
                                                                                                                             
 

ZAPISNIK 
sa V. sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa 

održane dana 12. prosinca 2017.g.  i nastavka iste sjednice održanog  
30. siječnja 2018.g. u Jelsi 

 
      Sjednica je započela u 18,00 sati u prostorijama Vijećnice Obćinskog doma u Jelsi.  

 
Na početku sjednice utvrđeno je kvorum obzirom da:    
 
 -   sjednici prisustvuju vijećnici: 
1. Ivan Grgičević, predsjednik  
2. Dejan Bojanić 
3. Ivo Božiković  
4. Jadran Caratan  
5. Anita Drinković  
6. Ivo Duboković 
7. Toni Matković  
8. Nikica Šišejković 
9. Ružica Visković;  

 
- su odsutni slijedeći vijećnici:  
1. Željka Barbić-Peronja 
2. Tihana Beroš 
3. Marijo Kotoraš 
4. Ivica Plenković (pristupio  18:20 sati). 
 
Ostali prisutni :  
- Nikša Peronja – Načelnik 
- Vlatka Buj – zamjenica načelnika 
- Ivica Keršić – pročelnik JUO Općine Jelsa  
- Ana Matijašević – referent JUO Općine Jelsa  
- Ivica Milevčić, komunalni redar u JUO Općine Jelsa 
- Toni Damjanić, dir. Jelsa plus d.o.o. 
- Niko Salamunić, dir. društva „Jelsa plus“ d.o.o., Jelsa.  

 
Na samom početku sjednice vijećnica Anita Drinković pitala je da li je moguće u 
dnevni red uvrstiti njezin prijedlog za proširenje broja članova radnih tijela vijeća-
odbora.  
 
Predsjednik vijeća je objasnio da je broj članova određen Poslovnikom o radu 
Općinskog vijeća te da je stoga potrebno predati pismeni zahtjev kako bi se  
provela procedura izmjene Poslovnika, a sve sukladno Zakonu i Statutu Općine 
Jelsa.      
 
 



 
Gosp. I. Grgičević, predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne, 
utvrdio kvorum, te predložio dnevni red sjednice kao u Pozivu za sjednicu uz 
jednu dodatnu točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o porezima Općine Jelsa. Ista točka predlaže se ubaciti u 
dnevni red na način da se uvrsti kao 11. točka dnevnog reda. Predviđene 
posljednje predložene točke iz Poziva za sjednicu, točke 11. i 12. tako postaju 
točke  12. i 13. 
Predsjednik vijeća također predlaže, a obzirom da se u tim točkama dnevng 
reda radi o prijedlozima odluka kojima se regulira novi način prikupljanja, 
naplate i uklanjanje otpada koje smo dužni donijeti do 01. veljače 2018.g. 
sukladno novim zakonskim odrdbama,  da se iste danas tek stave na raspravu, 
a da se njihov konačan prijedlog pripremi za nastavak sjednice za koji će onda 
biti pripremljeni izdefinirani prijedlozi odluka na tu temu. 

 
Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno te sada glasi:  

1. Usvajanje zapisnika sa  IV. sjednice Općinskog vijeća. 
2. Vijećnička  pitanja.  
3. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjedniku Općinskog vijeća 

Općine Jelsa.  
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Natječajnog odbora za provođenje 

postupka imenovanja ravnatelja Muzeja Općine Jelsa.  
5. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina i ukidanju statusa javnog dobra na 

dijelu nekretnine označene kao č.zem. 5677 k.o. Jelsa (stepenište u Jelsi), na 
zahtjev Luke Šulića iz Zagreba. 

6. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina i ukidanju statusa javnog dobra na 
dijelu nekretnine označene kao č.zem. 5573 k.o. Jelsa (put u Gromin Dolcu) na 
zahtjev Sasche Machieda iz Opatije.  

7. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine i ukidanju statusa javnog dobra na 
istom dijelu nekretnine označene kao č.zem. 4065 k.o. Vrisnik – Ivan Dolac, na 
zahtjev Ivana Anđelka Liseca iz Splita. 

