu s 

Prilogom 1., 

3. označiti mikročipom pse i cijepiti protiv 

bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu, 

4. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po 

javnim površinama bez nadzora, 

5. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja 

upozorava na psa te imati ispravno zvono 

na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, 

6. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć 

te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću 

njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja, 

7. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i 

pravilnu ishranu te trajno omogućiti 

pristup svježoj pitkoj vodi, 

8. redovito održavati čistim prostor u kojem 

borave kućni ljubimci. 

 

(2) Posjednik ne smije: 

1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na 

njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu, 

2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima 

na način koji mu uzrokuje bol, patnju, 

ozljede ili strah. 

 

(3) Zabranjeno je: 

1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih 

sredstava na životinje, 

2. trčanje životinja privezanih uz motorno 

prijevozno sredstvo koje je u pokretu, 

3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati 

u prostorima ili dijelu dvorišta bez 

omogućavanja slobodnog kretanja izvan 

tog prostora, 

4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim 

situacijama kada ograđivanje dijela 

dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas 

se može vezati na način da mu je 

omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a 

sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od 

takvog materijala da psu ne nanose bol ili 

ozljede te da se sredstvo vezanja ne može 

omotati i samim time skratiti na manje od 

5 metara, 

5. trajno i samostalno držanje kućnih 

ljubimaca na adresi različitoj od 

prebivališta ili boravišta posjednika, osim 

u slučaju kada se radi o radnim psima koji 

čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik 

im je dužan osigurati svakodnevni nadzor, 

6. držati kao kućne ljubimce opasne i 

potencijalno opasne životinjske vrste 

utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno 

opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji 

je sastavni dio ove odluke, 
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(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim 

odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u 

odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da 

životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa 

posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa 

mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah. 

 

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. 

Zakona o zaštiti životinja može predlagati 

propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih 

vrsta, 

 

(6) Općina Jelsa kontrolira obvezu označavanja 

pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi 

označeni mikročipom. 

 

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim 

zgradama i obiteljskim kućama 

 

Članak 4. 

 

(1) Držanje kućnih ljubimaca u 

zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima 

zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim 

dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu 

čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni 

ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade 

sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih 

ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju 

mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni 

kućni red stambene zgrade i stanara okolnih 

nekretnina. 

 

(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući 

bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi 

radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih 

fizičkih aktivnosti. 

 

Članak 5. 

 

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u 

stambenim zgradama dužni su prijaviti broj i spol 

pasa i mačaka o kojima skrbe predstavniku stanara. 

 

(2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi 

dužan je jednom godišnje ili na zahtjev 

komunalnog redarstva sakupiti i javiti broj i spol 

pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu 

komunalnom redarstvu. 

 

(3) Predstavnik stanara dužan je navedene 

podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o 

zaštiti osobnih podataka. 

 

Članak 6. 

 

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u 

obiteljskim kućama dužni su prijaviti broj i spol 

pasa i mačaka o kojima skrbe komunalnom 

redarstvu. 

 

(2) Posjednik je dužan u roku od 10 dana 

od udomljenja ili kupnje psa ili mačke isto prijaviti. 

 

(3) Ukoliko sustanari ili sugrađani 

smatraju da nije izvršena obaveza iz stavka 1. dužni 

su svoju sumnju prijaviti. 

 

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne 

površine 

 

Članak 7. 

 

Pse se smije izvoditi na javne površine ako 

su označeni mikročipom, na povodcu i pod 

nadzorom posjednika. 

 

Članak 8. 

 

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u 

prostorima i prostorijama javne namjene uz 

dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, 

osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno. 

 

Članak 9. 

 

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno 

ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim 

igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim 

terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te 

na drugim mjestima gdje postoji opasnost 

ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i 

zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole 

korisnika prostora. 

 

Članak 10. 

 

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana 

i drugih životinja te u svrhu prevencije 

nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je 

puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću 

javnim površinama bez prisutnosti i nadzora 

posjednika. 

 

Članak 11. 

 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri 

izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi 

pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju 

njegov kućni ljubimac onečisti. 

 

Članak 12. 

 

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz 

ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene 

za pomoć osobama s invaliditetom. 

 

Postupanje s opasnim psima 
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Članak 13. 

 

Posjednik opasnog psa dužan je provesti 

mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima. 

 

Članak 14. 

 

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u 

zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a 

vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju 

biti zaključana. 

 

Članak 15. 

 

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi 

opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: 

»OPASAN PAS«. 

 

Članak 16. 

 

Izvođenje opasnih pasa na javne površine 

dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu. 

 

Članak 17. 

 

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, 

komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od 

posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad 

psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o 

opasnim psima. 

 

(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu 

dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni 

zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku 

inspekciju za daljnje postupanje. 

 

Način kontrole razmnožavanja kućnih 

ljubimaca 

 

Članak 18. 

 

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim 

ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom 

ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje 

nadležnog tijela. 

 

Članak 19. 

 

Posjednik je dužan držati pod kontrolom 

razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako 

neregistrirano razmnožavanje. 

 

Članak 20. 

 

S obzirom na procjenjenu situaciju Općina 

može propisati trajnu mjeru sterilizacije kao 

obvezan način kontrole razmnožavanja. 

 

 

DIO TREĆI 

 

NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 

NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA 

 

Postupanje s izgubljenim životinjama 

 

Članak 21. 

 

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u 

roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca 

prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u 

roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj 

organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja 

je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. 

 

(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave 

podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za 

vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik 

životinje te je može udomiti. 

 

(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je 

nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju 

počini životinja od trenutka nestanka do trenutka 

vraćanja posjedniku. 

 

Postupanje s napuštenim životinjama 

 

Članak 22. 

 

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene 

životinje mora u roku od tri dana od nalaska 

životinje obavijestiti sklonište za napuštene 

životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio 

posjedniku. 

 

(2) Kontakt informacije skloništa s kojim 

Općina Jelsa ima potpisan ugovor objavit će se na 

službenim Internetskim stranicama Općine. 

 

(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene 

životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb 

do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište 

za napuštene životinje. 

 

(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako 

se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik 

te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim 

ako vlasnik odmah ne može doći po životinju. 

 

(5) Sve troškove skloništa za primljenu 

životinju financira jedinica lokalne samouprave. 

 

(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene 

životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i 

svaku štetu koju počini životinja od trenutka 

nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. 
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DIO ČETVRTI 

 

NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM 

ŽIVOTINJAMA 

 

Divljač i zaštićene divlje vrste 

 

Članak 23. 

 

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim 

vrstama koje se zateknu na javnim površinama 

postupat će se po zasebnom „Programu zaštite 

divljači izvan lovišta“ koji se ne utvrđuje ovom 

Odlukom, već temeljem Zakona o lovstvu, kao i 

drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, 

veterinarstvu i lovstvu. 

 

DIO PETI 

 

ZAŠTITA ŽIVOTINJA 

 

Poticanje zaštite životinja 

 

Članak 24. 

 

Općina Jelsa će prema obvezi utvrđenoj 

Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti 

svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti 

životinja. 

 

Obveza pružanja pomoći životinji 

 

Članak 25. 

 

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti 

ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti 

potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam 

učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći. 

 

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je 

posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći 

ozlijeđenim i bolesnim životinjama mora 

organizirati i financirati Općina Jelsa. 

 

(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili 

bolesne životinje, troškove snosi posjednik. 

 

Korištenje životinja u komercijalne svrhe 

 

Članak 26. 

 

Zabranjeno je koristiti životinje za 

sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na 

javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, 

kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe 

bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne 

samouprave. 

 

 

 

Članak 27. 

 

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na 

javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim 

drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za 

prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o 

uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine 

kućnim ljubimcima. 

 

DIO ŠESTI 

 

NADZOR 

 

Ovlasti komunalnog redara 

 

Članak 28. 

 

(1) Nadzor nad ovom odlukom provodi 

komunalni redar. U svom postupanju, komunalni 

redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih 

službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora 

ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje 

otpora. 

 

(2) Komunalni redar postupa po službenoj 

dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te 

prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba. 

 

(3) U obavljanju poslova iz svoje 

nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu: 

1. pregledati isprave na temelju kojih se 

može utvrditi identitet stranke i drugih 

osoba nazočnih nadzoru, 

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže 

kućni ljubimci, 

3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba, 

4. zatražiti od stranke podatke i 

dokumentaciju, 

5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi 

odgovarajući način, 

6. očitati mikročip, 

7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno 

prekršajnu prijavu nadležnim tijelima, 

8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu 

uvjeta u skladu s odlukom Općine pod 

prijetnjom pokretanja prekršajnog 

postupka ili naplate kazne, 

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom 

Odlukom, 

10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne 

osobe, 

11. narediti fizičkim i pravnim osobama 

otklanjanja prekršaja, 

12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom 

nadzora. 

 

(4) O postupanju koje je protivno odredbama 

ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju 

komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te 

donijeti rješenje. 
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(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog 

redara predviđenim ovom Odlukom komunalni 

redar može, kada je potrebno hitno postupanje, 

donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti 

zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje. 

