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Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«
broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 48.
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja (NN 66/21), i članka 33. Statuta Općine
Jelsa ("Službeni glasnik Općine Jelsa", broj 3/21),
Općinsko vijeće Općine Jelsa na prijedlog načelnika
na svojoj IV. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2021. donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE JELSA ZA 2021.
GODINU
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1. UVOD
•
Sukladno članku 48. Pravilnika o
nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja
javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21),
godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite
prati se napredak implementacije ciljeva iz
Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju
prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u
provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja
sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava
civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od
značaja za provođenje revizije planova razvoja
sustava civilne zaštite.
Godišnju analizu stanja sustava civilne
zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), u
nastavku Zakon, donosi Predstavničko tijelo na
prijedlog Načelnika.
2. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE
ZAŠTITE TE NAPREDAK
IMPLEMENTACIJE CILJEVA IZ
SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE JELSA ZA
RAZDOBLJE 2020. – 2024. GODINE

Cilj postavljen Smjernicama: Razvoj
organizacije sustava civilne zaštite i
operativnih kapaciteta za reagiranje u
velikim nesrećama
- Ispunjenje cilja (trenutno stanje):

Pravilnikom o vođenju evidencija
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 75/16) propisuje se vođenje evidencije osobnih
podataka za operativne snage civilne zaštite.
Općina Jelsa nije ustrojila navedene
evidencije.
U nastavku je opisano trenutno stanje
operativnih snaga civilne zaštite koje djeluju na
području Općine.
1. Stožer civilne zaštite Općine Jelsa
Načelnik Općine Jelsa je Odlukom
osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera
civilne zaštite. Stožer se sastoji od 8 članova.
Administrativno – tehničke poslove za potrebe
Stožera civilne zaštite Općine Jelsa obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa.

Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Općine Jelsa
Redni
broj

Član stožera
(ime i prezime)

Dužnost u
stožeru

Dužnost
(u općini, pravnoj osobi/udruzi)

1.

Igor Deanović

Načelnik stožera

DVD Jelsa

2.

Jure Gurdulić

Zamjenik načelnika
Stožera Općine Jelsa

Predjednik Općinskog Vijeća Općine
Jelsa

3.

Daniela Roso

član Stožera Općine Jelsa

Predstavnik Službe CZ Split

4.

Krešimir Marušić

član Stožera Općine Jelsa

HGSS Stanica Split

5.

Roman Radonić

član Stožera Općine Jelsa

DVD Jelsa

6.

Slavko Bubalo

član Stožera Općine Jelsa

MUP

7.

Dr. Dobrinko Carić

član Stožera Općine Jelsa

Predstavnik zdravstva

8.

Katarina Buratović

član Stožera Općine Jelsa

Crveni križ

Načelnik Općine za osnovani Stožer je
donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se
definira način rada Stožera. Načelnik Općine je
donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i
aktiviranja Stožera CZ. U suradnji sa Službom

