
                   Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 50. Statuta Općine Jelsa  (" 
Službeni glasnik Općine Jelsa ", broj  3/21 ) Načelnik Općine Jelsa dana 15.07. 2021. g. , 
podnosi: 
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I. UVODNI DIO 

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  utvrđeno je da općinski 
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Općinski načelnik priprema prijedloge 
općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava 
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga 
samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i 
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
  



U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Jelsa, u okviru svog djelokruga, obavljao 
je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, 
utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o 
prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, 
izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih 
planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg 
proračuna Općine kao i rebalansa Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov 
rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 
konzultacijama, radnim dogovorima sa voditeljima javnih ustanova, kao i sa direktorima 
komunalnih tvrtki, kroz djelovanje radnih tijela, mjesne odbore,  kroz aktivnosti načelnika, 
zamjenika načelnika kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

Sve navedene aktivnosti obavljene su transparentno, sa mogućnošću uvida  vijećnika i 
javnosti što su pojedinci  i iskoristili. 

II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Djelovanje Općinskog načelnika u izvještajnom razdoblju odvijalo se kroz rad Jedinstvenog 
upravnog odjela, te kroz koordiniranje i usmeravanje djelovanja komunalnih društava kao i 
ustanova u vlasništvu općine Jelsa. 

1. U području financija  

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu 
rebalansa i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem 
proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, 
prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za 
financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Jelsa. 

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna 
izdvajam: 

Proračun 

Praćenje realizacije obavljeno je sukladno potrebi, i unatoč teškoj financijskoj situaciji, i 
smanjenim prihodima kao posljedica Kovid-19, Općina Jelsa uredno je do kraja godine 
uspijevala osigurati financijsku likvidnost, izvršenje proračuna bilo je nešto manje od 
željenoga, ali povećani prihodi od poreza na promet nekretnina i komunalnog doprinosa 
uvelike su pomogli.  

Prihodi  



Problem pandemije „Covid 19“ ostavio je posljedice, ali pokazalo se da je Općina Jelsa 
uspješno prebrodila iste. Temeljito pratimo situaciju, osiguravamo tekuću likvidnost, a kao 
što sam i bio naveo, pokazalo se točnim da je vidljiv porast prihoda od komunalnog 
doprinosa kod izdavanja novih građevinskih dozvola i promet nekretnina. .  

Likvidnost 

Posebnu pažnju u izvještajnom razdoblju posvetio sam likvidnosti Općine, i unatoč otežanoj 
situaciji, općina je Likvidna i uredno ispunjava svoje obveze. 

Imovina 

Imovina Općine popisuje se i dalje, dugotrajan je to postupak, ali isti poručuje rezultate. 

Informacijski sustav 

Definitivno je odlučeno da Općina Jelsa nabavlja novi sveobuhvatni informatički program 
koji će objediniti sve službe, kao i program za vođene sjednica vijeća, koji će dodatno 
povećati transparentnost djelovanja službi. 

2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša 

Kao načelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja 
prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove 
koji se odnose na skrb i unapređivanje okoliša. Predmetni postupci izrade komunalne zone, 
UPU T2 zona Raskovica, i UPU T2 Gromin dolac i dalje su u tijeku, dok je UPU komunalne 
zone Vrisna uspješno usvojen na sjednici Općinskog Vijeća. 

Također je zaprimljeno još nekoliko zahtjeva za izradu UPU-a, koje odluke ćemo uskoro 
donijeti. 

U sklopu izrade projektne dokumentacije 

Općina Jelsa samostalno, a i preko svojih komunalnih tvrtki naručila je cijeli niz novih 
projekata koji se trenutno izrađuju, uglavnom radi se o većim infrastrukturnim zahvatima 
kao i manjim uređenjima javnih površina, a posebno se užurbano radi na projektnoj 
dokumentaciji za izgradnju novog Vrtića, te rekonstrukciju Društvenog doma (stare 
ambulante), koje namjeravamo prijaviti na EU fond mjera 7.4.1. 

3. U području komunalnog gospodarstva  

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti: 

- opskrbu pitkom vodom 
- održavanje čistoće 
- održavanje javnih površina 
- premještanje i uređenje tržnice 
- prodaje putem klupa na otvorenom 
- Izvode se radovi na izgradnji Groblja i mrtvačnice u mjestu Vrboska.  