 

(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu 

veterinarskoj inspekciji kada: 

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni 

ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega 

se može zaključiti da životinja trpi bol, 

patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili 

da bi nastavak njezina života u istim 

uvjetima bio povezan s neotklonjivom 

boli, patnjom ili velikim strahom, 

2. posjednik nije označio mikročipom psa u 

roku predviđenom Zakonom o 

veterinarstvu, odnosno redovito cijepio 

protiv bjesnoće, te dao na uvid 

dokumentaciju kojom to može potvrditi 

(putovnicu kućnog ljubimca), 

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu 

koja mu uzrokuje ili može uzrokovati 

bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te 

kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja 

kućnog ljubimca bila nužna intervencija 

veterinarske inspekcije, 

4. posjednik drži više od 9 životinja starijih 

od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje 

mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa 

skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih 

životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 

životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu 

udomljavanja, a nema rješenje veterinarske 

inspekcije kojim je odobreno držanje 

životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi 

uvjeti propisani važećim propisima, 

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane 

Pravilnikom o opasnim psima, a drži 

opasnog psa,  

6. posjednik nije pravodobno zatražio 

veterinarsku pomoć i osigurao 

zbrinjavanje i odgovarajuću njegu 

bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca, 

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o 

zadovoljenim uvjetima od strane 

nadležnog ministarstva, 

8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio 

nestanak kućnog ljubimca, 

9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je 

napustio kućnog ljubimca ili njegovu 

mladunčad, 

10. posjednik životinju koristi za 

predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, 

 

(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti 

policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči 

situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje 

životinja. 

 

(8) U svim slučajevima u kojima komunalni 

redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno 

Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili 

drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa 

sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju 

prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja 

obavijest o poduzetim mjerama. 

 

Žalba protiv rješenja komunalnog redara 

 

Članak  29. 

 

(1) Protiv rješenja komunalnog redara 

može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana 

dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog 

redara ne odgađa izvršenje rješenja. 

 

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja 

komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice 

područne samouprave nadležno za drugostupanjske 

poslove komunalnog gospodarstva. 

 

DIO ŠESTI 

 

NOVČANE KAZNE 

 

Članak 30. 

 

(1) Sredstva naplaćena u skladu sa 

odlukom općine za predviđene prekršaje prihod su 

jedinica lokalne samouprave i koriste se za potrebe 

zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. 

 

(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost 

provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom 

nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje 

protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar 

može osim kazne izreći i usmeno upozorenje. 

 

1. (3) Za postupanje protivno odredbama ove 

Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom 

od 500,00 do 2.000,00 kuna kada: 

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u 

skladu s njihovim potrebama, a minimalno 

predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i 

Odlukom općine (čl.3.st.1.toč.1.) 

2. psu nije osigurao prostor koji odgovara 

njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije 

zaštito od vremenskih neprilika i drugih 

nepovoljnih uvjeta obitavanja 

(čl.3.st.1.toč.2.) 

3. psu nije osigurao pseću kućicu ili 

odgovarajuću nastambu u skladu s 

Prilogom 1. (čl.3.st.1.toč.3.) 

4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po 

javnim površinama bez nadzora 

(čl.3.st.1.toč.5.) 

5. nije na vidljivom mjestu staviti oznaku 

koja upozorava na psa te ne posjeduje 
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ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili 

vrtnim vratima (čl.3.st.1.toč.6.) 

6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i 

pravilnu ishranu te trajno omogućio 

pristup svježoj pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.8.) 

7. redovito ne čisti i ne održava urednim 

prostor u kojem boravi kućni ljubimac 

(čl.3st.1.toč.9.) 

8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za 

motorno prijevozno sredstvo koje je u 

pokretu (čl.3.st.3.toč.2.) 

9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati 

u prostorima ili dijelu dvorišta bez 

omogućavanja slobodnog kretanja izvan 

tog prostora(čl.3.st.3.toč.3.) 

10. veže psa, osim privremeno u iznimnim 

situacijama kada ograđivanje dijela 

dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas 

se može vezati na način da mu je 

omogućeno kretanje u promjeru 

minimalno 5 metara, a sredstvo vezanja i 

ogrlica moraju biti od takvog materijala da 

psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. 

Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži 

propisanih pravila o vezanju psa. 

(čl.3.st.3.toč.4.) 

11. trajno drži kućnih ljubimaca na adresi 

različitoj od prebivališta ili boravišta 

posjednika, osim u slučaju kada se radi o 

radnim psima koji čuvaju neki objekt ili 

imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko 

psu ne osigura svakodnevni 

nadzor(čl.3.st.3.toč.5.) 

12. drži kao kućne ljubimce opasne i 

potencijalno opasne životinjske vrste 

utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno 

opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji 

je sastavni dio ove Odluke. 

(čl.3.st.3.toč.6.) 

13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili 

školovanjem ili drugim mjerama osigurao 

da pas u odnosu na držanje i kretanje nije 

opasan za okolinu (čl.3.st.4.) 

14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na 

način da ne ometa mir sustanara ili na 

drugi način krši dogovoreni kućni red 

stambene zgrade i stanara okolnih 

nekretnina(čl.4.st.1.) 

15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez 

okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi 

obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih 

dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl.4.st.2.) 

16. ne prijavi predstavniku stanara u 

stambenoj zgadi u kojoj obitava posjed 

pasa (čl.5.st.1.) 

17. kao predstavnik stanara ne javi broj i spol 

pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu 

komunalnom redarstvu (čl.5.st.2.) 

18. ne prijavi broj i spol mačaka o kojima 

skrbi komunalnom redarstvu (čl.6.st.1.) 

19. ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili 

mačke u roku od 10 dana (čl.6.st.2.) 

20. psa izvodi na javne površine gdje je to 

ovom odlukom nije dopušeno te ukoliko 

pas nije označen mikročipom, na povodcu 

i pod nadzorom posjednika (čl.7.) 

21. dozvoli da se kućni ljubimac kreće 

slobodno ili na povodcu na dječjim 

igralištima, cvjetnjacima, neograđenim 

sportskim terenima, neograđenim 

dvorištima škola i vrtića te na drugim 

mjestima gdje postoji opasnost 

ugrožavanja zdravstveno-higijenske 

sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja 

vlasnika i dozvole korisnika prostora.( 

čl.9.) 

22. omogući kućnom ljubimcu da samostalno 

šeće javnim površinama bez njegove 

prisutnosti i nadzora (čl.10.) 

23. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu 

površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne 

očistiti javnu površinu koju njegov kućni 

ljubimac onečisti (čl.11.) 

24. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom 

prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata 

u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu 

zaključana (čl.14.) 

25. na ulazu u prostor u kojem se nalazi 

opasan pas nije vidljivo istaknuto 

upozorenje: »OPASAN PAS«. (čl.15.) 

26. izvodi opasnog psa na javne površine bez 

brnjice i  povodca. (čl.16.) 

27. ne drži pod kontrolom razmnožavanje 

kućnih ljubimaca i ne spriječi svako 

neregistrirano razmnožavanje. (čl.19.) 

28. koristiti životinje za sakupljanje donacija, 

prošnju te izlagati ih na javnim 

površinama, sajmovima, tržnicama i 

slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez 

suglasnosti nadležnog tijela jedinica 

lokalne samouprave po ispunjenju uvjeta 

propisnih aktom Općine. (čl.26.) 

29. prodaje kućne ljubimce na javnim 

površinama, sajmovima, tržnicama i svim 

drugim prostorima koji ne zadovoljavaju 

uvjete za prodaju kućnih ljubimaca 

sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu 

moraju udovoljavati trgovine kućnim 

ljubimcima, veleprodaje i prodaje na 

izložbama. (čl. 27.) 

 

DIO SEDMI 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste 
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Članak 31. 

 

(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na 

Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih 

vrsta (Prilog 2.), a koji pripadaju zaštićenim 

vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove 

odluke evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu 

prirode, posjednik može nastaviti držati do 

njihovog uginuća. 

 

(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na 

Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih 

vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje 

se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove 

odluke prijavi, radi evidentiranja općinskom 

upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja, 

posjednik može nastaviti držati do njihovog 

uginuća. 

 

Članak 32. 

 

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: 322-01/17-01/1 

URBROJ: 2128/02-18-8 

Jelsa, 08. lipanj 2018.g. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

 

PRILOG 1. 

 

Minimalna površina ograđenih prostora za pse 

 

MASA PASA 
MINIMALNA 

POVRŠINA (m²) 

MINIMALNA VISINA 

(natkriveni, m) 

MINIMALNA ŠIRINA 

(m) 

do 24 kg 6,0 1,8 2,0 

25-28 kg 7,0 1,8 2,0 

29-32 kg 8,0 1,8 2,0 

od 32 kg i više 8,5 1,8 2,0 

 

Minimalna površina ograđenih prostora (m²) u kojim boravi veći broj pasa 

 

Broj pasa u 

prostoru 

Min. površina - psi 

težine do 16 kg 

Min. površina - psi 

težine od 17 do 28 kg 

Min. površina - psi teži od 

28 kg 

2 7,5 10 13 

3 10,0 13 17 

4 12,0 15 20 

5 14,0 18 24 

6 16,0 20 27 

7 17,5 22 29 

8 19,5 24 32 

9 21 26 35 

10 23 28 37 

 

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od 

propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase. 

