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Broj 2. GODINA XXVII

Na temelju Zakljuĉka Vlade Republike
Hrvatske („Narodne novine „ br: 41/2020) i ĉlanka
11. Odluke o izvršavanju proraĉuna Općine Jelsa
(''Sl. glasnik Općine Jelsa'' broj 6/19) Naĉelnik
Općine Jelsa dana 03. travnja 2020 .g. donosi

ODLUKU
o osnovici za obraĉun plaće naĉelnika i
zamjenice naĉelnika Općine Jelsa
Ĉlanak 1.
Zbog solidarnosti i bitno promijenjenih
gospodarskih okolnosti nastalih usljed epidemije
korona virusa nuţno je prilagoditi i ograniĉiti
korištenje sredstava Općinskog proraĉuna za
2020.g. , te se ovom Odlukom utvrĊuje osnovica
za obraĉun plaće naĉelnika i zamjenice naĉelnika
Općine Jelsa koja se u odnosu na dosadašnju
osnovicu umanjuje za 30 % , te sada iznosi 2.
723,00 kuna.
Ĉlanak 2.
Ova Odluka primjenjuje se za obraĉun
plaća za oţujak, travanj i svibanj 2020.g. i objaviti
će se u Sluţbenom glasniku Općine Jelsa.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski naĉelnik
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URBROJ: 2128/02-20-1
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Na temelju Zakljuĉka Vlade Republike
Hrvatske („Narodne novine „ br: 41/2020) i ĉlanka
11. Odluke o izvršavanju proraĉuna Općine Jelsa
(„Sluţbeni glasnik Općine Jelsa „ br : 6/19)
Naĉelnik Općine Jelsa dana 03. travnja 2020.g.
donosi

ODLUKU
NAĈELNIK
Nikša Peronja, dipl.iur.

o osnovici za obraĉun plaće ravnateljice i
kustosa Muzeja općine Jelsa
Ĉlanak 1.

**************************
Na temelju Zakljuĉka Vlade Republike
Hrvatske („Narodne novine „ br: 41/2020) , ĉlanka
9. st.2. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj
(regionalnoj) samoupravi (''NN'' br. 28/10) , ĉlanka
48. Statuta Općine Jelsa (''Sl. glasnik Općine Jelsa''
broj 5/13 i 8/13) i ĉlanka 11. Odluke o izvršavanju
proraĉuna Općine Jelsa (''Sl. glasnik Općine Jelsa''
broj 6/19) Naĉelnik Općine Jelsa, dana 03. travnja
2020.g. donosi

Zbog solidarnosti i bitno promijenjenih
gospodarskih okolnosti nastalih usljed epidemije
korona virusa nuţno je prilagoditi i ograniĉiti
korištenje sredstava Općinskog proraĉuna za
2020.g. , te se ovom Odlukom utvrĊuje osnovica
za obraĉun plaće ravnateljice i kustosa Muzeja
općine Jelsa na slijedeći naĉin :
-

ODLUKU
o osnovici za obraĉun plaće službenika i
namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelsa
Ĉlanak 1.
Zbog solidarnosti i bitno promijenjenih
gospodarskih okolnosti nastalih usljed epidemije
korona virusa nuţno je prilagoditi i ograniĉiti
korištenje sredstava Općinskog proraĉuna za
2020.g. , te se ovom Odlukom utvrĊuje osnovica
za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelsa, koja
se u odnosu na dosadašnju osnovicu umanjuje za
20 %, te sada iznosi 2.688.00, 00 kuna.
Ĉlanak 2.
Ova Odluka primjenjuje se za obraĉun
plaća za oţujak, travanj i svibanj 2020.g. i objaviti
će se u Sluţbenom glasniku Općine Jelsa.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski naĉelnik
KLASA: 120-01/20-01/2
URBROJ: 2128/02-20-1
Jelsa, 03. travnja 2020.g.
NAĈELNIK
Nikša Peronja, dipl.iur.

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

-

Osnovica
za
obraĉun
plaće
ravnateljice koja se u odnosu na
dosadašnju osnovicu umanjuje za 30
%, te sada iznosi 2.352.00,00 kuna.
Osnovica za obraĉun plaće kustosa
koja se u odnosu na dosadašnju
osnovicu umanjuje za 20 %, te sada
iznosi 2. 688.00,00 kuna.
Ĉlanak 2.

