ZAPISNIK
SA XVIII. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA
održane dana 07. kolovoza 2020.g.
Sjednica je započela u 19,00 sati u prostorijama Vijećnice Obćinskog doma u Jelsi.
Na početku sjednice utvrđen je kvorum obzirom da sjednici prisustvuju vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ivan Grgičević, predsjednik
Ivo Božiković
Jakša Damjanić
Jure Gurdulić
Željka Barbić-Peronja
Nikica Šišejković (pristupio u 19:15)
Anabela Viličić
Ružica Visković

1.
2.
3.
4.
5.

te su odsutni slijedeći vijećnici:
Tihana Beroš
Anita Drinković
Ivo Duboković
Marijo Kotoraš
Ivica Plenković

Ostali prisutni :
- Nikša Peronja – Općinski načelnik Općine Jelsa
- Vlatka Buj, zamjenica Općinskog načelnika Općine Jelsa
- Ivica Keršić – pročelnik JUO Općine Jelsa
- Nene Mišković, Voditeljica Odsjeka za Proračun i financije
- Mirjam Šurjak Pavičić– Voditeljica Odsjeka za opće posl. i društvene djel. JUO Općine
Jelsa
- Ana Matijašević – referent u JUO Općine Jelsa
- Niko Salamunić, dir. društva Jelsa plus d.o.o., Jelsa
Predsjednik Vijeća predložio je dnevni red kao u Pozivu za sjednicu.
Slijedom navedenog predloženi dnevni red izgleda kako slijedi:
1.
2.
3.