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm 
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Veličina psa - visina pleća 

u cm 
Veličina kućice 

do 55 cm 100 x 60 x 55 

od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70 

od 65 cm i više 170-180 x 120 x 85 

 

 

PRILOG 2. - POPIS OPASNIH I 

POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH 

VRSTA 

 

1. SISAVCI (Mammalia) 

1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia) 

- sjevernoamerički oposum (Didelphis 

virginiana) 

1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI 

(Dasyuromorphia) 

- porodica: tobolčarske mačake 

(Dasyuridae) 

1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia) 

- veliki crveni klokan (Macropus rufus) 

- istočni sivi klokan (Macropus giganteus) 

- zapadni sivi klokan (Macropus 

fuliginosus) 

- Macropus robustus 

1. 4. KREZUBICE (Xenarthra) 

- porodica: ljenivci (Bradypodidae) 

- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae) 

1. 5. MAJMUNI (Primates) 

- potporodica: majmuni urlikavci 

(Alouattinae) 

- potporodica: majmuni hvataši i vunasti 

majmuni (Atelinae) 

- rod: kapucini (Cebidae) 

- porodica: psoglavi majmuni 

(Cercopithecidae) 

- porodica: giboni (Hylobatidae) 

- porodica: čovjekoliki majmuni 

(Hominidae ili Pongidae) 

1. 6. ZVIJERI (Carnivora) 

- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg 

psa 

- porodica: mačke (Felidae) - ne uključuje 

domaću mačku 

- gepard (Acinonyx jubatus) 

- pustinjski ris (Caracal caracal) 

- serval (Leptailurus serval) 

- rod: risevi (Lynx) 

- zlatna mačka (Profelis aurata) 

- puma (Puma concolor) 

- oblačasti leopard (Neofelis nebulosa) 

- rod: Panthera 

- snježni leopard (Uncia uncia) 

- porodica: hijene (Hyaenidae) 

- porodica: kune (Mustelidae) 

- medojed (Mellivora capensis) 

- potporodica: smrdljivci (Mephitinae) 

- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo) 

- porodica: rakuni (Procyonidae) 

- porodica: medvjedi (Ursidae) 

1. 7. SLONOVI (Proboscidea) 

- sve vrste 

1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla) 

- sve vrste osim domaćih konja, domaćih 

magaraca i njihovih križanaca 

1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla) 

- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih 

pasmina svinje 

- porodica: pekariji (Tayassuidae) 

- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae) 

- porodica: deve (Camelidae) 

- porodica: žirafe (Giraffidae) 

- porodica: jeleni (Cervidae) 

- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev 

domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih 

goveda) 

2. PTICE (Aves) 

3. 1. Struthioniformes 

- noj (Struthio camelus) 

- emu (Dromaius novaehollandiae) 

- rod: nandui (Rhea) 

- rod: kazuari (Casuarius) 

2. 2. RODARICE (Ciconiiformes) 

- divovska čaplja (Ardea goliath) 

- rod: Ephippiorhynchus 

- rod: marabui (Leptoptilos) 

3. 3. ŽDRALOVKE (Gruiformes) 

- sve vrste 

2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE 

(Falconiformes) 

- porodica: Cathartidae 

- porodica: kostoberine (Pandionidae) 

- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) 

- izuzev treniranih ptica koje se koriste za 

sokolarenje 

3. 5. SOVE (Strigiformes) 

- rod: ušare (Bubo) 

- rod: Ketupa 

- snježna sova (Nyctea scandiaca) 

- rod: Scotopelia 

- rod: Strix 

- rod: Ninox 

- 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes) 

- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus) 

4. GMAZOVI (Reptilia) 

4. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI 

(Rhynchocephalia) 

- sve vrste 

4. 2. KROKODILI (Crocodylia) 

- sve vrste 
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2. 3. KORNJAČE (Chelonia ili Testudines) 

- papagajska kornjača (Macrochelys ili 

Macroclemmys temmincki) 

- nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina) 

3. 4. LJUSKAVCI (Squamata) 

- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia) 

- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste 

koje mogu narasti dulje od 1,5 m 

- porodica: guževi (Colubridae) - samo 

otrovne vrste 

- porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae) 

- porodica: ljutice (Viperidae) 

- porodica: morske zmije (Hydrophiidae) 

- porodica: jamičarke (Crotalidae) 

- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia) 

- porodica: otrovni bradavičari 

(Helodermatidae) 

- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste 

koje mogu narasti duže od 100 cm 

4. VODOZEMCI (Amphibia) 

5. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata) 

- porodica: divovski daždevnjaci 

(Cryptobranchidae) 

5. 2. ŽABE I GUBAVICE (Anura) 

- porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae) 

- afrička bikovska žaba (Pyxicephalus 

adspersus) 

- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska 

gubavica (Bufo marinus) 

- BESKRALJEŠNJACI 

- MEKUŠCI (Mollusca) 

- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena 

maculosa) 

- KUKCI (Insecta) 

- sve vrste mrava i termita 

- STONOGE (Chilopoda) 

- porodica: Scolopendridae  

- PAUČNJACI (Arachnida) 

- sve otrovne vrste 

 

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

Na temelju članka 29. stavak 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/2018), na 

temelju članaka 33. Statuta Općine Jelsa (Službeni 

glasnik Općine Jelsa 5/13 i 8/13), a na prijedlog 

Načelnika Općine Jelsa (u daljnjem tekstu Općina ), 

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj  VII.  

sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018.g. donjelo je 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Jelsa 

 

I. 

 

Prihvaća se Program raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Jelsa koju je 

predložio načelnik Općine Jelsa. 

 

II. 

 

Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Jelsa i prikaz raspolaganja po 

katastarskim česticama i oblicima raspolaganja čine 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

III. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog 

dana od dana objave  u «Službenom glasniku 

Općine Jelsa». 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 320-02/18-01/3 

Urbroj: 2128/02-18-21 

Jelsa, 08. lipnja  2018.g.  

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

ŽUPANIJA:  SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

PROGRAM  RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE 

 

ZA OPĆINU JELSU 

 

SADRŽAJ PROGRAMA 

 

1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Jelsa, iznosi: 

27,6349  ha 

 

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju 

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha 
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R.br. 
OBLIK RASPOLAGANJA  

( skraćeni naziv iz ugovora) 

Ukupan broj 

ugovora 

Ukupna površina po 

ugovorima 

 zakup 1 0,7298   

 dugogodišnji zakup -  

 koncesija -  

 privremeno korištenje 1 1,2164  

 prodaja (neotplaćeno)* -  

 ….   

 

*napomena: ovdje upisati samo površine koje su prodane, a neotplaćene 

  

Ovdje je potrebno navesti sve oblike raspolaganja po svim dosadašnjim zakonima na temelju prijašnjih 

Zakona 

 

3.Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja 

 

T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja 

 

OBLIK RASPOLAGANJA 
Površina 

u ha 

NAPOMENA 

(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi 

odvodnje i navodnjavanja) 

površine određene za povrat -  

površine određene za prodaju   

- jednokratno, maksimalno 

 do 25% 

-  

površine određene za zakup 27,6349    

površine određene za zakup za 

ribnjake 

- - 

površine određene za zakup 

zajedničkih pašnjaka 

- - 

površine određene za ostale 

namjene  

- jednokratno, maksimalno  

do 5% 

-  

 

MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi:  27,6349  ha. 

 

NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave): 
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r.br županija općina
katastarska općina 

naziv

kat. općina 

brojčana 

oznaka

kat. čestica 

broj

kat. čestica 

površina        

m2

katastarska 

čestica način 

uporabe/katastar

ska kultura

katastarska 

čestica 

predviđeni 

oblik 

raspolaganja

katastars

ka čestica 

specifično

sti

katastarska čestica 

dosadašnji oblik 

raspolaganja

katastarska 

čestica trajanje  

raspolaganja         

(do datuma)

NAPOMENA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1003/2 3618 VINOGRAD ZAKUP

PRIVREMENO 

KORIŠTENJE 

POLJOPRIVREDN

3.4.2021

2. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1004 1089 VINOGRAD ZAKUP

PRIVREMENO 

KORIŠTENJE 

POLJOPRIVREDN

3.4.2021

3. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1038 13603 ORANICA ZAKUP

4. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1053 1000 ORANICA ZAKUP ZAKUP 19.5.2065

5. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1053 1090 ORANICA ZAKUP ZAKUP 19.5.2065

6. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1053 1600 VINOGRAD ZAKUP ZAKUP 19.5.2065

7. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1054 219 VINOGRAD ZAKUP ZAKUP 19.5.2065

8. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1058 2689 VINOGRAD ZAKUP ZAKUP 19.5.2065

9. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1058 700 ORANICA ZAKUP ZAKUP 19.5.2065

10. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1062/1 3092 ORANICA ZAKUP

PRIVREMENO 

KORIŠTENJE 

POLJOPRIVREDN

3.4.2021

11. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1064/1 3000 VOĆNJAK ZAKUP

PRIVREMENO 

KORIŠTENJE 

POLJOPRIVREDN

3.4.2021

12. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1064/1 739 PAŠNJAK ZAKUP

PRIVREMENO 

KORIŠTENJE 

POLJOPRIVREDN

3.4.2021

13. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 1064/2 296 VOĆNJAK ZAKUP

