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 Na temelju odredbe ĉlanka 35. Zakona o 

lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i ĉlanka 33. Statuta 

Općine Jelsa  („Sluţbeni glasnik Općine Jelsa ), 

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj XVII. 

sjednici odrţanoj 08. lipnja 2020.g. donosi   

 

ODLUKU 
o djelomiĉnom oslobaĊanju od plaćanja poreza 

za korištenje javnih površina Općine Jelsa 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrĊuju se mjere pomoći 

gospodarstvu na podruĉju Općine Jelsa  radi 

ublaţavanja posljedica epidemije koronavirusa 

(COVID-19). 
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Ĉlanak 2. 

 

 Zakupnici svih javnih površina koji 

temeljem sklopljenog Ugovora s Općinom Jelsa 

koriste javnu površinu za potrebe obavljanja 

ugostiteljskih i drugih  djelatnosti, oslobaĊaju se 

plaćanja  poreza za korištenje javnih površina u 

visini od 30 %  za  2020.g.  

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u “Sluţbenom glasniku  Općine Jelsa„.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA:  410-01/20-01/1 

URBROJ: 2128/02-20-1 

Jelsa,  08. lipnja 2020.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Grgiĉević 

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

 Na temelju odredbe ĉlanka 35. Zakona o 

lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i ĉlanka 33. Statuta 

Općine Jelsa  („Sluţbeni glasnik Općine Jelsa ), 

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj XVII. 

sjednici odrţanoj 08. lipnja 2020.g. donosi   

 

ODLUKU 
o djelomiĉnom oslobaĊanju od plaćanja 

naknade za 

koncesijska odobrenja   na podruĉju  Općine 

Jelsa 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrĊuju se mjere pomoći 

gospodarstvu na podruĉju Općine Jelsa  radi 

ublaţavanja posljedica epidemije koronavirusa 

(COVID-19). 

 

Ĉlanak 2. 

 

 Korisnici koncesijskih odobrenja  koji 

temeljem Rješenja o koncesijskom odobrenju  

Općine Jelsa obavljaju djelatnost sukladno Planu 

upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Općine 

Jelsa,  oslobaĊaju se plaćanja  naknade za 

koncesijsko odobrenje u visini od 30 %  za 2020.g.  

 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u “Sluţbenom glasniku  Općine Jelsa„.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 412-08/20-01/1 

URBROJ: 2128/02-20-1 

Jelsa, 08. lipnja 2020. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Grgiĉević 

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

 Na temelju odredbe ĉlanka 39. i 40. 

Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 

76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), ĉlanka 20.  

Zakona o knjiţnicama i knjiţniĉnoj djelatnosti 

(″Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19 ), ĉlanka 33.  

Statuta Općine Jelsa („Sluţbeni glasnik Općine 

Jelsa“ br 5/13 i 8/13) nakon provedenog javnog 

natjeĉaja Općinsko vijeće Općine Jelsa  na svojoj 

XVII sjednici  odrţanoj  08. lipnja  2020. godine, 

donijelo je 

  

ODLUKU 
o imenovanju ravnateljice Općinske knjižnice i 

ĉitaonice Jelsa 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom imenuje se Maja Vukić iz 

Jelse  za ravnateljicu Općinske knjiţnice i ĉitaonice 

Jelsa  na vrijeme od ĉetiri godine. 

   

Ĉlanak 2. 

 

 Imenovana  će zapoĉeti s obavljanjem 

duţnosti od 10. lipnja 2020. godine. 

   

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u “Sluţbenom glasniku 

Općine Jelsa“.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  JELSA 

Općinsko vijeće 
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KLASA: 612-04/19-01/2 

URBROJ: 2128/02-20-5 

Jelsa, 08. lipnja 2020.  

                      

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Grgiĉević 

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

 Na temelju ĉlanka  33. Statuta Općine 

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

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

sjednici odrţanoj dana 08. lipnja  2020.g. donosi: 

 

ZAKLJUĈAK 
povodom razmatranja Izvješća o poslovanju  

društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, za 2019.g. 

 

I. 

 

 Prima se na znanje  Izvješće o poslovanju 

društva Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa za 2019.g.   

 

II. 