8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine 
označene kao č.zem. 5657 k.o. Jelsa. 

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva državljana 
Kraljevine Norveške, Sverre Gerhard Mork Wollbraaten i Malgorzata 
Wollbraaten, na nekretnini označenoj kao čes. zgr. 395 i čes.zem. 809/194, z.ul. 
161 k.o. Vrboska.  

10. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta označenog kao č.zem. 1642 k.o. Vrisnik,  u 
gospodarskoj zoni Rake za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta.  

11. Prjedlog Odluke i izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Jelsa.  
12. Upoznavanje vijećnika s obvezom donošenja Odluke o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada. 

13. Upoznavanje vijećnika s obvezom Odluke o mjerama za sprečavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u 
okoliš. 

                                                                                                           



 
 
Ad. 1.) Zapisnik sa  IV. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.  
 
 
Ad. 2.) Vijećnička  pitanja. 
Za riječ su se javili vijećnici: D. Bojanić, T. Matković, I. Duboković i N. 
Šišejković. 
 
Vijećnik D. Bojanić je pitao u kojoj je fazi urđenje parkiralištana Lučici, koliko 
parkirnih mjesta je predviđeno, te kome su ista namijenjena.  
 
Načelnik je odgovorio da se za sada, naravno u slučaju da za dobijemo odobrenje 
za korištenje predmetnog zemljišta, planira uređenje 45 parkirnih mjesta, da bi iste 
koristili zainteresirani vlasnici objekata od Lučice do Bilih stinih te od Lučice do 
dućana „Spiza“ na Račiću, kojima bi bilo zagarantirano bar po jedno parkirno 
mjesto, a ukoliko bude manji broj zainteresiranih možda i više.   
Na taj način konačno bi se riješio problem parkiranja automobila na cesti te 
smanjila opasnost po sve sudionike u prometu na tom području, a naročito za 
pješake, obzirom da se u  ljetnim mjesecima, a na nekim mjestima i u zimskim, 
promet odvija jednom prometnom trakom u oba smjera.    
Parking bi se sastojao od dva dijela, a između bi bilo uređeno i dječje igralište.   
 
Vijećnik T. Matković pitao je:  
a) u kojoj je fazi planirna izgradnja novog mosta u Vrboskoj? 
b) u kojoj je fazi rješavanje pitanja DVD-a Vrboska, obzirom da „vatrogasni park“ 
još uvijek stoji vani , te je moguće da se sve raznese bez nadzora.  
 
Načelnik je odgovorio:  
a) da je sondiranje za potrebe postavljanja temelja obavljeno, da su potrebni 
elaborati gotovi, te da će se nakon rješavanja preostale potrebne dokumentacije 
prstupiti raspisivanju natječaja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje 
radova.  
Objasnio je da će most biti izrađen od elemenata čija izrada i postavljanje neće biti 
prezahtjevni, da će se neki elementi izlijevati i na samom gradilištu nakon ćega će 
dizalicom biti postavljani na svoje mjesto, a to znači da bi trajanje radova trebalo 
biti svega 60-tak dana.  
 
b) da likvidacija DVD-a Vrboska još nije gotova, te da će se nakon njenog 
okončanja vidjeti što se od opreme još može eventaulno iskoristiti npr. za potrebe 
DVD-a Jelsa.  
 
Vijećnik I. Duboković je zatražio:  
a)  informaciju o pokrivanju potoka na Solinama, tj. informaciju o budućoj namjeni  
tog prostora? 
b) potvrdu informacije da je INA ipak kupila benzinsku crpku od obitelji Drnasin; 
 



 
c) informaciju o tome kada će se urediti „kola“ uz Knjižnicu, te javni zahod na istoj 
lokaciji; 
d) da li ima nekih novih informacija o ponovnoj mogućosti cjelogodišneg rada 
Ispostave Lučke kapetanije u Jelsi.  
 