PRIVREMENO 

KORIŠTENJE 

POLJOPRIVREDN

3.4.2021

14. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 202/15 310 PAŠNJAK ZAKUP

15. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 2573/4 285 ORANICA ZAKUP

16. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 2626/2 1049 VINOGRAD ZAKUP

17. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 2626/2 1049 ORANICA ZAKUP

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA
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18. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 2684/3 2013 PAŠNJAK ZAKUP

19. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 2684/4 3109 PAŠNJAK ZAKUP

20. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 2684/7 250 VOĆNJAK ZAKUP

21. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 436/1 1918 ORANICA ZAKUP

22. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 584/2 68 ORANICA ZAKUP

23. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 584/3 282 ORANICA ZAKUP

24. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 584/4 165 ORANICA ZAKUP

25. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA Jelsa 311707 955/2 330 PAŠNJAK ZAKUP

PRIVREMENO 

KORIŠTENJE 

POLJOPRIVREDN

3.4.2021

26. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA PITVE 311715 2705 1888 PAŠNJAK ZAKUP

27. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA VRBOSKA 311766 1778/2 1385 VINOGRAD ZAKUP

28. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA VRBOSKA 311766 1778/2 1385 ORANICA ZAKUP

29. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA VRBOSKA 311766 1891 737 VINOGRAD ZAKUP

30. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA VRBOSKA 311766 2638/2 50726 PAŠNJAK ZAKUP

31. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA VRISNIK 311774 2640 317 PAŠNJAK ZAKUP

32. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA VRISNIK 311774 40/1 12491 PAŠNJAK ZAKUP

33. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA VRISNIK 311774 683/2 122 VOĆNJAK ZAKUP

34. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 1213/3 816 ORANICA ZAKUP

35. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 1213/3 816 ORANICA ZAKUP

36. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 1213/3 816 VINOGRAD ZAKUP

37. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 1215/4 6217 ORANICA ZAKUP

38. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 1216/1 9643 ORANICA ZAKUP
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39. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 225/2 4327 ORANICA ZAKUP

40. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 226 8639 VOĆNJAK ZAKUP

41. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 226 8639 PAŠNJAK ZAKUP

42. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 586/3 3642 ORANICA ZAKUP

43. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 616/3 6429 PAŠNJAK ZAKUP

44. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 616/4 1571 PAŠNJAK ZAKUP

45. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 658/2 1920 PAŠNJAK ZAKUP

46. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 658/2 1920 ORANICA ZAKUP

47. XVII SPLITSKO-DALMATINSKA JELSA ZASTRAŽIŠĆE 311782 874/11 108340 PAŠNJAK ZAKUP

276.349ukupno

OBJAŠNJENJE:

1 – upisati redni broj

2 – upisati naziv županije

3 – upisati naziv općine

4 – upisati naziv katastarske općine

5 – upisati katastarsku oznaku općine

6 – upisati broj katastarske čestice

7 – pisati površinu u metrima kvadratnim. Ne koristiti razmak između brojeve, ne koristiti decimalnu točku ili zarez

8 – upisati naziv kulture upisan u katastru

9 – upisati planirani oblik raspolaganja (POVRAT, PRODAJA, ZAKUP, ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA, ZAKUP ZA RIBNJAKE, OSTALO)

10 – upisati (MINIRANO, OBRASLO, NESREĐENO ZK STANJE, VIŠEGODIŠNJI NASADI, SUSTAVI NAVODNJAVANJA I ODVODNJE, P1 i P2……)

11 – upisati dosadašnji oblik raspolaganja, naziv iz ugovora, koristiti skraćeni naziv npr.: KONCESIJA, DUGOGODIŠNJI, ZAKUP, PRIVREMENO, PAŠNJACI, RIBNJACI I SL.

12 – upisati do kojeg datuma je trajanje raspolaganja datum upisati na način (dd.mm.gggg.)

13 – upisati neke važne činjenice za koje se smatra da bi bile bitne
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 

123/17), članka 3. Zakona o zaštiti od požara 

("Narodne novine" broj 92/10), članka 33. Statuta 

Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“ broj 

5/13 i 8/13 ), te Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2018. god. (NN 28/18),  

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj VII. 

sjednici održanoj dana  08. lipnja  2018 godine 

donosi 

 

PLAN 
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA 

AKTIVNOSTI U PROVEDBI 

POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

OD INTERESA 

ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2018. 

GODINI NA PODRUČJU OPĆINE JELSA 

 

I. 

 

Ovim Planom se utvrđuju osnovne 

pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i 

operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, 

uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, 

zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera 

na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja 

požara na području Općine Jelsa u 2018. godini.  

 

II. 

 

Plan operativne primjene Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. 

godini na području Općine Jelsa (u daljnjem tekstu: 

Plan) temelji se na Programu aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2018. god.,  kojeg je donijela 

Vlada Republike Hrvatske (objavljen u Narodnim 

novinama broj: 28/18) u dijelu koji se odnosi na 

područje Općine Jelsa kao jedinicu lokalne 

samouprave. 

 

Ovim Planom se vrši privremeno 

usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz 

Procjene i Plana ugroženosti od požara Općine Jelsa 

temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja 

do izrade ovog Plana.  

 

III. 

 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara ( 

"Narodne novine" br. 92/2010) Općinsko vijeće 

Općine Jelsa donijelo je sljedeće akte: 

- Plan zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija za područje Općine Jelsa 

KLASA: 214-02/17-01-2, URBROJ: 

2128/02-17-2 od 13. ožujka 2017 godine, 

temeljen na Procjeni ugroženosti od požara 

i tehnoloških eksplozija za područje 

Općine Jelsa, KLASA: 214-02/17-01-2, 

URBROJ: 2128/02-17-3 od 13. ožujka 

2017 godine . 

- Općinsko vijeće Općine Jelsa donijelo je 

Odluku o agrotehničkim mjerama, te 

uređivanju i održavanju poljoprivrednih 

rudina na području Općine Jelsa u ožujku 

2011. godine, ( Službeni glasnik Općine 

Jelsa“ br. 6/11) 

 Temeljem Zakona o zaštiti od požara ( 

"Narodne novine" br. 92/2010) Načelnik 

Općine Jelsa donio je sljedeće akte: 

- Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja 

KLASA: 214-02/16-01/5, URBROJ: 

2128/02-16-1 od 03. lipnja 2016. godine 

- Odluku o ustrojavanju motriteljsko 

dojavne službe KLASA: 214-02/18-01/1, 

URBROJ: 2128/02-18-1 od 16. travnja 

2018. godine 

- Plan unaprjeđenja zaštite od požara na 

području Općine Jelsa za 2018 godine, 

KLASA: 214-02/18-01/2, URBROJ: 

2128/02-18-1 od 16. travnja 2018. godine 

- Odluku o potvrđivanju zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelsa 

(Općinski načelnik, 31. svibnja 2017.g.)  

 

IV 

 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite 

("Narodne novine" br. 82/15) Općinsko vijeće 

Općine Jelsa donijelo je sljedeće akte:  

- Odluka o osnivanju Postrojbe civilne 

zaštite opće namjene Općine Jelsa 

(Općinsko vijeće Općine Jelsa,  „Službeni 

glasnik Općine Jelsa“ br. 02/16) 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Jelsa za 

razdoblje od 2016. do 2020.g. .. KLASA: 

810-03/16-01/3, URBROJ: 2128/02-16-1 

od 25. veljače 2016. godine 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite na 

području Općine Jelsa za 2017. godinu, 

KLASA: 810-03/17-01/2 

URBROJ:2128/02-17-1  od 11. listopada 

2017. godine 

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Jelsa za 2017. godine, 

KLASA: 810-03/17-01/2 

URBROJ:2128/02-17-2  od 11. listopada 

2017. godine 

 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite 

("Narodne novine" br. 82/15) i Pravilnika o sastavu 

stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
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načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 

civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16 i 

47/16)  Načelnik Općine Jelsa donio je: 

- Odluka o donošenju plana vježbi civilne 

zaštite za 2016. godinu ( Općinski načelnik 

26. prosinca 2016. g., Službeni glasnik 

Općine Jelsa br. 2/16)  

- Plan djelovanja stožera civilne zaštite 

Općine Jelsa, (Općinski načelnik 21. 

prosinca 2016. g., Službeni glasnik Općine 

Jelsa br. 9/16)  

- Odluku o imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Jelsa, KLASA: 810-

06/17-01/1, URBROJ: 2128/02-17-1 od 

19. lipnja 2017 godine  

- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite 

Općine Jelsa uređuje se način rada Stožera 

civilne zaštite Općine Jelsa, ( Općinski 

načelnik 21. prosinca 2016. g., Službeni 

glasnik Općine Jelsa br. 9/16)  

 

V. 