Usvajanje zapisnika sa XVIII. sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnička pitanja.
Prijedlog Odluke o dodjeli Javnih priznanja Općine Jelsa za 2020.g.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prijedlog Odluke o okidanju statusa javnog dobra na dijelu č.zem. 6191 k.o. Gdinj.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2019.g.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2019.g.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2019.g.
Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2019.g.
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2019.g.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Ad. 1.) Usvajanje zapisnika sa XVIII. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik sa XVIII. sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa prihvaćen je jednoglasno.
Ad. 2.) Vijećnička pitanja.
Načelnik je zahvalio vijećnicima što prisustvuju sjednici iako je malo nezgodno vrijeme usred
turističke sezone, no objasnio je da se sjednica morala održati sada zbog potrebe za donošenjem
Odluke o javnim priznanjima koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Vijeća povodom Dana
Općine, 15.08.
On je ujedno izvijestio vijećnike da će svečana sjednica biti održana kao i inače dan prije,
14.08.o.g., ali ovaj put na otvorenom na Trgu Sv. Ivana, kako bi se mogle ispoštovati propisane
epidemiološke mjere. Sjednici će stoga prisustvovati manje od 100 uzvanika, među kojima i
Predsjednik RH, Zoran Milanović te Ministar zdravstva, Vili Beroš, kao izaslanik predsjednika
Vlade RH, gosp. Andreja Plenkovića.
Načelnik je i ovim putem pozvao Vijećnike da prisustvuju svečanoj sjednici.,
Za riječ se je javio vijećnik J. Gurdulić.
Vijećnik J. Gurdulić je pitao:
a) obzirom da su svi vijećnici dobili na mail priopćenje gosp. Darija Zaninovića u vezi
plaćanja javne površine, tj. selektivnog otpisa obveze pojedinim ugostiteljima zbog
radova na sanaciji rive u Jelsi, traži od načelnika da se očituje na isti;
b) obzirom na problem sa nenajavljenim snimanjem srpskog filma „Jugoslavenka“ koji
se za televiziju Pink između ostalog snima i na Humcu, poziva načelnika također da se
očituje zašto nije, kao što bi to po njemu bilo normalno, na vrijeme, prije planiranog
snimanja, sazvan Mjesni odbor da se ljudi o tome informiraju, jer smatra da onda do
svih problema i sukoba sa mještanima ne bi ni došlo. Ističe da načelnik uvijek kaže
„dobro“ ali na kraju ne napravi ništa i nikad ne kontaktira mjesne odbore u vezi bilo
čega što se ima dogoditi u njihovom mjestu. Smatra da se članovi vijeća Mjesnih odbora
zanemaruju, da Mjesni odbori više nemaju nikakvu funkciju u Općini Jelsa, osim što
teoretski raspolažu sa jadnih 20.000,00 kn po odboru, kojih na kraju nema kada se žele
iskoristiti;
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c) traži da se načelnik očituje na informacije, koje doznaje s Rive, a što smatra žalosnim,
da se planira spajanje tvrtki Jelsa plus, d.o.o., Jelsa i Jelkom d.o.o., Vrboska.
Načelnik je odgovorio:
a) da će vijećnici u vezi predmeta gosp. Darija Zaninovića dobiti pismeni odgovor, jer se on
mora prisjetiti na taj dopis, na koji se gosp. Zaninović poziva;
b) da se većina mjesnih odbora na području Općine ne sastaje, a ako se i sastaju da ne dostavljaju
zapisnike sa istih sastanaka Općini.
Vijećnik J. Gurdulić tvrdi da se oni i ne sastaju upravo zbog načelnikovog ponašanja, jer je to u
takvom slučaju samo gubljenje vremena.
Načelnik se ne slaže sa tom tvrdnjom, jer kako on tvrdi postoje i iznimke, kao što je MO Vrboska
koji se redovito sastaje, te od kojeg redovito dobijamo zahtjeve i inicijative za određena događanja u
mjestu.
Što se tiče snimanja na Humcu, on ističe da je cilj izdavanja dozvole na ostalim područjima naše
Općine pa tako i na Humcu bio ugostiti 150 ljudi, te da se nešto i zaradi obzirom na loše prognoze
za sezonu zbog COVID-a 19, te je očekivao da ćemo se prema njima pristojno ponašati, te
pridonijeti dobrom imidžu Jelse kao dobre destinacije za takve projekte.
No, do nesporazuma je ipak došlo, te je nakon 2-3 dana organiziran sastanak sa vlasnicima kuća na
Humcu. Očito je bilo da ljudi nisu imali nikakve loše namjere, no ispričao se, a trebao je otići
zajedno s komunalnim redarom i objasniti što je javno a što privatno;
c) da spajanje društava Jelsa plus i Jelkom još nije gotov prijedlog, da se radi posebna revizija
spajanja putem ovlaštene tvrtke, te da je to jest njegova namjera.
Sjednici je pristupio vijećnik N. Šišejković,oispričao se zbog kašnjenja te zatražio riječ.
Vijećnik N. Šišejković
a)smatra da nas je spasila Corona jer smo sezonu dočekali nespremni, a pogotovo što se
tiče organizacije parkirališta u mjestu Vrboska. Naime, uz svu lošiju sezonu, mjesta
nema ni na parkingu ni u ugostiteljskim objektima.