civilne zaštite Split obavljeno je osposobljavanje
svih članova Stožera civilne zaštite.
U 2021. godini Stožer civilne zaštite
Općine Jelsa je sazvao sjednicu 10 puta.
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2. DVD Jelsa
Vatrogastvo Općine je po stručnosti,
opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti,
najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana
snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom
području. Na području Općine Jelsa djeluje
dobrovoljno vatrogasno društvo Jelsa koje ima 40
operativnih vatrogasaca te 10 vozila.
3. Gradsko društvo Crveni križ Hvar
Gradsko društvo Crvenog križa Hvar
svojim aktivnostima djeluje na području Općine. Iz
proračuna Općine Jelsa izdvajana su sredstva za
financiranje djelatnosti Crvenog križa.
4. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –
Stanica Split
U HGSS Stanici Split djeluje 102
pripadnika (redovni sastav) i 270 suradnika
(pričuvni sastav), 5 liječnika i 18 instruktora s
najprestižnijim svjetskim licencama. HGSS Stanica
Split godišnje odradi 15.000 čovjek sati u
intervencijama, 40.000 sati u pripremi i preventivi,
23 000 čovjek/sati u dežurstvima. Svi redoviti
članovi, obvezali su se biti raspoloživi od 0-24sata,
365 dana u godini, pa se može govoriti o 800 000
sati pripravnosti svake godine. Zbog razvoja
kapaciteta Stanica vrši osposobljavanje pričuvnog
sastava koji djeluje kroz svoje ustrojstvene jedinice
- Ispostave HGSS-a. HGSS Stanica Split zbog
boljeg pokrivanja područja ima 10 ispostava na
području Splitsko - dalmatinske županije. Stanica
ima ukupno 34 vozila. Cijeli vozni park je zastario
pa je potrebno osigurati financijska sredstva za
tekuće održavanje. Osim automobila tu su i 6
motornih čamaca s prikolicama za transport istih,
brzi brod za prebacivanje ljudstva (12 m),
zapovjedno vozilo, motocikl i paramotorna jedrilica,
prikolice za potražne timove i modulske prikolice za
spašavanje u poplavama i većim akcijama, dvije
pokretne kuhinje, šatori, sustav radio veza i druga
potrebna oprema koju takva javna žurna služba i
operativna snaga sustava civilne zaštite treba imati.
Stanica Split u svom sastavu ima HGSS
ispostavu Hvar, koja (u prvom valu) pokriva
područje Otoka Hvara. U tijeku je dodatno
kapacitiranje i opremanje ove ispostave za potrebe
JLS na Otoku Hvaru. Ovu Ispostavu za sada čine18
pripadnika od čega 2 redovita člana Stanice Split, te
16 pripadnika (članovi ispostave i kandidati za
gorske spašavatelje). Mada Otok Hvar u slučaju
akcija potrage i spašavanja ili većih nesreća i
katastrofa pokriva cijela HGSS stanica Split i HGSS
sa deklariranim sposobnostima i kapacitetima,
dajemo nekoliko osnovnih informacija o Ispostavi
Hvar koja neposredno i stalno djeluje na Otoku
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Hvaru, a koja je ustrojstvena jedinica Stanice Split.
HGSS Ispostava Hvar osnovana je 2012 godine,
zbog potrebe i sve većeg razvoja aktivnog „outdors“
turizma na Otoku Hvaru. Vrlo brzo okupljeno je 20ak kandidata i s njima je započela edukacija te je
Ispostava djelomično opremljena minimalnom
osobnom i zajedničkom i nešto tehničke opreme.
Voditelj Ispostave bio je iskusni gorski spašavatelj
Radoslav Draganić iz Hvara, no nesretna okolnost je
da je on uskoro obolio, te nakon teške bolesti
preminuo. Iako je vodstvo Stanice imenovalo novog
vodite aktivnost Ispostave se je bitno smanjila,
izgubio se kontinuitet i osuli se tadašnji pripadnici
sve do 26.11.2019. kada je Ispostavu preuzeo David
Pivalica, kada se pristupilo ponovnom podizanju
Ispostave, primljeni su novi članovi i započet je novi
ciklus obuke i predavanja. Do kraja iste godine
održano je predavanje HGSS i spašavanja prema
planu za rad sa ispostavama, što se nastavilo i u
2020.
Nastavak obuke članova ispostave prema
planu i programu predavanja, upravljanje rizicima,
sustav civilne zaštite, meteorologija, potrage, rad s
užetima, opasnosti u planinama, pristup
unesrećenom, te obuka iz prve pomoći. Odrađeno je
nekoliko vježbi, poglavito potražne vježbe na
terenu. U Covid pandemiji članovi ispostave aktivno
sudjeluju u ispomoći Kriznom stožeru i CZ, dostavi
sanitetskog materijala, pomoć staračkim domovima
i ostalo što se zahtijevalo od ispostave. Ispostava te
2020 godine već sudjeluje u više potražnih akcija, u
jednoj ekološkoj akciji, te dežurstvu na noćnom
pohodu. U 2021. nastavila se obuka članova
ispostave prema planu i programu. Organizirana je
potražna vježba te obuka 2 člana za voditelje
potražnih timova, a članovi Ispostave sudjeluju u 12
potražnih akcija, u jednoj zahtijevanoj stijenskoj
akciji, i jednoj ekološkoj akcija, te u akcijama
čišćenja i markiranja planinarskih puteva. Pripadnici
Ispostave dali su svoj doprinos i pri izradi novog
zemljovida Otoka Hvara. Sudjeluju u sastancima
stožera CZ Stari Grada, nadzoru i obilasku kontrola
kretanja, te dostava lijekova, te drugim zadaćama po
nalogu Stožera CZ.
Posebno su se istakli u nedavnoj akciji
potrage i pomoć u zbrinjavanju unesrećenih i
nestalih osoba na kajacima u Hvarskom kanalu,
osiguranje pustolovnih utrka koji promiču turizam
Hvara (Pakleni Otoci), a nedavno su dali doprinos i
u potrazi na Peručkom jezeru.
Ispostava je nedavno opremljena novom
osobnom opremom, radnim kombinezonima,
majicama, hlačama, te flees jaknama. Za potrebe
Ispostave nabavljeno je terensko vozilo DUSTER, s
pripadajućom opremom, nosiljkama i dr.. U 2021.
Godini grad Hvar dao je na korištenje gradski
prostor od cca 25 m2 za potrebe ispostave. Na otoku
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su česte potrage za turistima i domicilnim
stanovništvom te akcije spašavanja (penjališta,
planinarenje,
akvatorij,
sportsko-turističke
manifestacije…), što je pokriveno helikopterskim i
redovitim dežurstvom HGSS stanica Split, no HGSS
Ispostava Hvar sve više postaje nositelj sigurnosti na
otoku, u aktivnostima CZ, akcijama spašavanja i
svojim preventivnim djelovanjem i važnom ulogom
u razvijanju sigurnog turizma. Stanica Split,
planirala je u 2022 godini nastaviti s opremanjem i
osposobljavanjem i uz terensko vozilo, nabaviti
jedno kombi vozilo za prebacivanje ljudstva i
logističke zadaće. Cilj je uvećati broj članova
Ispostave, osposobiti ih i opremiti. Dvoje pripadnika
Ispostave biti će upućeno u sustav obuke za gorske
spašavatelje, a više njih u druge oblike
specijalističkih obuka.