 

 Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se “Sluţbenom glasniku 

Općine Jelsa“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 325-01/20-01/4 

URBROJ: 2128/02-20-2 

Jelsa, 08. lipnja 2020.g.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća     

Ivan Grgiĉević 

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

 Na temelju ĉlanka 35. Zakona o vlasništvu 

i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 

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

79/06,141/06 ,146/08 ,38/09 i 153/09), ĉlanka 103. 

Zakona o cestama (Narodne novine br.:84/11), 

ĉlanka 33. Općine Jelsa („Sluţbeni glasnik Općine 

Jelsa „  br. 05/13 i 08/13),  Općinsko vijeće Općine 

Jelsa na XVII sjednici odrţanoj 08.  travnja 2020.g. 

d o n o s i:  

   

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra 

na dijelu ĉ.zem.  5651   k.o . Jelsa  površine 17 

m2 

 

 

 

 

Ĉlanak 1. 

   

 Prihvaća se zahtjev Stjepana Tomića , 

Jelsa 714 , Jelsa  i ovom Odlukom Iskljuĉuje se  iz  

Javnog dobra u općoj uporabi dio  nekretnine   

oznaĉene  kao ĉ.zem.  5651  k.o . Jelsa  ukupne 

površine 17 m2 , a sukladno skici izmjere izraĊenoj 

od Ureda Geo Hvar d.o.o.   gdje je predmetni dio 

slovima A-B-C-D-A. 

 

 Skica izmjere ĉini sastavni dio ove Odluke.  

 

Ĉlanak 2. 

 

 UtvrĊuje se da  je  za ĉ.zem. 5648/4 k.o. 

Jelsa u zemljišnim knjigama kao oznaka upisan put, 

ali  predmetni dio nije u funkciji puta, već je u 

posjedu obitelji Tomić  od 1968.g. i predstavlja dio 

dvorišta obiteljske kuće Tomić, te je time izgubljen 

znaĉaj javnoga dobra u općoj upotrebi.  

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine Jelsa. „ 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 406-01/20-01/3 

URBROJ: 2128/02-20-3 

Jelsa, 08. lipnja   2020. g. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Grgiĉević 

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

 Na temelju ĉl. 33. Statuta Općine Jelsa 

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

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj XVII. 

sjednici, odrţanoj  08. lipnja, 2020. godine, donosi: 

 

ODLUKU 
o ustupanju projektne dokumentacije 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom, Općina Jelsa, bez 

naknade ustupa projektnu dokumentaciju za 

ishoĊenje  ĉetiriju graĊevinskih dozvola - tvrtki 

„HEP-ODS“, „Elektrodalmacija Split“, Poljiĉka 

cesta 73.  

Ĉlanak 2. 

 

 Predmet ustupa iz ĉl. 1. ove Odluke ĉine 

ĉetiri (4) glavna projekta (X1), u analognom i 

digitalnom obliku, izraĊena od tvrtke „FRACTAL“ 
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d.o.o. iz Splita, Kupreška 37, kao i ĉetiri (4) 

Geodetske podloge, u analognom obliku, izraĊene 

od tvrtke „TAHIMETAR“d.o.o. iz Splita, 

Zoranićeva 2, ovjerene od strane DGU, Podruĉnog 

ureda za katastar Split, Odjela za katastar 

nekretnina Stari Grad, kako slijedi: 

 

1. Glavni projekt za KB 10(20) kV IZMEĐU 

TS ZASTRAŢIŠĆE-1 – TS DUBAC, broj 

projekta 12-19, od srpnja 2019.; 

2. Glavni projekt za KB 10(20) kV IZMEĐU 

TS SRHOV DOLAC – TS SMRSKA, broj 

projekta 11-19, od srpnja 2019.: 

3. Glavni projekt za KB 10(20) kV IZMEĐU 

TS GDINJ-3 – TS VIRAK, broj projekta 

09-19, od srpnja 2019.; 

4. Glavni projekt za KB 10(20) kV IZMEĐU 

TS VELIKI STRVANJ – TS SRHOV 

DOLAC, broj projekta 10-19, te 

5. Geodetska podloga za trasu 

ZASTRAŢIŠĆE – DUBAC, od 26. rujna 

2019, 

6. Geodetska podloga za trasu SRHOV 

DOLAC – SMRSKA, od 26. rujna 2019.: 

