
Zapisnik 
sa IX. sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa 

održane dana 02. listopada 2018.g.  
 

      Sjednica je započela u 19,30 sati u prostorijama Vijećnice Obćinskog doma u Jelsi.  
 
Na početku sjednice utvrđen je kvorum obzirom da:    
 -   sjednici prisustvuju vijećnici: 
1. Ivan Grgičević, predsjednik  
2. Tihana Beroš 
3. Ivo Božiković 
4. Jakša Damjanić  
5. Jure Gurdulić 
6. Nikica Šišejković 
7. Ružica Visković 

 
- su odsutni slijedeći vijećnici:  
1. Željka Barbić - Peronja 
2. Jadran Caratan  
3. Anita Drinković  
4. Ivo Duboković 
5. Marijo Kotoraš  
6. Ivica Plenković  
 

Ostali prisutni :  
- Nikša Peronja – Načelnik 
- Ivica Keršić – pročelnik JUO Općine Jelsa 
- Ana Matijašević – referent JUO Općine Jelsa  
- Teo Bratanić, predsj. Upravnog vijeća JU Agencije za upravljanje Starogradskim poljem  
 
Predsjednik vijeća gosp. I. Grgičević, utvrdio je kvorum, te predložio dnevni red kao u 
pozivu za ovu tematsku sjednicu, uz jednu dodatnu točku dnevnog reda, za koju predlaže 
da se razmatra kao prva točka dnevnog reda, a obzirom da se radi o formalnosti tj. primanju 
na znanje Izviješća mandatne komisije koja je utvrdila prestanak mandata Dejana Bojanića, 
zamjenika vijećnika Jure Gurdulića, i prestanak mirovanja, tj.ponovni početak obavljanja 
dužnosti mandata vijećnika Jure Gurdulića. 
Slijedom navedenog predlaže se da predložena jedina točka iz Poziva za sjednicu postane 
točka 2.  
 
Predloženi dnevni red iz prihvaćen je jednoglasno,  te izgleda ovako:     
1. Izvješće mandatne komisije. 
2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove Agencije 
za upravljanje Starogradskim poljem. 



Ad. 1.) Predsjednik vijeća je izvijestio članove Vijeća da je Mandatna komisija utvrdila da  
je Jure Gurdulić, vijećnik HSS-a, podnio zahtjev za aktiviranjem svog vijećnićkog mandata, 
te da isti započinje dana 11. rujna 2018.g., tj. osmog dana od dana dostave njegove izjave o 
aktiviranju mandata. Slijedom navedenog ispunjeni su Zakonski uvjeti za prestanak 
mandata Dejanu Bojaniću, kao njegovom zamjeniku, koji je dužniost vijećnika obavljao od 
dana 03. srpnja 2017.g. sukladno čl. 79.st. 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima (NN, br.: 144/12 
i 121/16).  
Vijećnici su primili na znanje Izvješće Mandatne komisije od 01. listopada 2018.g.  
 
Ad. 2.) Načelnik je ukratko informirao vijećnike o aktualnim zbivanjima i projektima 
vezanim uz Starogradsko polje. Naime, izvijestio je da je novost da postoji vjerojatnost da se 
osim Općine Grada S. Grada i Općine Jelsa kao dodatni osnivači u rad Ustanove uključe i 
Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo kulture, što bi bilo stvarno pozitivno i korisno za 
Agenciju obzirom da ovako sve troškove rada Agencije uglavnom snose Grad S. Grad i Općina 
Jelsa.  
Objasnio je dasmo kroz prostorno plansku dokumentacju, u suradnji sa Konzervatorskim 
odjelom, postigli značajan napredak te da je Polje sada adekvatno zaštićeno.  
On je izvijestio da je u tijeku priprema porojekta Reviralizacije starogradskog polja, za 
finaciranje iz sredstava EU za kulturnu baštinu. Obzirom da sama izrada projektne 
dokumentacija iznosi 3.700.000,00 kuna, sukladno procjeni prijavitelja, koji izrađuje ovaj  
projektni zadatak, proporcionano vrijednosti dokumentacije bilo bi moguće ishodovanje cca. 
40-50.000.000 kuna za ovaj projekt. Kroz isti projekt mogla bi se između ostlog  tako financirati 
i revitalizacija stare jezgre Jelse i Vrboske u našoj Općini, jer se isti nalaze u tzv. Buffer zoni 
koja okružuje Starogradsko polje.    
 
Načelnik je dao riječ gosp. Teu Brataniću, predsjedniku Upravnog vijeća Javne ustanove 
Agencije za upravljanje Starogradskim poljem, koji je ukratko je izvijestio vijećnike o radu 
Agencije, te objasnio potrebu za donošenjem novog Statuta.  
 
Naime, on je kazao da je važeći Statut agencije iz 2009.g., te da je imao i jednu izmjenu 
predloženu 2011.g., no da na istu izmjenu nije ishodovana sugasnost osnivača. Kako se u 
međuvremenu u praksi  pokazalo da su potrebne još neke izmjene, i to izmjene s ciljem:  
-  boljeg definiranja izvještavanja o radu ustanove, 
- mogućnosti obavljanja djelatnosti poljoprivredne proizvodnje i prodaje poljiprivrednih 

proizvoda sa područja Agera – Starogradskog polja, a kako bio se Agencija mogla natjecati 
za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u svrhu pripreme oglednog primjerka vinograda na 
jednoj parceli te oglednog primjerka maslinika također na jednoj parceli,   

- mogućnosti za veći izbor kandidata za ravnatelja agencije, obzirom da sadašnjem 
ravnatelju ističe mandat 15.12.2018.g., a natječaj je potrebno raspisati dva mjeseca prije, 
iako se ističe da je sa dosadašnjim ravnateljem ostvarena vrlo dobra suradnja, no da bi 
željeli umjesto do sada traženog isključivo rukovodećeg iskustva, sada zatražiti 5 godina 
iskustva u struci, kako bi se što veći broj ljudi uopće mogao prijaviti na natječaj,  

predloženo je donošenje novog Statuta ustanove, koji se sada dostavlja Općini Jelsa na 
suglasnost.     



Vijećnik N. Šošejković je pitao da li Zakon propisuje ovakve izmjene ili je to odluka 
Upravnog Vijeća Agencije.  
 
Gosp. Teo Bratanić je odgovorio da se radi o želji Upravnog vijeća da se prijavi što veći broj 
kandidata s iskustvom, kako bi imali što bolji tj. veći izbor za imenovanje ravnatelja. Ističe 
da suglasnost na novi Statut još moraju dati i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo 
kulture.    
 
Predsjednik Vijeća zaključuje da se predlaže usvojiti ovakav Statut, a ako smo slučajno što 
propustili, te nešto nije kako treba, tu trebaju reagirati nadležna Ministarstva.  
 
Prijedlog Statuta Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem prihvaćen 
je jednoglasno.  
 
 

Završeno u 20:15  sati. 
   
 
 ZAPISALA:        PREDSJEDNIK 
             OPĆINSKOG VIJEĆA:  
 
 
         Ana Matijašević      Ivan Grgičević 
 
 
 