reflektirajuće prsluke i drugo. Treba urediti prostor
za djelovanje. U 2022 će se redovito provoditi
osposobljavanje novih pripadnika Ispostave po
Programu za Ispostave (15-ak predavanja i tema) i u
listopadu kreće novi ciklus obuke za nove članove,
a najbolji kandidati biti će uvršteni u redovito
članstvo HGSS-a. Najveći dio sredstava biti će
usmjeren u opremanje Ispostave Hvar, no jedan dio
će se utrošiti i za zajedničke potrebe Stanice, budući
da je Stanica i cijeli HGSS Vaša žurna služba, javni
servis i temeljna operativna snaga CZ izuzetne
kvalitete, učinkovitosti i velikog kapaciteta (primjer
potresa u Petrinji, Kokorići i sl.)

Plan razvojnih programa za Ispostavu Hvar
za naredne 4 godine: povećati broj ljudi, vozni park
(Uz terensko vozilo nabaviti i kombi), nabava
opreme za sve ljude, spasilačku opremu i nosiljke,
educirati ih i nabaviti plovilo. HGSS je nositelj
traganja i spašavanja na kopnu i otoku, poglavito za
potrage i spašavanja na strmim dijelovima obale. Do
sada je na Hvaru bilo više potraga i spašavanja gdje
je bilo potrebno plovilom pretraživati obalu ili
prebacivati ljudstvo. Projekt kapacitiranja suradnika
za potrebe CZ kroz tečajeve, edukaciju i vježbe
trebao bi se realizirati u narednih 4 godine. Baza za
novačenje novog kadra postoji jer na području
Hvara postoji potreban kadar (planinarsko društvo i
ljudi koji se bave pustolovnim aktivnostima). Za
nove članove potrebno je organizirati posebnu
obuku, nabaviti opremu, poglavito rasvjetu,

Općina Jelsa nije donijela Odluku o
imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite na području Općine u skladu s
Procjenom rizika od velikih nesreća.

5. Postrojba civilne zaštite opće namjene te
povjerenici i zamjenici povjerenika civilne
zaštite Općine Jelsa

Općina nije donijela Odluku o osnivanju
postrojbe civilne zaštite opće namjene na području
Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih
nesreća.
Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te
povjerenika CZ, planira se provoditi u narednom
razdoblju 2022/2023.g., pozivanjem dragovoljaca,
volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u
sustavu civilne zaštite.

Tablica 2. Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine Jelsa
Ukupno

Stožer civilne zaštite

Povjerenici i
zamjenici

Postrojba cz opće namjene

66

8

26

32

6. Koordinatori na lokaciji
Koordinatora na lokaciji, sukladno
specifičnostima izvanrednog događaja, određuje
načelnik stožera civilne zaštite Općine iz redova
operativnih snaga sustava civilne zaštite. Odlukom
je potrebno imenovati koordinatore na lokaciji za
najočekivanije rizike u skladu s Procjenom rizika od
velikih nesreća.
7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Općina je donijela Odluku o određivanju
pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne
zaštite u skladu s Procjenom rizika od velikih
nesreća. Odlukom o određivanju pravnih osoba od
interesa za civilnu zaštitu definirane su pravne

osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih
mjera civilne zaštite i spašavanja, a s ciljem
priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica
katastrofa i velikih nesreća. Navedene pravne osobe
kojima civilna zaštita i spašavanje nije redovna
djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u
kojima se utvrđuju mjere, postupci i način realizacije
operativnih zadaća
Cilj postavljen Smjernicama: Odgovorno
upravljanje rizicima od strane svih sektorskih
sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite
- Ispunjenje cilja (trenutno stanje):
Načelnik Općine je obavio stručno
osposobljavanje u području civilne zaštite.
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U članku 17. stavku 4. Zakon određuje da
načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite osnovanih za područje Općine
u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu
potporu Stožera civilne zaštite Općine.
Suradnja Općine na polju civilne zaštite sa
susjednim jedinicama lokalne samouprave je
zadovoljavajuća.
•