Načelnik je odgovorio:   
a) da se potok pokriva iz estetskih razloga, da će to ubuduće biti uređena javna 
površina sa zelenilom, trotoarom ali i dijelom komercijalne namjene kao što je 
štekat i sl. ; 
b) da on ima informaciju da tvrtka INA d.d. nije uspjela sklopiti dogovor sa obitelji 
Drnasin o kupnji benzinske crpke;    
c) da je tzv. javni zahod sramota, da se zapošljavanjem čistačice ništa ne postiže, jer 
on jednostavno nije reprezentaitvan. On je rekao da bi tamo trebala biti postavljena 
trafostanica, koja neće biti tipska, već što je više moguće ukopana u tlo; 
d) da u vezi Lučke kapetanije u Jelsi nažalost nema nikakvih novih informacija, da 
je zatražena izmjena Pravilnika, kako bi se zaposlio lučki kapetan, no isti prijedlog 
za sada nije prihvaćen, te nije iznađeno nikakvo novo riješenje tog problema.    
Gosp. I. Duboković je reko da on smatra da ima nade za rješavanje tog problema 
dok god se natječaj raspisuje, iako smo formalno već pod ispostavom u S. Gradu, 
no izgleda da sada postoji i kandidat koji bi se javio i na takve uvjete, no naravno  
treba inzistirati da se natječaj ponovi.    
 
Sjednici je pristupio vijećnik Ivica Plenković. 
 
Vijećnik Nikica Šišejković je zatražio:  
a) da se obzirom da su mještani Vrboske skeptični oko kvalitetne izgradnje mosta 
do početka turističke sezone, rađe sve pripremi kako treba, te da se sa radovima 
započne u 10. mjesecu, pa da sve bude napravljeno kako treba, a ne na brzinu; 
b) da  se, obzirom da su u tijeku radovi na sanaciji cete Jelsa-Stari Grad, nešto 
napravi i na sanaciji ceste prema poluotku Soline u Vrbsokoj, koja je po njemu u 
katastrofalnom stanju; 
c) informaciju o radovima na sanaciji zgrade ex. „stare škole“ – muzeja u Pitvama, 
a naročito farbanju fasade iste zgrade, čemu se čude stanovnici Pitava i Zavale 
obzirom da ista zgrada nikad nije bila ofarbana, već je imala kamenu fasadu.    
 
Načelnik je odgovorio:  
b) da smo uspjeli izlobirati da se uredi bar dio državne ceste D-116 , na potezu od 
trajektnog pristaništa do raskršća za Vrbosku, da se  radi o investiciji vrijednoj 7 
milijuna kuna, te da je rok završetka radova do Božića.  
Što se tiče županijske ceste prema Solinama, načelnik smatra da obzirom da je 
cesta prema Solinama i lani djelomično popravljana, nije vjerojatno da ćemo uspjeti 
postići se ista ove godine kompletno opet preasfaltira, iako smo od ŽUC-a to 
opetovano zatražili; 
c) da je do sada u istu zgradu u Pitvama nakon požara, kao i u rekonstrukciju 
starog priključnog vodovoda u njegovom mandatu utrošeno više od 2 milijuna  
 



 
kuna, da se planiraju novi radovi u vrijednosti  dodatnih cca. 3 milijuna kuna, 
kojima će se zgrada dalje uređivati.  
 
Izrađen je i projekt unutarnjeg uređenja, od strane ovl. arhitektice  gđe. Vanje Ilić, 
koja je između ostalih radila i na projektu uređenja Muzeja Vučedolske kulture, a 
koji projekt je dobitnik više prestižnih  nagrada za područje arhitekture, kako 
domaćih tako i međunarodnih.  
Što se tiče same fasade iste zgrade, ona je sukladno mišljenju Konzervatora, 
oduvijek bila predviđena za bojanje, a o čemu po njima svjedoči način obrade i 
vrsta kamena na fasadi, te je njihov zahtjev da se ona konačno i oboja, a što će biti 
važno za izolaciju same zgrade od nepovoljnih vanjskih utjecaja te pomoći u 
očuvanju novog unutrašnjeg uređenja.  
Mišljenje i preporuke Konzervatora za Općinu tj. Muzej su obvezujući, te je 
njihova riječ tu zadnja i sukladno Zakonu mora se ispoštovati.  
 