 

Prema Planu zaštite od požara na području 

Općine Jelsa djeluje: 

 

VATROGASNA POSTROJBA DVD „JELSA“ 

 

- područje odgovornosti i djelovanja je 

čitavo područje Općine Jelsa, 

- zadaće: primanje poziva i izlazak na 

intervenciju u propisanom vremenu, 

gašenje svih vrsta požara bez obzira na 

složenost (požara otvorenog prostora, 

požara građevinskih i gospodarskih 

objekata), spašavanje ljudi i imovine 

ugroženih požarom, pružanje tehničke 

pomoći u nezgodama i opasnim 

situacijama, obavljanje drugih poslova u 

nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, 

sudjelovanje u provedbi preventivnih 

mjera zaštite od požara i eksplozija, 

edukacija stanovništva po pitanju 

vatrozaštite (naročito mladeži), 

sudjelovanje u provedbi preventivnih 

mjera zaštite od požara i eksplozija. 

 

Mogući veći broj požara na otvorenom 

prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva 

učešće većeg broja vatrogasaca, kako za sam period 

gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja 

kod čuvanja požarišta, pa pored navedenih postrojbi 

na području Općine Jelsa mogu intervenirati i 

dobrovoljna vatrogasna društva udružena u 

Vatrogasnu zajednice splitsko-dalmatinske 

županije. 

 

 

 

 

VI. 

 

Radi omogućavanja normalnog kretanja 

vatrogasnim vozilima u šumskim područjima 

potrebno je izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske 

putove na problematičnim dijelovima, a nakon 

izvršenog kontrolnog pregleda šumskih putova od 

strane operativnih članova DVD Jelsa. Za 

organizaciju i provedbu ove aktivnosti zadužuje se 

komunalni redar Općine Jelsa, a za provedbu 

aktivnosti društvo Jelsa plus d.o.o. Jelkom d.o.o. i 

Vatrogasna postrojba DVD-a Jelsa. 

 

VII. 

 

Na području Općine Jelsa nije evidentiran 

značajniji lokalitet odlagališta otpada, a divlja 

odlagališta su sanirana. Jedinstveni upravni odjel 

Općine Jelsa zadužen je za stalno praćenje stanja na 

evidentiranim lokacijama, kao i poduzimanje 

stalnih mjera s ciljem sprječavanja i sanacije 

evidentiranih «divljih» deponija, kao i drugih 

lokacija na kojima se povremeno nalazi deponirani 

otpad. 

 

VIII. 

 

Motriteljsko- dojavna služba ustrojava se s 

ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave 

požara. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju 

se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje 

potencijalnih izvora opasnosti odnosno 

pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara 

u samom začetku. 

 

Na području Općine Jelsa nema građevina 

i otvorenih površina koje su razvrstane u najviše 

kategorije ugroženosti pa se motrenja i ophodnje 

vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda 

opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog 

prostora, te u danima prosudbe Vatrogasnog 

operativnog centra za takvim djelovanjem. 

 

IX. 

 

Lokacije motrenja su sv. Nikola, Kaštilac – 

Vrboska, Vratnik – Pitve i Vela Glava – 

Zastražišće, sa kojih je u cijelosti pokriveno 

područje Općine Jelsa, te dijelovi okolnih gradova i 

općina. Motriteljsko dojavna služba se obavlja u 

danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od 

nastajanja i širenja požara otvorenog prostora, te u 

danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra 

Split za takvo djelovanje i to u dvije smjene:  

- 8,00 — 16,00 sati - 1 vatrogasac.  

- 16,00 — 22,00 sata - 1 vatrogasac.  

 

Dnevni raspored vatrogasaca za motrenje i 

dojavljivanje izrađuje zapovjednik vatrogasne 

postrojbe. 
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X. 

 

Izviđačko preventivne ophodnje se 

obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda 

opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog 

prostora, te u danima prosudbe Vatrogasno 

operativnog centra Split za takvo djelovanje i to u 

dvije smjene:  

- 8,00 —  16,00 sati — 2 vatrogasca.  

- 16,00 — 22,00 sata — 2 vatrogasca.  

 

XI. 

 

Za ophodnju koristi se zapovjedno 

terensko vozilo , a u slučaju potrebe može se 

koristiti i navalno vozilo. Vrstu vozila za ophodnje, 

dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje 

izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe. Plan 

ophodnji na području Općine Jelsa:  

1. dionica: Jelsa – Poljica – Zastražišće – 

Gdinj.  

2. dionica: Jelsa – Pitve - Gromin Dolac - 

Zavala – Ivan Dolac. 

3. dionica: Jelsa – Vrisnik – Svirče – 

Vrboska – Basina . 

 

Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će 

vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom 

opremom. Dinamika Izviđačko preventivnih 

ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu 

zapovjednika, što se evidentira u dnevniku 

obavljanja ophodnji. U slučaju dojave Motriteljsko 

dojavne službe na zamijećene događaje požarne 

opasnosti na terenu ophodnja će se upućivati na 

takve lokacije s ciljem poduzimanja mjera za brzu 

akciju gašenja požara u začetku. 

 

XII. 

 

Na području Općine Jelsa trenutno nema 

potrebe za izgradnjom novih prosjeka i probijanja 

novih protupožarnih putova, budući je područje 

kvalitetno pokriveno mrežom šumskih cesta, a 

postoje i izvedeni prosjeci u zonama dalekovoda. 

 

U slučaju eventualne potrebe za žurnu 

izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova 

radi zaustavljanja širenja šumskog požara na 

području Općine Jelsa angažirat će se teška 

mehanizacija sljedećih tvrtki: 

 

- Obrt Marin , vl. Marko Milevčić , Jelsa; 

- UO Fjord , vl. Metkior Ćurin , Gdinj;  

- UO Božić , vl. Antun Balić, Svirče ;  

- UO Brkić, vl. Dean Brkić, Jelsa; 

- ACI Marina Vrboska, Vrboska 

 

Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju 

temeljem telefonskog poziva žurno angažirati tešku 

građevinsku mehanizaciju, a Općina Jelsa se 

obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove 

prema lokalnim tržnim cijenama po dostavi računa, 

temeljem prethodno usuglašenog i ovjerenog 

troškovnika radova. 

 

XIII. 

 

Vozila, oprema i tehnika VP DVD Jelsa 

potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone 

je pripremljena i nalazi se u ispravnom stanju. 

 

XIV. 

 

Za koordinaciju u akcijama zaštite i 

spašavanja ljudi i dobara na području Općine Jelsa 

u slučaju nastupanja elementarnih nepogoda 

ustrojen je Stožer zaštite i spašavanja Općine Jelsa. 

Kao član Stožera zaštite i spašavanja Općine Jelsa 

uključen je zapovjednik VP DVD Jelsa, te 

predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova 

(MUP-a) i Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

(DUZS-a). 

 

XV. 

 

Poradi učinkovitog vođenja posebno 

složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje 

operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim 

snagama stavlja se na raspolaganje prostor, 

 

- DVD Jelsa 

- Postor zgrade općine Jelsa 

 

XVI. 

 

Za potrebe djelovanja operativnih i 

zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju 

neposredne opasnosti od teških elementarnih 

nepogoda koriste se prostori: 

- DVD Jelsa 

- Zgrada općine Jelsa 

 

XVII. 

 

Osoba zadužena za koordinaciju provedbe 

Programa Vlade RH za Općine Jelsa je zamjenica 

načelnika Općine Jelsa Vlatka Buj, tel. 021 761 

400. 

 

XVIII. 

 

U Proračunu Općine Jelsa za 2018. godinu 

osigurana su sredstva za potrebe sustava zaštite i 

spašavanja u ukupnom iznosu od =420.000,00 kn, 

od čega =400.000,00 kuna isključivo za vatrogastvo 

( Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelsa, troškovi 

motrenja i ophodnji, prijevoza i prehrane). 
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XIX. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa „ 

a objavit će se na web stranicama Općine Jelsa.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:  214-02/18-01/4 

URBROJ: 2128/02-18-1 

Jelsa, 08. lipanj  2018.g.                                            

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju odredbi čl. 17. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15), 

odredbi Pravilnika o smjernicama za izradu 

procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za 

područje RH i JLP(R)S (Narodne novine br.65/16) i 

Smjernica za izradu procjene rizika od velikih 

nesreća na području Splitsko-dalmatinske županije 

KLASA:214-05/17-01/03 URBROJ: 2181/1-02- 

17-2 od 17.ožujka 2017.g., članka 33. Statuta 

Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“ broj 

5/13 i 8/13 ), Općinsko vijeće Općine Jelsa na 

svojoj VII. sjednici održanoj dana  08. lipnja  2018 

godine donosi 

 

O D L U K U 
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 

za Općinu Jelsa 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Procjena rizika od velikih 

nesreća za Općinu Jelsa, koju je izradila Radna 

skupina osnovana Odlukom načelnika o postupku 

izrade Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje općine Jelsa i osnivanju Radne skupine za 

izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje općine Jelsa  (KLASA: 810-03/17-01/3, 

URBROJ: 2128/02-18-6 od 31. siječnja 2018. 

godine).  

 

Članak 2. 

 

Sukladno članku 7. stavak 3. Pravilnika o 

smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa 

i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), a za 

potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Jelsa, ugovorom je angažiran ovlaštenik za 

prvu grupu stručnih poslova u području planiranja 

civilne zaštite, u svojstvu konzultanta – „Alfa atest“ 

d.o.o. Split.  

 

Članak 3. 