-

Načelnik je odgovorio:
da je parking u Vrboskoj na Solinama opet preuzela Općina, te da su od korištenja parkinga
odustali i privatna tvrtka i braniteljska zadruga koji su ga do sada koristili. On obećaje da će se isti
urediti kroz slijedeću zimu.
Vijećnik J. Damjanić napominje da je Općini predan izrađeni projekt parkinga, prije puinih 15
godina, kada je on još bio u Upravi hotelske kuće u Vrbosko.,
Vijećnica Ž. Barbić-Peronja želi naglasiti problem, koji između ostalog regulira i
nedavno donesena nova odluka o komunalnom redu, a radi se o uređenju i održavanju
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okućnica i fasada kao i samih objekata koji graniče sa javnom površinom. Ističe
problem Hotela Jadran u Jelsi koji se urušava i predstavlja opasnost za prolaznike na
šetnici, zatim ogradni zid zgrade stare ambulante u Jelsi, kao i zgradu Fabrike u
Vrboskoj, i t.d.
Predsj. Vijeća, I. Grgičević predlaže da se komunalne redare osposobi za pisanje kazni vlasnicima
takvih objekata, jer smatra da ih samo tako možemo prisiliti da nešto
poduzmu.
Načelnik je izvijestio da se radi na projektnom planu za natječaj za arhitektonsko rješenje zgrade
ex. ambulante u Jelsi u suradnji sa Uredom za prostorno uređenje.
Vijećnica Ž. Barbić-Peronja predlaže da obzirom da je lani rečeno da smo dobili zgradu
stare ambulante ali da je smijemo koristiti samo u nekomercijalne svrhe, da se u tom
slučaju projekt mora kandidrati na naekom od natječaja za ishođenje bespovratnih
sredstava iz EU fondova, jer je inače stavljanje u funkciju tog objekta za nas nemoguće.
Načelnik je odgovorio da pratimo natječaje, no da do sada nije bilo natječaja za
društvene domove, već su na natječajima uglavnom sredstva dobijali vrtići i sl.
Predsjednik vijeća, I. Grgičević, smatra da treba dobro promisliti o budućoj namjeni iste
zgrade te ako je to potrebno i odrediti da namjena bude javna, no da se ona također može
i komercijalizirati u dogledno vrijeme.

Ad. 3.) Prijedlog Odluke o dodjeli Javnih priznanja Općine Jelsa za 2020.g. obrazložio je
predsjednik vijeća.
Prije samog odlučivanja i razmatranja Zapisnik i prijedloga sa sastanka Odbora za javna priznanja
razvila se rasprava o načinu, učestalosti i brojnosti općinskih javnih prizanja, te su se vijećnici
složili da bi za osobe koje se nominiraju po više puta bilo poželjno, da se ne ponavljaju slične
nominacije, za onaj angažman ili doprinos za koji je već dodijeljena nagrada, kao i da se prednost
daje osobama koje su volonteri, naravno ovisno o području djelovanja na koje se nagrada odnosi.
Sukladno Zapisniku Odbora za javna priznanja za ovogodišnja priznanja nominirani su:
1. prof. ANTE LONČARU iz Jelse, - za nagradu za životno djelo
- za njegov volonterski rad u Šahovskom klubu Jelsa, kojem se nesebično davao više desetljeća,
odgajajući generacije i generacije vrhunskih šahista, koji su ostvarivali vrhunske rezultate na svim
šahovskim natjecanjima na kojima su sudjelovali;