 
Ad. 3.) Načelnik je objasnio da je ova nova Odluka kojom se visina nanaknade za 
rad predsjedniku Općinskog vijeća, smanjuje sa dosadašnjih 3.000 kn na 2.000,00 
kn,  uvrštena u dnevni red sjednice na prijedlog sadašnjeg predsjednika Općinskog 
vijeća, gosp. I. Grgičevića. 
Slijedom navedenog, takav prijedlog Odluke jednoglasno je usvojen.  
 
 
Ad. 4.) Načelnik je obrazložio vijećnicima potrebu donošenja Rješenja o 
imenovanju članova Natječajnog odbora za provođenje postupka imenovanja 
ravnatelja Muzeja Općine Jelsa.  
 
Naime, iako je Zakonom određeno da ravnatelja ustanove koju osniva JLS imenuje 
načelnik, Statutom Muzeja utvrđeno je da Općinsko vijeće imenuje Naječajni odbor 
za provođenje postupka istog imenovanja, te on stoga predlaže u isti odbor 
imenovati:  

- Dolores Stipišić, za predsjednika , 
- Nene Mišković, za člana, 
- Maju Vukić, za člana   

 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili ovaj prijedlog.  
 
Ad. 5.) Načelnik je obrazložio prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina i ukidanju 
statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao č.zem. 5677 k.o. Jelsa 
(stepenište u Jelsi), na zahtjev Luke Šulića iz Zagreba. Naime, radi se o javnom 
stepeništu koje prolazi između dvaju nekretnina u vl. L. Šulića. On stoga predlaže 
da Općina Jelsa njemu ustupi 15 m2 istog stepeništa, dok će on zauzvrat Općini 
Jelsa prepustiti dio č.zem. 30/1 k.o. Jelsa, površine također 15 m2, te na istom 
urediti novi dio istog stepeništa, čime bi se omogućilo daljnje nesmetano korištenje 
istog u svrhu javnog puta.  
 



 
U svrhu provođenja ovog pravnog posla potrebno je prije sklapanja Ugovora o 
zamjeni ukinuti status javnog dobra dijela puta koji se ustupa Luki Šuliću, jer će 
izgradnjom nove trase na ustupljenom dijela stepeništa trajno prestati potreba 
korištenja tog dijela puta.   
 
Vijećnik J. Caratan pitao je u kojem vremenskom roku se moraju izgraditi nove 
stepenice. 
 
Načelnik je odgovorio da će isto biti napravljeno odmah nakon zamjene.  
 
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno kako je dostavljen u materijalima za 
sjednicu. Ovlašten je načelnik za provedbu ove Odluke te potpisivanje ugovora o 
kupoprodaji.  
 
 
Ad. 6.) Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina i ukidanju statusa javnog dobra 
na dijelu nekretnine označene kao č.zem. 5573 k.o. Jelsa (put u Gromin Dolcu) 
na zahtjev Sasche Machieda objasnio je načelnik N. Peronja.  
Naime, nakon prilagođavanja puta za prolaz automobilima te polaganja javnih 
instalacija trasa javnog puta je korigirana, na način da je S. Machiedo za tu 
namjenu ustupio dio svog vrta na č.zem. 3167/1 k.o. Jelsa, površine 56 m2. 
Obzirom da se dio nekadašnjeg puta smješten na č.zem. 5573 k.o. Jelsa, i to dio  
koji se nalazi zapadno ispred dviju zgrada u vlasništu S. Machieda, više ne  koristi 
kao javni put, predlaže se ukidanje statusa javnog dobra sa tog dijela javnog puta, 
također površine 56 m2, te sklapanje Ugovora o zamjeni predmetnih nekretnina s 
gosp. S. Machiedom. Prijedlog zamjene prikazan je na skici dostavljenoj 
vijećnicima u materijalima za sjednicu.  
 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili takvu Odluku.  
 