 

Procjena rizika od velikih nesreća za 

općinu Jelsa čini prilog i sastavni dio 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: 810-03/17-01/3 

URBROJ: 2128/02-18- 10 

Jelsa, 08. lipanj 2018.g. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa 

(Službeni glasnik Općine Jelsa broj: 5/13 i 

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

sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018.g. donijelo 

je: 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o porezima  

Općine Jelsa 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o porezima  Općine Jelsa  („ 

Službeni glasnik Općine Jelsa“ broj : 3/17, 9/17 i 

11/17 ) u glavi IV. Odluke: POREZ NA KUĆE ZA 

ODMOR, dopunjuje se članak 13., na način da se 

dodaje stavak 2. koji sada glasi :   

 

„Osobe sa stalnim mjestom prebivališta na 

području Općine Jelsa nisu obveznici plaćanja 

poreza na kuće za odmor, ako se druga nekretnina u 

njihovom vlasništvu nalazi na istom području“. 

 

Članak 2. 

 

U Odluci o porezima Općine Jelsa 

(„Službeni glasnik Općine Jelsa“, br.:3/17, 9/17 i 

11/17) u glavi V. Odluke: POREZ NA 

KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA, dopunjuje se 

čl. 16., na način da se u stavku 2., iza 4. točke, 

dodaje 5. koja glasi: 
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„V.  ZONA – naselje Vrboska –javne 

površine uz more za postavu štekata ugostiteljskih 

objekata“  

 

Članak 3. 

 

U Odluci o porezima Općine Jelsa 

(„Službeni glasnik Općine Jelsa“, br.:3/17, 9/17 i 

11/17) u glavi V. Odluke: POREZ NA 

KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA, dopunjuje se 

članak 17., na način da se u stavku 1., iza točke d.), 

dodaje točka e)., koja glasi: 

  

„e) 725,00 kuna po m2 godišnje u V.  

zoni“ 

                   

Članak 4. 

 

U ostalom dijelu Odluka o porezima 

Općine Jelsa, ostaje nepromijenjena. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom 

glasniku Općine Jelsa, a primjenjuje se od 1. 

siječnja 2019 godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 410-01/17-01/1 

URBROJ: 2128/02-18-22 

Jelsa, 08. lipanj  2018. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju članka 4., 78. i 86. Zakona o 

vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 130/11, 

56/13 i 14/14) i članka 33. Statuta Općine Jelsa 

(„Službeni glasnik Općine Jelsa“, broj: 5/13 i 8/13), 

Općinsko Vijeće Općine Jelsa na sjednici održanoj 

dana 08. lipnja 2018. godine, donosi: 

 

O D L U K U 
o općem korištenju voda, načinu održavanja 

građevina, te osiguranju odgovarajuće kakvoće i 

dovoljne količine voda i uvjeta korištenja javnih 

zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih građevina, 

koji nisu uključeni u sustav javne vodoopskrbe 

na području Općine Jelsa 

 

Članak 1. 

 

Vode su opće dobro od interesa za 

Republiku Hrvatsku. Općina Jelsa u provedbi 

vodne politike Republike Hrvatske sudjeluje sa 

drugim tijelima državne uprave, javnim tijelima, 

pravnim i fizičkim osobama s javnim ovlastima i 

znatno pridonosi ostvarivanju ciljeva vodne 

politike.  

 

Članak 2. 

 

Općina Jelsa u upravljanju vodama i 

vodnim građevinama na svome području ovom 

Odlukom propisuju poslove, mjere i radnje radi 

osiguranja potrebnih količina vode odgovarajuće 

kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe, 

postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite 

života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, 

zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava u skladu 

s načelima upravljanja vodama.  

 

Način evidentiranja 

 

Članka 3. 

 

U cilju pridonošenja ostvarenju vodne 

politike Općina Jelsa ovom Odlukom propisuje 

način evidentiranja, način održavanja i uvjete 

korištenja vodnih dobara koja nisu uključena u 

sustav javne vodoopskrbe i to osobito:  

a) vode namijenjene ljudskoj potrošnji 

koje osiguravaju u prosjeku manje od 

10 m3 vode na dan ili opskrbljuju 

manje od 50 ljudi ili se ne nalaze u 

sustavu javne vodoopskrbe kojima 

upravljaju javni isporučitelji vodnih 

usluga,  

b) sva vodna tijela rezervirana za 

namjene iz točke 1. u budućnosti, 

c) javne cisterne, javni zdence, bunare, 

kaptaže i slične građevine,  

d) bušotine podzemnih voda,  

e) lokve, potoke, miniakumulacije, bare 

i druga nadzemna vodna dobra,  

f) lokacija za kupanje (kupališta) na 

površinskim vodama.  

 

Vodna dobra iz prethodnog stavka 

popisuju se i evidentiraju bez obzira da li su u 

vlasništvu Republike Hrvatske, te upisane kao opće 

dobro, javno dobro, javno vodno dobro, vodno 

dobro, javno dobro - vode, državno vlasništvo, 

vlasništvo jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, društveno vlasništvo bez obzira tko je 

nositelj prava korištenja, upravljanja ili 

raspolaganja ili su općenarodna imovina ili su u 

privatnom vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.  

 

Članak 4. 

 

Nadležno upravno tijelo Općine Jelsa 

(Jedinstveni upravni odjel) dužno je po službenoj 

dužnosti evidentirati sve zemljišne čestice na 

kojima postoji vodno dobro ili vodne građevine:  
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a) kojima ne upravljaju javni 

isporučitelji vodnih usluga 

b) kojima ne upravljaju koncesionari iz 

čl. 171. st. 3 podstavak 1. Zakona o 

vodama (koncesije za pružanje usluga 

javnog navodnjavanja) ,  

c) kojima ne upravljaju koncesionari iz 

čl. 163. Zakona o vodama (koncesije 

za gospodarsko korištenje voda),  

d) kojima ne upravlja korisnik vode koji 

ima vodopravnu dozvolu za 

korištenje voda iz čl. 164 st. 1. i 2. 

Zakona (kada koncesije za 

gospodarsko korištenje vode nije 

potrebno, već se izdaje vodopravna 

dozvola).  

 

Upravljanje vodnim dobrom na području 

Općine Jelsa 

 

Članak 5. 

 

Nadležno upravno tijelo (Jedinstveni 

upravni odjel Općine Jelsa) će po službenoj 

dužnosti za svako vodno dobro evidentirano 

sukladno čl. 3. i 4. ove Odluke pismeno obavijestiti 

fizičke i pravne osobe, vlasnike zemljišta da u roku 

od 30 dana od poziva reguliraju s Hrvatskim 

vodama pitanje korištenja voda putem koncesije ili 

vodopravne dozvole, jer će u protivnom Općina 

Jelsa zatražiti izdavanje koncesije ili vodopravne 

dozvole za potrebe Općine Jelsa na navedenom 

vodnom dobru.  

 

Održavanje vodnog dobra 

 

Članak 6. 

 

Vodno dobro kojim za potrebe Općine 

Jelsa upravlja nadležno upravno tijelo sukladno 

vodopravnoj dozvoli održavati će se na način da će 

se:  

- za vodno dobro koje se koristi ili je u 

budućnosti rezervirano za korištenje kao 

voda za piće i osobne potrebe građana:  

a) osigurati monitoring koji obuhvaća: 

prethodno utvrđivanje pokazatelja 

kakvoće za klasifikaciju ekološkog 

stanja, definirati normative za 

klasifikaciju ekološkog stanja, izvršiti 

monitoring ekološkog i kemijskog 

stanja i klasifikaciju i prikaz 

ekološkog stanja. Monitoring će 

seprovoditi najmanje dva puta 

godišnje (u mjesecu lipnju i 

prosincu),  

b) vršiti košnju i održavanje vodnog 

dobra najmanje dva puta godišnje u 

površini najmanje 10 metara 

udaljenosti od vodnog dobra uz 

zadržavanje prirodnog stanja vodnog 

dobra, te osigurati služnost prolaza i 

provoza po pristupnom putu do 

vodnog dobra namjene u širini od 3,5 

m,  

c) osigurati da se uz vodno dobro i šire 

okruženje od najmanje 400 m zabrani 

bilo kakvo bacanje smeća, korištenje 

sredstava za zaštitu bilja i sl. 

aktivnosti koje mogu dovesti do 

promjene strukture vode ili 

kontaminacije,  

d) utvrditi lokacije za kupanje i odrediti 

trajanje sezone za kupanje na 

površinskim vodama, izvršiti 

monitoring mikrobiološke kakvoće 

vode za kupanje, prikazati ocjenu o 

kakvoći vode za kupanje i odrediti 

profil vode za kupanje, te obavijestiti 

Hrvatske vode o stanju vode za 

kupanje, te da li su standardi kakvoće 

vode za kupanje na površinskim 

vodama u skladu s propisom Vlade 

Republike Hrvatske,  

e) osigurati da komunalno redarstvo 

kontinuirano vrši pregled stanja 

vodnog dobra, (najmanje jednom 

mjesečno ili prema dojavi), te da vrši 

evidentiranje i prijavu eventualnih 

prekršitelja Državnoj vodopravnoj 

inspekciji.  

- za vodno dobro koje se koristi ili će se u 

budućnosti koristiti za gospodarske 

namjene (tehnološke vode) da se 

monitoring iz točke a) prethodnog stavka 

provodi jednom u dvije godine, da se 

provode aktivnosti iz točke b i c), te da se 

točka e) provodi kontinuirano svakih 6 

mjeseci ili prema dojavi.  