2. ZVJEZDANA ČAGALJ, ravnateljica DV Jelsa, - za godišnju osobnu nagradu
- za doprinos kulturnom životu općine, te svoji angažman uz posao koji obavlja vrlo
profesionalno, organizirajući razna kulturna događanja kako u suradnji s djelatnicama Dječjeg
vrtića Jelsa, s djecom tako i sa stanovnicima općine, te gostima umjetnicima izvan otoka Hvara iz
područja likovne umjetnosti glazbe, plesa i poezije;
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3. DANIELA LUČIĆ, učiteljica iz Jelse – za godišnju osobnu nagradu
- nominirana ovaj put od strane roditelja generacije 2009./2010., za poseban trud u radu s djecom
kako bi istima unatoč svim problemima koji su zadesili školski sustav (štrajk, karantena), pružila
nadu, ohrabrenje, poticanje i ljubav, radeći to na sebi svojstven, posebno uporan, borben i
nekonvencionalan način, a sve na dobrobit djece;
4.NATALI ANN LUČIĆ, voditeljica amaterskog kazališta iz Zavale – za godišnju osobnu
nagradu
- za svoj nesebičan aganžan i motivaciju stanovnika mjesta Zavala, organiziranje raznih
događanja, akcija, priredbi povodom raznih blagdana, a posebice za njen volonterski angažman
voditeljice amaterskog kazališta, autorice predstava, koja na taj način doprinosi životu malog
mjesta na otoku, promidžbi Zavale, Općine Jelsa i cijelog otoka Hvara;
5.IVICA ĐUZEL , novinar – za godišnju osobnu nagradu
- za njegov višegodišnji doprinos promociji naše Općine, kroz njegove redovite reportaže sa svih
događanja s područja Općine Jelsa za svoju matičnu tv kuću HRT;
6. Udruga TRIM , Vrboska, - za godišnju nagradu
- ovog puta za njihov humanitarni rad, jer se ista udruga uz sve aktivnosti koje redovito vodi, u
kriznoj situaciji s pandemijom virusa COVID-19, odazvala promtno akciji izrade zaštitnih maski, u
kojoj su učestvovale sve članice udruge, te iste donirala svima kojima su bile potrebne, a naročito
zdravstvenim ustanovama, svim uslužnim djelatnostima te starijim i bolesnim osobama;
7. MARIO CVRKOVIĆ iz Jelse, - za zahvalnicu Općine Jelsa
- za njegov višegodišnji trud i suradnju s udrugama u raznim mjesnim prilikama, kada je nesebično
pomagao i nudio usluge prijevoza i domaćem stanovništvu, udrugama prilikom organiziranja raznih
događanja, a posebno u vrijeme početka krize izazvane COVID-19, kada stavio se na raspolaganje
javno i Crvenom križu, za pomoć starijem stanovništvu i svima kojima je to potrebno za dostavu
namirnica, ostalih potrepština, kako se isti ne bi nepotrebno izlagali opasnosti od zaraze;
Vijećnici su prihvatili sve prijedloge za dodjelu javnih priznanja, te će ista biti uručena na
svečanoj sjednici povodom Dana Općine Jelsa, 14. 08. 2020.g.

Ad. 4.) Prijedlog Odluke o okidanju statusa javnog dobra na dijelu č.zem. 6191 k.o. Gdinj
obrazložio je načelnik, naglasivši da se radi o starom zaraslom putu, koji prolazi 100 m od
asfaltiranog puta koji se koristi.
Vijećnica Ž. Barbić-Peronja je primjetila da opet nemamo mišljenje Mjesnog odbora.

Načelnik je odgovorio da je isto iskomunicirano sa Mjesnim odborom.
Gđa. M. Šurjak-Pavičić je naglasila da se ovdje radi za sada tek o ukidanju statusa javnog dobra, te
da tek nakon toga slijedi prodaja, kada također možemo tražiti mišljenje Mjesnog odbora.
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Vijećnici J. Gurdulić i J. Damjanić inzistiraju da se prije prodaje zatraži mišljenje Mjesnog odbora,
kako bi se izbjegle nezgodne situacije.
Ad.5.-Ad. 10. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2019.g.
razmatran je zajedno sa pripadajućim izvješćima, i to Izvješćem o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi Općine Jelsa, Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u
sportu Općine Jelsa., Izvješćem o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Jelsa.,
Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa, te
Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, sve za 2019.g.
Gđa. N. Mišković je objasnila da za sada obzirom na neiszvjesnost turističke sezone nismo pripremili
rebalans proračuna, no da će se isti pripremati u 10. mjesecu jer je već sada očit manjak proračunskih
sredstava. Što se tiče prošlogodišnjeg Proračuna o kojem se sada raspravlja, izvijestila je vijećnike da
su prihodi proračuna na razini prijašnjih, dok je porez na promet nekretnina čak bio i povećan.
Razvila se kratka rasprava o rezultatima turističke sezone, koja je po financijskim pokazateljima za
sada na razini 70% prošlogodišnjih rezultata, no tek na kraju sezone će se moći ocijeniti stvarno stanje
i utjecaj krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19 i na naš proračun, te je zaključeno da je nakon
sezone, već u 9 mjesecu potrebno napraviti dobru procjenu kako bi uspješno zatvorili financijsku
godinu.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2019.g., zajedno sa
pripadajućim izvješćima, prihvaćen je jednoglasno.
Završeno u 20,45 sati.
ZAPISALA:

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ana Matijašević

Ivan Grgičević
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