 
Ad. 7.) Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine i ukidanju statusa javnog 
dobra na dijelu nekretnine označene kao č.zem. 4065 k.o. Vrisnik – Ivan Dolac, 
površine 11 m2, na  zahtjev Ivana Anđelka Liseca iz Splita dopunjen je sa 
prijedlogom da se isto napravi i sa dijelom č.zem. 4062/1 k.o. Vrisnik, površine 
3m,   jer se upravo na tim zemljištima u naravi i nalazi zgrada sagrađena prije više 
desetljeća, sada u vlasništvu gosp. Liseca. 
 
Prijedlog Odluke zajedno s nadopunom prihvaćen je jednoglasno.   
  
 
Ad. 8.) Kod prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu 
nekretnine označene kao č.zem. 5657 k.o. Jelsa obrazloženo je da se u naravi radi 
o zapuštenom zemljištu - vrtu i nekadašnjem javnom putu koji se više ne koristi 
ispred kuća obitelji Mišković u Jelsi. Isto bi se trebalo urediti i privesti nekoj drugoj  
 



 
svrsi o čemu će se naknadno odlučiti nakon dogovora sa eventualno 
zainteresiranim vlasnicima susjednih parcela. 
 
Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno kako je dostavljen u materijalima za 
sjednicu.    
 
 
Ad. 9.) Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
stjecanje prava vlasništva državljana Kraljevine Norveške, Sverre Gerhard 
Mork Wollbraaten i Malgorzata Wollbraaten, iz Drobaka, na nekretnini 
označenoj kao čes. zgr. 395 i čes.zem. 809/194, z.ul. 161 k.o. Vrboska, a nakon 
kupnje iste nekretnine od dosadašnje vlasnice Višnjice Vučko, hrvatske 
državljanke, iz Zagreba.   
 
 
Ad. 10.) Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta označenog kao č.zem. 1642 k.o. 
Vrisnik,  u gospodarskoj zoni Rake za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta 
obrazložili su gosp. Ivica Keršić, pročelnik JUO, N. Peronja, načelnik te T. 
Damjanić, direktor društva JELKOM d.o.o., Vrboska.  
   
Naime, obzirom da je svaka općina sa više od 1.500 stanovnika sukladno Zakonu 
obvezna imati jedno reciklažno dvorište, Općina Jelsa nastoji stvoriti sve potrebne 
preduvjete da se isto uredi  na poziciji Rake, kod Svirača. Tako je ista zona s tim 
cijeljem već našom prostornom planskom dokumentacijom određena kao 
komunalna zona namijenjena između ostalog i izgradnji reciklažnog dvorišta. 
Slijedom navedenog, predlaže se kupnja zemljišta označenog kao č.zem. 1642 k.o. 
Vrisnik, površine 1068 m2, vlasnika Nevena Ćurina, iz Hvara, za tu namjenu.  Na 
zemljištu su izvedeni radovi betoniranja na dvorištu površine 650 m2, te je izgrađen 
suhozid.  
 
Kako smo se javili na natječaj za sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta, u 
obvezi smo do 15.prosnica o.g. dokazati rješene imovinsko-pravne poslove u vezi 
sa zemljištem na kojem se isto ima graditi, te je potrebno do tada sklopiti ugovor o 
kupoprodaji tj. uknjižiti zemljište kao Općinsko.  Naglasio je ujedno da smo jedina 
JLS na otoku koja je osigurala lokaciju za zemljište, dok Grad Hvar ima tek jedno 
mobilno reciklažno dvorište, a koje i mi također dodatno namjeravamo nabaviti.  
 
Vijećnik I. Duboković, koji je  ujedno i dir. Informativnog ureda  TZ Općine Jelsa, 
skrenuo je pozornost na potrebu za dodatnim adekvatnim prostorom za smještaj 
opreme kako društva Jelkom tako i društva Jelsa plus, za što bi se moglo iskoristiti i 
dio ovog zemljišta, a obzirom da se očito radi o većem zemljištu nego je to nužno 
potrebno za reciklažno dvorište. Time bi se, smatra on, stvorili i preduvjeti za 
adekvatno uređenje prostora ex. „Ljetnog kina“ u Jelsi, za potrebe održavanja 
raznih ljetnih događanja,  jer bi se prostor  konačno mogao osloboditi od kanti i 
druge opreme društva Jelkom.  
 