Ova Odluka primjenjuje se za obraĉun
plaća za oţujak, travanj i svibanj 2020.g. i objaviti
će se u Sluţbenom glasniku Općine Jelsa.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski naĉelnik
KLASA: 120-01/20-01/3
URBROJ: 2128/02-20-1
Jelsa, 03. travnja 2020.g.
NAĈELNIK
Nikša Peronja, dipl.iur

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

Na temelju Zakljuĉka Vlade Republike
Hrvatske („Narodne novine „ br: 41/2020) i ĉlanka
11. Odluke o izvršavanju proraĉuna Općine Jelsa
za 2020.g. ( „ Sl. Glasnik Općine Jelsa br: 6/19)
Naĉelnik Općine Jelsa dana 03. travnja 2020.g.
donosi
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ODLUKU
o osnovici za obraĉun plaće ravnateljice i
djelatnika Općinske knjižnice i ĉitaonice Jelsa

korištenje sredstava Općinskog proraĉuna za
2020.g. , te se ovom Odlukom utvrĊuju uvjeti
obraĉun plaće ravnateljice i djelatnika Djeĉjeg
vrtića Jelsa na slijedeći naĉin :

Ĉlanak 1.
Zbog solidarnosti i bitno promijenjenih
gospodarskih okolnosti nastalih usljed epidemije
korona virusa nuţno je prilagoditi i ograniĉiti
korištenje sredstava Općinskog proraĉuna za
2020.g. , te se ovom Odlukom utvrĊuje osnovica
za obraĉun plaće ravnateljice i djelatnika Općinske
knjiţnice i ĉitaonice Jelsa na slijedeći naĉin :
-

-

Osnovica za obraĉun plaće ravnateljice
koja se u odnosu na dosadašnju osnovicu
umanjuje za 30 %, te sada
iznosi
2.352.00,00 kuna.
Osnovica za obraĉun plaće djelatnika koja
se u odnosu na dosadašnju osnovicu
umanjuje za 20 %, te sada iznosi
2.688.00, 00 kuna.
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-

Plaća ravnateljice u odnosu na dosadašnju
plaću umanjuje se za 30 %
Plaća djelatnika u odnosu na dosadašnju
plaću umanjuje se za 20 %

Izuzetak će biti ako nakon umanjenja plaće
djelatnika plaća iznosi manje od 4.000,00 kn, plaća
će se umanjiti za onoliki postotak da ista iznosi
toĉno 4,000,00 kn neto.
Djelatnicima ĉija je puna plaća manja od
4.000,00 kn neto, ista se takoĊer neće dirati i
isplatiti će se u punome iznosu.
Djelatnicima zaposlenim na pola radnog
vremena ĉija puna plaća je manja od 2. 000,00 kn,
ista se neće dirati i isplatiti će se u punome iznosu.

Ĉlanak 2.

Ĉlanak 2.

Ova Odluka primjenjuje se za obraĉun
plaća za oţujak, travanj i svibanj 2020.g. i objaviti
će se u Sluţbenom glasniku Općine Jelsa.

Ova Odluka primjenjuje se za obraĉun
plaća za oţujak, travanj i svibanj 2020.g. i objaviti
će se u Sluţbenom glasniku Općine Jelsa.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski naĉelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski naĉelnik

KLASA: 120-01/20-01/4
URBROJ: 2128/02-20-1
Jelsa, 03. travnja 2020.g.

KLASA: 120-01/20-01/5
URBROJ: 2128/02-20-1
Jelsa, 03. travnja 2020.g.
NAĈELNIK
Nikša Peronja, dipl.iur.

NAĈELNIK
Nikša Peronja, dipl.iur.