- Dovršila se sanacija i uređenje društvenog doma „Ex mašinoprojekt“ 
- Projekt vinogradarskog muzeja u mjestu Pitve napreduje prema zacrtanome planu, 

radovi se uredno izvode. 
- Reciklažno dvorište je dovršeno, prošao je tehnički pregled i slijedi otvaranje.  
- Izvode se radovi na izgradnji mrtvačnice u mjestu Zastražišče. 
- Izvode se radovi na gradnji novog mosta u mjestu Vrboska 
- Uredili smo cijeli niz plaža i javnih površina kao pripremu za turističku sezonu.  
- Radovi na uređenju Jelšanske rive pred dovršetkom su, slijedi postavljanje klupa i 

javne rasvjete. 
-  

Skrbio sam o zakupu javnih površina:  

- Sklopljeni su ugovori o zakupu javnih površina s vlasnicima, odnosno korisnicima 
ugostiteljskih objekata i postavljenih terasa za pružanje ugostiteljskih usluga ispred 
poslovnih prostora  

- Kontrolirali smo izvršavanja odredbi ugovora o zakupu zemljišta na javnim 
površinama i slanju opomena i kontroli naplate zakupa glede korištenja zemljišta na 
javnim površinama 

- Pratili smo zakupnike u njihovom daljnjem investiranju odnosno uređenju javnih 
površina, što je bitno za cjelokupni izgled i ugođaj u mjestima diljem općine, obzirom 
da smo turistička destinacija.  

            

Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi Općine namijenjeni za gradnju 
i održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su 
potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg naplate ovih 
prihoda 

4.  U području prometa 

Tijekom druge polovice 2020. godine nastojali smo unaprijediti prometnu infrastrukturu na 
području Općinu Jelsa kroz: 

- održavanje nerazvrstanih cesta  
- održavanje pješačkih staza, nogostupa  
- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda na dijelu zatvorenog  i otvorenog 

sustava odvodnje 
- praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava,  
- raspravljanje o  prijedlozima promjene regulacije prometa  
- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta u suradnji sa Županijskom upravom za 

ceste 
  

5. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva 

Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika 
Općine u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju. Djelatnost društvene brige o djeci 
predškolske dobi utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Navedena 
djelatnost financirana je iz općinskog proračuna.  



Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića, kao i investiciju u općinsku Zgradu u mjestu Svirče 
koju koristi područni vrtić i područna osnovna škola.  

6. U području kulture 

Kontinuirano se  nastavljaju radovi na Muzeju Pitve, kao i u na tvrđavi u Vrboskoj. Također 
na razne programe Ministarstva Kulture i ministarstva Turizma aplicirano je niz projekata za 
povlačenje određenih sredstava, rezultate očekujemo uskoro. 

9. U području športa 

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na 
području općine Jelsa kroz financijsku pomoć raznim klubovima, posebno onima koji 
postižu zavidne razultate, velik broj članova, te veliki pomladak.  

10. U području socijalne skrbi i zdravstva 

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u 
području socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi za 2021.godinu 
primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene gađane. 

11. Socijalni program 

Socijalni program općine Jelsa obuhvaća pomoći obiteljima, pomoć za opremanje   
novorođenčeta, sufinanciranje rada Dječjeg vrtića, sufinanciranje programskih aktivnosti 
Hrvatskog crvenog križa, radnih bilježnica za sve osnovnoškolce, te božićnice za 
umirovljenike.  

OSTALI PROJEKTI 

Nastavak projekta odvodnje 

Kao što je poznato Hvarski vodovod radi na projektu dviju anglomeracija za odvodnju i to 
za općinu Jelsa i Grad Starigrad. Radi se o vrijednome projektu ukupne vrijednosti skoro 500 
milijuna kuna sa PDV-om, radovi u mjestu Jelsa i Vrboska uspješno su započeti, i isti će se 
izvoditi sljedeće dvije i pol godine. 

 

III. ZAKLJUČAK 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Jelsa za razdoblje od siječnja do 
lipnja 2021. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog 
tijela Općine Jelsa.  

Kako su se izbori bližili, tako su Općinu Jelsu posjećivali razni inspektori po prijavama koje 
su stizale u predizborno vrijeme, i nitko od istih nije utvrdio nezakonito postupanje Općine 
Jelsa, ali ja te posjete pripisujem izbornoj kampanji, i prijavama koje se događaju u tome 
vremenu. 



Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Jelsa, a u 
okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju 
obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije 
zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Jelsa, te je s toga nastojao odgovorno i 
kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine Jelsa kao jedinice lokalne 
samouprave, u izvještajnom razdoblju.                                                                                                 

Načelnik Općine Jelsa 

NIKŠA PERONJA 
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