 

Godišnje izvješće o stanju vodnog dobra i 

korištenju voda razmatra predstavničko tijelo. 

 

Uvjeti korištenja vodnog dobra 

 

Članak 7. 

 

U slučaju kada Općina Jelsa ishodi vodnu 

dozvolu prema članku 5. ove Odluke , kao i u 

slučaju proglašenja mjera redukcije vode temeljem 

čl. 81. Zakona o vodama uvjeti korištenja vodnog 

dobra uređuju se prema slijedećim prioritetima:  

1. za namjene protupožarne zaštite i obrane,  

2. za napajanje stoke, 

3. za prioritetnu opskrbu vodom 

gospodarskih subjekata kojima je voda iz 

javnog vodoopskrbnog sustava uskraćena 

prema mjerama redukcije III. stupnja,  

4. za prioritetnu opskrbu vodom 

gospodarskih subjekata kojima je voda iz 
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vodoopskrbnog sustava uskraćena prema 

mjerama redukcije II. stupnja,  

5. za prioritetnu opskrbu vodom 

gospodarskih subjekata kojima je voda iz 

vodoopskrbnog sustava uskraćena prema 

mjerama redukcije vode I. stupnja,  

6. za ostale namjene. 

 

Članak 8. 

 

U slučaju da je došlo do potpunog prekida 

distribucije vode iz javnog vodoopskrbnog sustava 

Općina Jelsa će izuzetno, uz poštivanje odredbi 

Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 

("Narodne novine", broj 47/08, prema odluci 

Stožera zaštite i spašavanja i nadležnih službi 

Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske staviti na 

raspolaganje vodu za piće i osobne potrebe građana.  

Potreba opskrbe vodom za piće građana, kao i 

drugih subjekta prema međunarodnim standardima 

(SPHERE 2000) ima prioritet u odnosu na sve 

ostale namjene.  

 

Članak 9. 

 

Načelnik Općine Jelsa izuzetno zbog 

potrebe osiguranja dovoljnih količina vode za 

potrebe lokalnog stanovništva može od Hrvatskih 

voda zatražiti da se koncesionarima i imateljima 

vodnih dozvola, pravnim i fizičkim osobama iz čl. 

4. st. 1. podstavka b, c, i d. ove Odluke sukladno čl. 

167 Zakona o vodama radi javnog interesa i 

pružanja javnih usluga ograniči opseg koncesije u 

korist pružanja javnih usluga.  

 

Članak 10. 

 

Općina Jelsa u cilju kvalitetnog upravljanja 

vodama imajući u vidu da voda nije komercijalni 

proizvod, nego je nasljeđe koje treba čuvati, štiti i 

mudro i racionalno koristiti dozvoljava, da se u 

vrijeme kada se vode ne moraju koristiti za namjene 

iz čl. 7 st. 1. i čl. 8. ove Odluke mogu koristiti za:  

- potrebe napajanja stoke, te za potrebe 

navodnjavanja i druge poljoprivredne 

svrhe u iznosu od 30% neto cijene vode iz 

javnog vodoopskrbnog sustava,  

- gospodarske namjene prema cijenama u 

visini 50% neto cijene vode iz javnog 

vodoopskrbnog sustava,  

- korištenje vode za sport i rekreaciju u 

visini 70% neto cijene vode iz javnog 

vodoopskrbnog sustava.  

 

Članak 11. 

 

Općina Jelsa utvrđuje i lokacije za kupanje 

na površinskim vodama i trajanje sezone kupanja 

posebnom Odlukom.  

 

Korištenje vode za sport i rekreaciju djece 

i mladih koje se koristi za obuku djece i mladih 

neplivača, sportska natjecanja djece i mladih, obuku 

spašavanja na vodama i obuku djece s posebnim 

potrebama se ne naplaćuje.  

 

U slučaju izvanrednih okolnosti koje mogu 

imati utjecaj na kakvoću površinskih voda za 

kupanje i zdravlje kupača poduzimaju se 

pravodobne pripremne mjere, te općinski načelnik 

obavještava javnost i po potrebi uvođenja 

privremene zabrane kupanja. 

 

Nadzor nad provedbom Odluke 

 

Članak 12. 

 

Nazor nad provedbom ove Odluke u 

nadležnosti je komunalnih redara, vodočuvara i 

Državnog vodopravnog inspektora.  

 

Očevidnik vodnog dobra kojima upravlja 

Općina Jelsa  

 

Članak 13. 

 

Očevidnik vodnih dobara na području 

Općine Jelsa vodi nadležno upravno tijelo općine 

Jelsa (Jedinstveni upravni odjel).  

 

Očevidnik sadržava: 

a) popis izvorišta voda namijenjenih 

ljudskoj potrošnji koji osiguravaju u 

prosjeku manje od 10m3 vode na dan 

ili opskrbljuju manje od 50 ljudi ili se 

ne nalaze u sustavu javne 

vodoopskrbe kojima upravljaju javni 

isporučitelji vodnih usluga,  

b) sva vodna tijela rezervirana za 

namjene iz točke 1. u budućnosti,  

c) javne cisterne, javne zdence, bunare, 

kaptaže i slične građevine,  

d) bušotine podzemnih voda,  

e) lokve, potoke, mini akumulacije, bare 

i druga nadzemna vodna dobra,  

f) kupališta površinskih voda osim 

mora.  

 

Za sva navedena vodna dobra, očevidnik 

treba sadržavati katastarsku česticu ili čestice na 

kojima se vodno dobro nalazi, pravo služnosti 

prolaza i provoza do vodnog dobra, mjesto i 

količine voda koje se zahvaćaju, praćenje stanja 

izdašnosti, praćenje stanja monitoringa 

mikrobiološke i kemijske analize, službene bilješke 

nadležnog komunalnog redarstva o pregledu i 

stanju vodnog dobra, eventualnim zapažanjima 

prilikom obilaska vodnog dobra i pokrenutim 

postupcima u svezi s vodnim dobrom, 

građevinskim i sličnim intervencijama na vodnom 
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dobru, te o eventualnim istraživanjima koje se 

odnose na vodno dobro. 

 

U slučaju da vodnom dobru prestane 

svojstvo vodnog dobra isto se upisuje u očevidnik.  

 

Također se u očevidnik upisuje i 

intervencija na zatvaranju bušotine koja je 

napuštena za eksploataciju temeljem koncesije ili 

vodopravne dozvole.  

 

Očevidnik vodnih dobara mora biti 

dostupan javnosti. 

 

Članak 14. 

 

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: 325-03/18-01/1 

URBROJ: 2128/02-18- 3 

Jelsa, 08. lipanj 2018.g. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju čl. 103. stavka 2. Zakona o 

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

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

prostornom uređenju („Narodne novine“, br.: 

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

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

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj VII. 

sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine 

donosi: 

 

O D L U K U 
o zamjeni nekretnina 

i ukidanju statusa javnog dobra na dijelu 

nekretnine 

označene kao č.zem. 4092/1 k.o. Pitve (puta u 

Gromin Dolcu) 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se prijedlog Nene Vuković, iz 

Splita, OIB: 01674731932, za sklapanje Ugovora o 

zamjeni nekretnina kojim se imaju regulirati 

neriješeni međusobni imovinsko-pravni odnosi 

između Općine Jelsa i Nene Vuković, nastalih 

nakon izmještanja dijela trase javnog puta, 

označenog kao č.zem. 4092/1 k.o. Pitve, a u svrhu 

polaganja javnih instalacija, korigiranja trase 

javnog puta te formiranja građevne čestice u skladu 

sa važećom prostorno planskom dokumentacijom.   

 

Članak 2. 

 

Ugovorom o zamjeni nekretnina iz članka 

1. ove Odluke, dio zemljišta u dosadašnjem 

vlasništvu Nene Vuković 3060/6 k.o. Pitve, 

površine 114 m2, na kojem je u naravi izgrađena 

nova trasa dijela javnog puta, zamijeniti će se bez 

naknade sa dijelom  č.zem. 4092/1 k.o. Pitve, 

površine 69 m2,  u naravi stara trasa javnog puta u 

dosadašnjem vlasništvu Općine Jelsa.  

 

Članak 3. 

 

Za potrebe realizacije zamjene nekretnina 

iz ove Odluke ukida se status javnog dobra u općoj 

uporabi dijela nekretnine označene kao č.zem. 

4092/1 k.o. Pitve, površine 44 m2, sukladno 

priloženoj skici, jer je trajno prestala potreba 

korištenja puta odnosno tog njegovog dijela, 

izmještanjem nove trase puta na dio č.zem. 3060/6 

k.o. Pitve, površine 114 m2.  

 

Članak 4. 

 

Skica iz članka 3. ove Odluke sastavni je 

dio ove Odluke.  

 

Članak 5. 

  

Ovlašćuje se Načelnik Općine za 

poduzimanje svih  potrebnih  radnji  u cilju 

realizacije ove Odluke te potpisivanje Ugovora iz 

članka I ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“. 

 

Skica iz članka 3. i 4. ove Odluke nije 

predmet objave, a čuva se u arhivi Općine Jelsa. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 406-01/18-01/3  

URBROJ: 2128/02-18-2 

Jelsa, 08. lipnja  2018.g.  