7. Geodetska podloga za trasu GDINJ  -3 – 

VIRAK, od srpnja 2019. i 

8. Geodetska podloga za trasu VELIKI 

STRVANJ – SRHOV DOLAC, od srpnja 

2019. 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 

objave u „Sluţbenom Glasniku Općine Jelsa“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 310-01/18-01/2 

URBROJ: 2128/02-20-29 

Jelsa, 08. 06.2020. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Grgiĉević 

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

 Na temelju ĉl. 33. Statuta Općine Jelsa 

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

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj XVII. 

sjednici, odrţanoj  08. lipnja, 2020. godine, donosi: 

 

ODLUKU 
o ustupanju projektne dokumentacije 

 

 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom, Općina Jelsa, bez 

naknade, ustupa projektnu dokumentaciju za 

IZGRADNJU ZAŠTITNIH POMORSKIH 

GRAĐEVINA I UREĐENJA OBALNOG 

POJASA NA LOKACIJI ZAVALA, OPĆINA 

JELSA, OTOK HVAR – LUĈKOJ UPRAVI 

SPLTSKO-DALMATINSKE ŢUPANIJE iz Splita, 

Prilaz braće Kaliterna 10.  

 

Ĉlanak 2. 

 

 Predmet ustupa iz ĉl. 1. ove Odluke ĉine: 

A) 1x ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 

OCJENU O POTREBI PROCJENE 

UTJECAJA NA OKOLIŠ, izraĊen od 

tvrtke „VITA PROJEKT“ d.o.o. iz 

Zagreba, Ilica 191 C; 

B) 3x IDEJNI PROJEKT, zajedniĉke oznake 

projekta: 04/17-IP, koji se sastoji od ĉetiri 

(4) mape: 

1. GraĊevinski projekt pomorskih graĊevina, 

(mapa 1./4), izraĊen od tvrtke „OBALA“ 

d.o.o. iz Splita, Gat Sv. Duje 1, broj 

projekta: 957/17, od  oţujka 2017., (3x u 

analognom i 1x u digitalnom obliku); 

2. Arhitektonski projekt, (mapa 2./4), izraĊen 

od Ence Ĉolić, d.i.a. iz Starog Grada, 

Obala ţrtava rata 8, oznaka projekta T.D. 

7/2017, od  oţujka 2017.; 

3. GraĊevinski projekt vodovodno-hidrantske 

mreţe i odvodnje,(mapa 3./4), izraĊen od 

tvrtke „HIDRODIZAJN“ d.o.o. iz Splita, 

Vukovarska 143, od svibnja 2017. i 

4. Elektrotehniĉki projekt elektroinstalacija i 

dtk, (mapa 4./4), izraĊen od tvrtke 

„ELEKTRO KLIMA PROJEKT“ d.o.o. 

iz Splita, Smiljanićeva 2, od svibnja 

2017. 

C) GLAVNI PROJEKT – u izradi – tvrtka 

„OBALA“ d.o.o. 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 

objave u „Sluţbenom Glasniku Općine Jelsa“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 342-21/12-01/2 

URBROJ: 2128/02-20-44 

Jelsa, 08. 06.2020. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Grgiĉević 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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 Na temelju ĉl. 86., st. 3. i ĉl. 87. Zakona o 

prostornom ureĊenju („NN“, br.: 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19) i ĉl. 33. Statuta Općine Jelsa  

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

Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj XVII. 

sjednici, odrţanoj dana 08. lipnja 2020.godine ,  

d o n o s i : 

 

 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o izradi  Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja br. III Zastražišće-Raskovica-T2 

 

Ĉlanak 1. 

 

 U Odluci o izradi Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja  broj III Zastraţišće-Raskovica-T2  

(„Sluţbeni glasnik Općine Jelsa “, br.: 2/18), u 

Glavi II : PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I 

DONOŠENJE URBANISTIĈKOG PLANA, ĉlanak 

2. mijenja se i glasi:  

         

 „Pravna osnova za izradu Urbanistiĉkog 

plana je ĉlanak 130. Odluke o donošenju 

Prostornog plana ureĊenja Općine Jelsa („Sluţbeni 

glasnik Općine Jelsa“, br.: 5/08, 3/15, 5/18, 7/18 - 

proĉišćeni tekst i 3/19), te ĉlanaka 86. i 89. Zakona 

o prostornom ureĊenju („NN“, br.: 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19). 