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

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

Na temelju Zakljuĉka Vlade Republike
Hrvatske („Narodne novine „ br: 41/2020) , ĉlanka
48. Statuta Općine Jelsa (''Sl. glasnik Općine Jelsa''
broj 5/13 i 8/13) i ĉlanka 11. Odluke o izvršavanju
proraĉuna Općine Jelsa (''Sl. glasnik Općine Jelsa''
broj 6/19) Naĉelnik Općine Jelsa, dana 03. travnja
2020.g. donosi

Na temelju Zakljuĉka Vlade Republike
Hrvatske („Narodne novine „ br: 41/2020) , ĉlanka
48. Statuta Općine Jelsa (''Sl. glasnik Općine Jelsa''
broj 5/13 i 8/13) i ĉlanka 11. Odluke o izvršavanju
proraĉuna Općine Jelsa (''Sl. glasnik Općine Jelsa''
broj 6/19) Skupština društva Jelsa plus d.o.o. dana
03. travnja 2020.g. donosi

ODLUKU

ODLUKU

o obraĉunu plaće ravnateljice i djelatnika
Djeĉjeg vrtića Jelsa

o obraĉunu plaće direktoru i djelatnicima
društva Jelsa plus d.o.o., Jelsa

Ĉlanak 1.

Ĉlanak 1.

Zbog solidarnosti i bitno promijenjenih
gospodarskih okolnosti nastalih usljed epidemije
korona virusa nuţno je prilagoditi i ograniĉiti

Zbog solidarnosti i bitno promijenjenih
gospodarskih okolnosti nastalih usljed epidemije
korona virusa nuţno je prilagoditi i ograniĉiti
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SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE JELSA

korištenje sredstava Općinskog proraĉuna za
2020.g. , te se ovom Odlukom nalaţe ĉlanu uprave
- direktoru društva Jelsa plus d.o.o. da provede
obraĉun i isplatu plaća na slijedeći naĉin :
-

Plaća ĉlanu uprave - direktoru u odnosu na
dosadašnju plaću umanjuje se za 30 %
Plaća djelatnika u odnosu na dosadašnju
plaću umanjuje se za 20 %

Izuzetak će biti ako nakon umanjenja plaće
djelatnika plaća iznosi manje od 4.000,00 kn, plaća
će se umanjiti za onoliki postotak da ista iznosi
toĉno 4,000,00 kn neto.
Ĉlanak 2.
Ova Odluka primjenjuje se za obraĉun
plaća za oţujak, travanj i svibanj 2020.g. i objaviti
će se u Sluţbenom glasniku Općine Jelsa.
KLASA: 120-01/20-01/6
URBROJ: 2128/02-20-1
Jelsa, 03. travnja 2020.g.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Nikša Peronja, dipl.iur.

**************************
Na temelju Zakljuĉka Vlade Republike
Hrvatske („Narodne novine „ br: 41/2020) , ĉlanka
48. Statuta Općine Jelsa (''Sl. glasnik Općine Jelsa''
broj 5/13 i 8/13) i ĉlanka 11. Odluke o izvršavanju
proraĉuna Općine Jelsa (''Sl. glasnik Općine Jelsa''
broj 6/19) Skupština društva Jelkom d.o.o. dana
03. travnja 2020.g. donosi
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ODLUKU
o obraĉunu plaće direktoru i djelatnicima
društva Jelkom d.o.o. Vrboska
Ĉlanak 1.
Zbog solidarnosti i bitno promijenjenih
gospodarskih okolnosti nastalih usljed epidemije
korona virusa nuţno je prilagoditi i ograniĉiti
korištenje sredstava Općinskog proraĉuna za
2020.g., te se ovom Odlukom nalaţe ĉlanu uprave direktoru društva Jelkom d.o.o. da provede obraĉun
i isplatu plaća na slijedeći naĉin:
-

Plaća ĉlanu uprave - direktoru u odnosu na
dosadašnju plaću umanjuje se za 30 %
Plaća djelatnika u odnosu na dosadašnju
plaću umanjuje se za 20 %

Izuzetak će biti ako nakon umanjenja plaće
djelatnika plaća iznosi manje od 4.000,00 kn, plaća
će se umanjiti za onoliki postotak da ista iznosi
toĉno 4,000,00 kn neto.
Ĉlanak 2.
Ova Odluka primjenjuje se za obraĉun
plaća za travanj, svibanj i lipanj 2020.g. i objaviti
će se u Sluţbenom glasniku Općine Jelsa.
KLASA: 120-01/20-01/7
URBROJ: 2128/02-20-1
Jelsa, 03. travnja 2020.g.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Nikša Peronja, dipl.iur.

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

"SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE JELSA" izdaje Općina Jelsa
Urednica: Mirjam Šurjak Paviĉić, dipl.iur.
– Voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Općine Jelsa
Priprema i izrada: ŢGIRO, vl. ĐurĊica Sarjanović, Jelsa