 
Načelnik je odgovorio da i jest intenca da se dio pogona društava Jelkom d.o.o i 
Jelsa plus d.o.o., izmjesti upravo u tu zonu.  
    
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog dostavljene Odluke za kupnju 
predmetnog zemljišta, i to po cijeni koja sukladno procjeni ovlaštenog sudskog 
vještaka Tihomira Begića iznosi 44,86 EUR-a, po metru kvadratnom.  
 
Ad. 11.) Potrebu za donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
porezima Općine Jelsa objasnio je pročelnik I. Keršić. Naime, on je rekao da se 
radi o formalnosti, tj. prilagođavanju naših akata izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnim porezima kojima je prvotno u travnju o.g.  bila uvedena obveza naplate 
Porez na nekretnine od strane jedinica lokalne samouprave, što smo onda mi 
regulirali svojom odlukom, no prije samog stupanja na snagu obveze plaćanja 
istog poreza, u listopadu zakonodavac je odustao od uvođenja istog novim 
izmjenama i dopunama istog Zakona, pa je sada nužno potrebno i u našem aktu o 
loklanim porezima isti izbrisati. 
 
Prijedlog Odluke prihvaćen je kako je dostavljen u materijalima za sjednicu.  
   
 
Ad. 12. i 13.) Načelnik, N. Peronja i dir. društva Jelkom d.o.o., gosp. T. Damjanić, 
upoznali su vijećnike s obvezom donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
te Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. 
 
Naime, na sjednicama Vijeća i do sada je više puta bilo rapspravljano o donesenim 
Zakonskim odredbama koje obvezuju jedinice lokalne samouprave da 
oraganiziraju odvojeno prikupljanje otpada. No, od 2013.g. otkad je na snagu 
stupio Zakon o održivom gospodarenju  otpadom, pa sve do ove godine nije na 
temelju istog bio donesen i podzakonski akt – Uredba o gospodarenju 
komunalnim otpadom. Ista je stupila na snagu konačno u studenog o.g., te je 
ostavljen vrlo kratak rok od 90 dana jedinicama lokalne samouprave na temelju 
iste donesu svoje akte kojima reguliraju način pružanja usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada kao i mjere za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada te uklanjanja istogu ukoliko je odbačen u okoliš.  
 
Donošenje ovih odluka preduvjet je  za donošenje cjenika tj. naplatu navedenih 
javnih usluga prikupljanja otpada, te su stoga vijećnicima ovim putem na tzv. 
„prvo čitanje“dostavljeni nacrti prdmetnih Odluka koje je još potebno doraditi.  
 
 Objašnjeno je da je za potrebe prikupljanja otpada moguće domaćinstvima 
podijeliti 2-3 kante, no kod nas će biti problem, obirom na konfiguraciju terena, 
doći do njih. Stoga se razmišlja i o drugoj opciji a to su čipirane tzv.„prepaid“ 
vrećice za odvojenjo prikupljanje otpada koje će biti lakše sakupiti.  
 



 
Svaki korisnik ovih usluga dobiti će na potpis i izjavu kojom se obvezuje na 
razvrstavanje tj. odvojeno prikupljanje otpada, no i ukoliko istu ne potpiše time 
neće biti oslobođen plaćanja. 
Postoji i obveza organiziranja tzv. „zelenih otoka“ koji će biti postavljeni na 
različitom mjestima u Općini na kojima će građani moći bez naknade odlagati 
staklo, plastiku, metal, i papir.    
 
No obzirom da postoji i mogućnost ostvarivanja Poticajne naknada za smanjenje 
količine miješanog komunalnog otpada na nama je da napravimo sve da nam i na 
taj način troškovi vezani uz prikupljanje otpada budu što manji.  
 