 

Ĉlanak 2. 

 

 U ostalom dijelu Odluka ostaje 

nepromijenjena. 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana 

od dana objave u „Sluţbenom glasniku Općine 

Jelsa“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 350-03/18-01/2 

URBROJ: 2128/02-20-18  

Jelsa, 08. lipnja, 2020. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Grgiĉević 

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

 Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumaĉenje, 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 

19/13., 137/15. i 123/17.), te ĉlanka  33. Statuta 

Općine Jelsa ( „Sluţbeni glasnik Općine Jelsa“ br. 

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

XVII. sjednici odrţanoj dana  08. lipnja 2020.g. 

donosi  

 

ZAKLJUĈAK 
o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji 

na projektu „Sunĉana elektrana Gdinj“ 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Jelsa daje 

suglasnost na Sporazum o suradnji na projektu 

„Sunĉana elektrana Gdinj“  kojeg će sklopiti 

Općina Jelsa , Solarna elektrana Gdinj d.o.o. i 

Hrvatska elektroprivreda d.o.o. Tekst Sporazuma o 

suradnji na projektu „Sunĉana elektrana Gdinj“ , 

sastavni je dio ovoga Zakljuĉka. 

 

Ĉlanak 2. 

 

 Ovlašćuje se Naĉelnik Općine Jelsa da  

potpiše  Sporazumu o suradnji na projektu 

„Sunĉana elektrana Gdinj“. 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom 

donošenja , a objavit će se  u „Sluţbenom glasniku 

Općine Jelsa“. 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 310-0/20-01/5  

URBROJ: 2128/02-20-2 

Jelsa, 08. lipnja  2020. g. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Grgiĉević 

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

 Na temelju ĉlanka 3. Stavka 1. i ĉlanka 24. 

Zakona o zaštiti od poţara (NN 92/10), ĉlanka 7. 

Stavka 1. Pravilnika o zaštiti šuma od poţara (NN 

33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od poţara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2020. god. (NN 3/2020),  i ĉlanka  48.  

Statuta Općine Jelsa (Sluţbeni glasnik Općine 

Jelsa, broj 5/13 i 8/13), Naĉelnik Općine Jelsa, dana 

08. lipnja 2020. godine, donio je 

 

ODLUKU 
o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe 
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Ĉlanak 1. 

 

 Ustrojava se Motriteljsko-dojavna sluţba 

(u daljnjem tekstu: Sluţba) s ciljem ranog i 

pravovremenog otkrivanja i dojave poţara na 

otvorenom prostoru podruĉja Općine Jelsa u 

razdoblju od  01. lipnja do 30.rujna 2020.god. 

 

 Motriteljsko dojavna sluţba predstavlja 

Operativni plan općine Jelsa za provedbu mjera 

zaštite od poţara za 2020. godinu. 

Ĉlanak 2. 

 

 Motrenje i dojavljivanje u smislu ĉlanka 1. 

ove odluke provode: 

• Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Jelsa 

• Sluţbe zaštite u pravnim osobama 

s povećanim opasnostima za 

nastanak i širenje šumskih poţara 

• Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., 

Šumarije Split 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Temeljem Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2020. god. (NN 3/2020),  u 

razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa 

opasnosti od nastanka poţara Sluţba će vršiti 

cjelodnevno deţurstvo od 06,00 do 22,00 sata. 

 

Ĉlanak 4. 

 

 Sluţba se provodi osmatranjem koje 

obavljaju do 2 osmatraĉa. Osmatraĉ mora imati 

najmanje poloţen protupoţarni minimum ili ga je 

duţan poloţiti u roku od 6 mjeseci. 

 

Ĉlanak 5. 