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

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

Sukladno odredbama članka 33. Statuta 

Općine Jelsa (“Službeni glasnik“ Općine Jelsa br: 
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5/13 i 8/13 ), Općinsko vijeće Općine Jelsa na 

svojoj VII . sjednici održanoj dana 8. lipnja 2018.g.  

d o n o s i: 

 

Z A K L J U Č A K 
povodom razmatranja  Izvješća o poslovanju 

društva 

„Hvarski vodovod“ d.o.o. Jelsa  za 2017.g. 

 

I. 

 

Prima se na znanje Izvješće o poslovanju 

društva Hvarski vodovod d.o.o. , Jelsa za  razdoblje 

od 01.01.2017. – 31.12.2017.g.   

 

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: 325-01/18-01/5 

URBROJ: 2128/02-18- 2 

Jelsa, 8.lipnja 2018.g. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., 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 123/17) i članka 33. Statuta Općine 

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

8/13) Općinsko vijeće Općine Jelsa je na VII. 

sjednici održanoj 08. lipnja 2018. godine donosi : 

O D L U K U 
o prihvaćanju sudjelovanja u  projekt „WIN -  

waste management in tourism areas of the 

ADRION region” 

u statusu partnera 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom Općina Jelsa pristupa kao 

partner projektu „WIN -  waste management in 

tourism areas of the ADRION region ” s partnerima 

iz Italije, Slovenije, Grčke, Bosne I Hercegovine, 

Crne Gore, Srbije I Albanije u sklopu Jadransko-

jonskog programa transnacionalne suradnje 

INTERREG ADRION 2014.-2020. 

 

Opći cilj Programa transnacionalne 

suradnje Interreg Adrion je putem inovativnih 

politika i upravljačkih procesa osnažiti europske 

integracije među partnerskim državama te 

korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih 

resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora 

povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu 

koheziju Programskog područja. 

 

Specifični cilj ovog Projekta je 

unapređenje kapaciteta transnacionalnog rješavanja 

ranjivosti na okoliš, fragmentacije i zaštite usluga 

ekosustava na Jadransko-jonskom području. 

 

Članak 2. 

 

Projekt u kojem će Općina Jelsa biti 

partner kroz  tematski prioritet vezan uz okoliš: 

održiva regija –potiče očuvanje, zaštitu, 

promicanje, vrednovanje i razvoj prirodne i 

kulturne baštine, biološke raznolikosti, vode, tla, 

zelenih usluga i usluga ekosustava; 

 

Članak 3. 

 

Okvirne aktivnosti u kojima će Općina 

Jelsa sudjelovati kao partner su:  

  

- Nabava opreme za infrastrukturne objekte; 

- Edukacija stanovništva o pitanjima zaštite 

okoliša i prirode počevši od djece 

predškolske dobi, upotreba ekološki 

prihvatljive tehnologije, izrada stručnih i 

znanstvenih projekata i programa, 

omogućiti primjerniju i kvalitetniju zaštitu 

okoliša i prirode kroz podizanje svijesti 

javnosti o potrebi očuvanja prirodnih 

vrijednosti okoliša, voda i drugih prirodnih 

resursa; 

- Promocija i izadavaštvo: brošure i letci 

uglavnom edukativnog karaktera; 

- Promocija i turizam: odravanje edukacija o 

zaštiti okoliša i održivom razvoju kroz 

turizam; 

- Aktivnosti u lokalnoj zajednici (poticanja 

obrazovnih, istraživačkih i razvojnih 

aktivnosti u području zaštite okoliša su 

podizanje razine informiranosti o stanju 

okoliša i upravljanju okolišem, uvođenje 

sustava informiranja o stanju u okolišu, 

informiranjem poticati gospodarske 

subjekte da ulažu sredstva u programe i 

projekte kojima je cilj zaštita okoliša, 

poticanje uspostave sustava zbrinjavanja 

posebnih kategorija otpada u koji su 

uključeni svi, od proizvođača do 

potrošača, jačanje kapaciteta organizacija 

civilnoga društva (udruga) čije je primarno 

djelovanje usmjereno na područje zaštite 

okoliša i prirode. 
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Članak 4. 

 

Za pripremu dokumentacije potrebnu za 

sklapanje Sporazuma o partnerstvu ovlašćuje se 

načelnik Općine Jelsa. 

 

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: 363-05/18-01/6  

URBROJ: 2128/02-18-2 

Jelsa, 08. lipanj 2018.g. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivan Grgičević, dipl.oec., v.r. 

 

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

Na temelju članka 4. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' br. 86/08; 61/11 i 04/18), članka 32. 

Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' br. 74/10 i 125/14), članka 48. Statuta 

Općine Jelsa (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br.  5/13 i 

8/13) Načelnik Općine Jelsa dana  11. lipnja  2018. 

g   d o n o s i  

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA 

O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA OPĆINE JELSA 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelsa 

(''Službeni glasnik Općine Jelsa'' br. 1/16 ) u Glavi  

 

III. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 

 

članak 8. , mijenjaju se osnovni podaci o radnom 

mjestu broj 11. koje sada glasi: 

 

11. 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

 

Kategorija:  II. 

Potkategorija:  Viši stručni suradnik 

Klasifikacijski rang: 6. 

 

Naziv: Viši stručni suradnik – za općinske prihode  

                                         

Stručno znanje: 

 

- magistar ili stručni specijalist struke 

ekonomskog ili računovodstvenog smjera 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima, 

- položen državni stručni ispit 

- poznavanje rada na računalu 

 

Broj izvršitelja:  1 

 

OPIS POSLOVA 

 

1. organizira i koordinira radom i  prati 

propise iz oblasti općinskih prihoda, 

2. kontrolira rad referenta u postupku 

obrade podataka za izdavanje rješenja za 

komunalnu naknadu i naknadu za uređenja voda, 

3. prati propise u oblasti komunalne 

naknade i naknade za uređenje voda, 

4. predlaže nacrte akata i odluka Načelnika 

i Općinskog  Vijeća u oblasti komunalne naknade i 

naknade za uređenje voda, 

5. prati propise iz oblasti poreza i to poreza 

na kuće za odmor, poreza na tvrtku i poreza na 

korištenje javnih površina, u daljnjem tekstu, 

općinski porezi, 

6. predlaže nacrte akata i odluka Načelnika 

i Općinskog  vijeća u oblasti općinskih poreza, 

7.kontrolira rad referenta za naplatu 

općinskih prihoda u postupku obrade podataka za 

izdavanje rješenja o porezu na kuće za odmor, 

8. organizira i vodi poslove u oblasti 

općinskih poreza do donošenja pojedinačnih 

odluka, 

9. surađuje u izradi prijedloga akata za 

zaduženje i naplatu općinskih prihoda, 

10. obavlja poslove vezane za razrez, 

uplatu i naplatu (opomene i ovrhe) poreza na tvrtku, 

porez na korištenje javnih površina, naknada za 

korištenje javnih površina, i ostale naknade, zakupa 

poslovnog prostora i koncesija, 

11. prati propise u oblasti komunalnog 

doprinosa, 

12. predlaže nacrte akata i odluka 

Načelnika i Općinskog  vijeća u oblasti 

komunalnog doprinosa, 

13. ispomaže Višem referentu u postupku 

obrade i izdavanja rješenja o komunalnom 

doprinosu, prati plaćanja istih, vodi i ažurira 

pojedinačne predmete u svezi komunalnog 

doprinosa te izrađuje evidencije u svezi zaduženja i 

naplate komunalnog doprinosa, 

14.provodi sve radnje u postupku obrade 

žalbi na rješenja za komunalni doprinos, uključivo i 

sa obradom predmeta po drugostupanjskom tijelu 

postupanjem Općine po upravnom sporu u kom 

slučaju je moguće angažiranje odvjetnika, 
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15. prati propise u oblasti  postupanja s 

nezakonito izgrađenim zgradama i sa istim 

povezanim naknadama za zadržavanje takvih 

zgrada u prostoru 

16. vodi  postupak obrade i izdavanja 

rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru, prati plaćenja istih, 

vodi i ažurira pojedinačne predmete u svezi 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade 

17. uključuje se u pripremu, realizaciju i 

praćenje projekata Općine koji se sufinanciraju iz 

EU fondova i drugih alternativnih izvora 

financiranja, a sukladno nadležnostima odsjeka 

18. prati rad i potrebe udruga građana 

unutar Financiranja programa, projekata javnih 

potreba sredstvima proračuna Općine te u skladu sa 

ovlastima vrši nadzor nad radom istih ( planovi i 

izvješće o poslovanju), 

19.  ovlašten je za rješavanje o upravnim 

stvarima  

20.obavlja i druge poslove po nalogu 

voditelja Odsjeka, Pročelnika i Načelnika, 

21. za svoj rad odgovoran je voditelju 

Odsjeka, Pročelniku i Načelniku. 

 

Članak 2. 

  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 

od dana objave  u "Službenom glasniku Općine 

Jelsa". 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinski načelnik 
 

KLASA: 023-05/16-01/1    

URBROJ: 2128/02-18- 3                               

Jelsa, 11. lipnja 2018.g.   

      

NAČELNIK 

Nikša Peronja, dipl.iur. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA" izdaje Općina Jelsa  

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

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa 