Ovo Zakonsko rješenje praktično je za veće gradove. No, no u malim sredinama, 
koje kao što je naša još imaju i veliki broj vikend kuća, čiji se vlasnici mogu izjasniti 
da kuću ne koriste cijelu godinu, pa time neće morati plaćati ni odvoz otpada,  
najveći će teret ipak pasti na domaće stanovništvo i jedinice lokalne samouprave, 
tj. manje gradove i općine,   zbog povećanih troškova gospodarenja otpadom iz 
razloga potrebe za postojanjem veće komunalne opremljenosti kako bi sustav 
funkcionirao i za vrijeme turističke sezone, kao i za održavanje istog sustava 
tijekom zimskih mjeseci.      
 
Predsj. Vijeća gosp. I. Grgičević zaključio je ovu raspravu prijedlogom da je 
potebno sačekati sa donošenjem ovih odluka, te se pri donošenju konačnih 
prijedloga istih voditi za primjerima dobre prakse drugih općina i gradova.  
Ujedno je istovremeno potrebno poraditi svim snagama na edukaciji građana, 
kako bi se do početka turističke sezone uspjelo građane informirati o novom 
načinu prikupljanja otpada, te ih potaknuti da odvajaju otpad što više kako bi nam 
svima skupa troškovi bili što manji. Inače, postoji opasnost od stvaranja novih 
ilegalinih odlagališta, što je najveća prijetnja našem okolišu, a stvoriti će i dodatan 
posao, jer se i sav nepropisno odložen otpad mora evidentirati i uklanjati, a 
predviđene kazne za nepropisno odlaganje nisu  male. 

  
Sjednica je prekinuta u 19,15 sati te će se nastaviti krajem siječnja, kako bi se na 
vrijeme razmotrili konačni prijedlozi ovih akata, te donijeli u za to predviđenom 
roku. 
 
NASTAVAK SJEDNICE 
 
Sjednica je nastavljena dana 30. siječnja 2018.g., s početkom u 18.30 sati, u 
prostoru Svečane dvorane Obćinskog doma u Jelsi, a ne u Vijećnici kako je to 
uobičajeno, iz razloga jer ovaj nastavak sjednice predstavlja ujedno i tribinu za 
građane, koji su javno pozvani da prisustvuju sjednici i učestvuju u donošenju 
konačnog prijedloga akata vezanih za novi način prikupljanja, naplate i 
uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, te koji su se istom pozivu i odazvali.    
 
 
 



 
 
Na početku sjednice predsjednik Općinskog vijeća, gosp. I. Grgičević pozdravio 
je prisutne te utvrdio kvorum potreban za donošenje akata.  
 
Naime, utvrđeno je da:    

 -   sjednici prisustvuju vijećnici: 
1. Ivan Grgičević, predsjednik  
2.  Željka Barbić-Peronja 
3. Ivo Božiković  
4. Jadran Caratan  
5. Anita Drinković  
6. Ivo Duboković 
7. Marijo Kotoraš 
8. Toni Matković  
9. Nikica Šišejković 

 
- su odsutni slijedeći vijećnici:  

10. Tihana Beroš 
11. Dejan Bojanić 
12. Ivica Plenković  
13. Ružica Visković;  

 
Ostali prisutni :  
- Nikša Peronja – Načelnik 
- Vlatka Buj – zamjenica načelnika 
- Ivica Keršić – pročelnik JUO Općine Jelsa  
- Ana Matijašević – referent JUO Općine Jelsa  
- Ivica Milevčić, komunalni redar u JUO Općine Jelsa 

   -     Toni Damjanić, dir. Jelkom d.o.o., Vrboska 
 
Prisutne građane i vijećnike pozdravio je načelnik Općine Jelsa gosp. Nikša 
Peronja, zahvalivši im na dobrom odazivu, obzirom na važnost tema o kojima se 
ima raspravljati.  
 