 

 Sluţba mora biti opremljena dalekozorom, 

preglednim zemljovidom podruĉja motrenja, 

odgovarajućim sustavom za dojavu poţara, 

popisom ĉimbenika koji su ukljuĉeni u gašenje 

poţara (vatrogasci, policija, centar motrenja i 

obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice 

pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje 

šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim 

priruĉnim alatom za gašenje poĉetnih poţara 

(metlanica, brentaĉa ili naprtnjaĉa, sjekira, lopata). 

 

 Za potrebe motriteljsko-dojavne sluţbe 

vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su 

propisani Pravilnikom o zaštiti šume od poţara (NN 

33/14). 

Ĉlanak 6. 

 

 Sluţba  je dio  sustava protupoţarne 

preventive koja se sustavno provodi na podruĉju 

Općine Jelsa, a koju ĉine izviĊaĉko - preventivne 

ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelsa. 

 

 Hrvatske šume d.o.o. će u vrijeme vrlo 

velike i velike opasnosti od nastanka poţara u 

šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti od 

poţara, planirati i organizirati motriteljsko-dojavnu 

sluţbu. 

 

Ĉlanak 7. 

 

 Osmatraĉi su duţni usko suraĊivati sa svim 

ĉimbenicima protupoţarne zaštite vatrogasne 

zajednice otoka Hvara, a neposredno su podreĊeni 

zapovjedniku vatrogasne zajednice otoka Hvara. 

 

Ĉlanak 8. 

 

 Sluţba obavlja dojave Dobrovoljnom 

vatrogasnom društvu Jelsa, na broj telefona 

021/761-263, pozivom na broj 112, te pozivom 

Vatrogasnom operativnom centru Split (VOC) na 

broj telefona 193. 

 

Ĉlanak 9. 

 

 Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne 

sluţbe stupa na snagu dan nakon dana objave u 

„Sluţbenom glasniku Općine Jelsa„.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

OPĆINSKI NAĈELNIK 
 

Klasa: 214-02/20-01/1 

Ur.broj: 2128/02-20-1 

Jelsa, 08. lipnja 2020. g.  

 

Naĉelnik 

Nikša Peronja, dipl.iur. 

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

 Na temelju ĉlanka 48. Statuta Općine Jelsa 

(„Sluţbeni glasnik Općine Jelsa „ br: 5/13 i 8/13) i 

ĉlanka 3. i 13. Odluke o uvjetima i naĉinu davanja 

javnih površina na privremeno korištenje 

(„Sluţbeni glasnik Općine Jelsa br. 3/14 i 11/14) 

Naĉelnik Općine Jelsa dana 01. lipnja 2020.g.  

d o n o s i : 

 

ODLUKU 
o utvrĊivanju naknade za korištenje javnih 

površina na podruĉju Općine Jelsa za snimanje 

filmova, spotova, reklama i sl. 
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Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom odreĊuje se naknada za 

korištenje javnih površina na podruĉju Općine Jelsa 

za za snimanje filmova, spotova, reklama i sl. 

 

Ĉlanak 2. 

 

 Naknada za korištenje javnih površina na 

podruĉju Općine Jelsa za za snimanje filmova, 

spotova, reklama i sl utvrĊuje se na sljedeći naĉin :  

 

- dnevna naknada za snimanje filmova – 

10.000,00 kn 

- dnevna naknada za snimanje spotova – 

8.000,00 kn  

- dnevna naknada za snimanje reklama -  

5.000,00 kn.  

  

Ĉlanak 3. 

 

 Od plaćanja naknade  za snimanje 

utvrĊene u ĉlanku 2. ove Odluke  oslobaĊaju se 

sljedeće kategorije:  

 

- djeĉji film, 

- studentski film, 

- promotivni film prema preporuci turistiĉke 

zajednice, 

- humanitarni, odnosno svaki onaj 

audiovizualni projekt kulturne ili 

obrazovne Udruge koja izravno ili 

neizravno ne stjeĉe profit od marketinga i 

produkcije filma ili od prikazivanja 

filmova i fotografija i sl. 

 

Ĉlanak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja , a objavit će se u  „Sluţbenom glasniku 

Općine Jelsa.  

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Naĉelnik 
 

Klasa: 363-01/20-01/1 

Urbroj: 2128/02-20-1 

Jelsa, 01 . lipnja 2020 .g. 

 

NAĈELNIK 

Nikša Peronja dipl.iur. 

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