 
Ad. 14. i Ad. 15. ) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te Odluke o 
mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 
otpada odbačenog u okoliš, prezentirao je direktor tvrtke – davatelja predmetnih 
usluga društva „Jelkom“ d.o.o., Toni Damjanić.  
 
On je kroz prezentaciju Zakonskih propisa i podzakonskih akata, obrazložio 
vijećnicima i ostalim prisutnim građanima nove obveze Općine Jelsa i tvrke Jelkom 
vezane za navedene usluge, kao i odabrane zakonske mogućnosti načina obavljanja 
usluge, kriterije pružanja usluge, obveze građana, načina obračuna cijene usluge,  
 



 
količinu i način odlaganja posebnih vrsta otpada kao što su otpadni papir, metal, 
staklo, plastika, tekstila, problematičnog otpada i krupni (glomazni) otpad. 
 
Osim same Odluke o načinu pružanja predmetnih usluga, kao njezin sastavni dio 
određeni su i Opći uvjeti Ugovora o korištenju jave usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.  
  
Nakon i tijekom same prezentacije građani i vijećnici postavljali su praktične 
upite o detaljima obračuna, načinu predaje otpada i sl. te je gosp. T. Damjanić 
odgovarao na njihova pitanja, iako su  neka pitanja ostala još uvijek 
neodgovorena, to su pitanja koja nisu još uvijek točno definirana, a  kao što je:  
 

- pitanje o točnim lokacijama primopredaje; 
- pitanje zna li se već točno koji djelovi općinskih naselja će dobiti kante a tko 

vrećice za odlaganje otpada; 
- pitanje o točnim lokacijama zelenih otoka, 

-   mogućnosti korištenja biorazgradivog otpada za proizvodnju komposta;  
-  mogućnosti korištenja biorazgradivog otpada za proizvodnju električne 
energije u sklopu bioplinskog postrojenja, a koje predlaže gosp. Antun Balić, iz 
Uljare „Božić“, Svirče, koja kao sudionik projekta 'Solution Hvar', 
demonstracijskog energetskog projekta financiranog od strane EU, a koji se 
provodio na otoku Hvaru, predlaže u tu svrhu korištenje  bioplinskog postrojenja 
na području Rake-Svirče, gdje je planirana i izgradnja reciklažnog dvorišta, te koje 
bioplinsko postrojenje do sada nije stavljeno u svoju punu funkciju.   
 
Vijećnica Ž. Peronja smatra da bi osim u interesu Uljare Božić aktiviranje 
bioplinskog postrojenja bilo i od velike koristi samoj Općini Jelsa, te bi ona, kao i 
neke druge Evropske općine i gradovi tako mogla postati energetski samodostatna 
tj. enrgetski neovisna. 
 
Gosp. T. Damjanić je objasnio da je to samo jedna od otvorenih opcija korištenja 
biorazgradivog otpada, te da nove tehnologije nude razne načine njegovog 
korištenja uz minimalan ili nikakav utjecaj na okoliš, a za što vjeruje da je cilj svih 
nas, te da se stoga konačna odluka o tome još mora naknadno donijeti nakon što se 
razmotre sve opcije.   
 
Drugi akt, koji se ima donijeti na današnjoj sjednici jest Odluka o mjerama za 
sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada 
odbačenog u okoliš, koja predstavlja vrlo jednostavnu i praktičnu odluku o 
preventivnim mjerama, proceduri i nadležnim komunalnim službama Općine Jelsa,  
kao i njihovm postupanju u slučaju odbacivanja otpada u okoliš.  
Naime, Općina Jelsa u konačnici ima pravo na naknadu troškova uklanjanja takvog 
otpada od vlasnika otpada, odnosno vlasnika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, a 
sve po načelu „onečišćivač plaća“.  
 
 



 
 
 Oba prijedloga predloženih akata:  

     -  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog   
  komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

- kao i Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
 mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

     prihvaćeni su jednoglasno.  
 

 
Završeno u 20: 45 sati. 
   
 
 ZAPISALA:        PREDSJEDNIK 
             OPĆINSKOG VIJEĆA:  
 
 
         Ana Matijašević      Ivan Grgičević 