•

Cilj postavljen Smjernicama: Uspostava
organiziranog i učinkovitog sustava civilne
zaštite izradom dokumenata iz područja
civilne zaštite prema zakonskim propisima
(usvajanje općih akata, planovi djelovanja,
vanjski i operativni planovi civilne zaštite i
dr.) te provođenjem aktivnosti sustava
civilne zaštite
Cilj postavljen Smjernicama: Financiranje
sustava civilne zaštite u cilju racionalnog,
funkcionalnog i učinkovitog djelovanja
sustava civilne zaštite
-

Ispunjenje cilja (trenutno stanje):

Financijska
sredstva
izdvojena
iz
Proračuna Općine za unaprjeđenje sustava civilne
zaštite u 2021. godini su:
-

Stožer civilne zaštite: 10.000,00
kn
Postrojba civilne zaštite opće
namjene: 10.000,00 kn
DVD Jelsa: 400.000,00 kn
HGSS – Stanica Split: 25.000,00
kn
GDCK Hvar: 70.000,00 kn

U cilju provedbe mjera civilne zaštite,
posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u
proteklom razdoblju sukladno financijskim
mogućnostima Općina je osigurala sredstva civilne
zaštite za potrebe Općine. Nabavka opreme,
sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba
postrojbi i pripadnika civilne zaštite, realizirat će se
na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine temeljem
predloženog financijskog plana za naredno
razdoblje u 2021. – 2022. godini.
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Poseban naglasak je na donošenju Odluke o
postrojbi civilne zaštite opće namjene, Odluke o
povjerenicima i zamjenicima povjerenika civilne
zaštite, Odluke o pravnim osobama od značaja za
sustav civilne zaštite te redovitom donošenju ostale
dokumentacije iz područja civilne zaštite, kao i
redovitom provođenju vježbi civilne zaštite te
redovitom sazivanju sjednice Stožera civilne zaštite.
Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini
Jelsa objavit će se u ''Službenom glasniku Općine
Jelsa“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko Vijeće
KLASA:810-03/21-01/5
URBROJ: 2128/02-21-1
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jure Gurdulić, v.r.

**************************
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21),
članka 5. stavak 1. Uredbe o sastavu i strukturi
postrojbi civilne zaštite (NN br. 27/17) te članka 33.
Statuta Općine Jelsa (Službeni glasnik Općine Jelsa
3/21), a u skladu s Procjenom rizika od velikih
nesreća za Općinu Jelsa, Klasa: 810-03/17-01/3;
Urbroj: 2128/02-18-10 od 08. lipnja 2018. godine,
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj IV. sjednici
održanoj 15. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE
ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
OPĆINE JELSA
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje,
sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Jelsa.

3. REDEFINIRANJE PRIORITETA

Članak 2.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja
sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa u
2021. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za
2022. godinu. U njemu će biti prikazane planirane
aktivnosti
sustava
civilne
zaštite
prema
redefiniranim prioritetima za narednu godinu u
skladu sa zakonskim obavezama i trenutnim stanjem
civilne zaštite na području Općine u 2021. godini.

Postrojba civilne zaštite opće namjene
Općine Jelsa osniva se kao potpora za provođenje
mjera civilne zaštite kojih su nositelji operativne
snage civilne zaštite koje se u okviru redovne
djelatnosti bave civilnom zaštitom te provođenjem
mjera civilne zaštite.
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Članak 3.
Postrojba civilne zaštite opće namjene
sastoji se od 1 upravljačke skupine sa 2 pripadnika i
3 operativne skupine. Svaka operativna skupina ima
po jednog voditelja i po 9 pripadnika. Ukupno će
Postrojba civilne zaštite opće namjene brojati 32
pripadnika sukladno potrebama koje proizlaze iz
Procjene rizika od velikih nesreća Općine Jelsa.
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Godišnji plan i program rada Dječjeg
vrtića Jelsa za pedagošku godinu 2021./2022.g. čini
sastavni dio ovog Zaključka i čuva se u arhivi
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelsa.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja , a objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Jelsa».

Članak 4.
Osobni i materijalni ustroj postrojbi iz
članka 3. ove Odluke uređuje se sukladno
odredbama Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi
civilne zaštite (NN 27/2017).

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

Članak 5.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Jelsa (''Službeni glasnik Općine
Jelsa'', broj: 2/2016).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 810-05/21-01/2
URBROJ: 2128/02-21-1
Jelsa,15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jure Gurdulić, v.r.

**************************
Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», br: 3/21),
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj IV. sjednici
održanoj 15. prosinca 2021.g., d o n o s i:

ZAKLJUČAK
o razmatranju Godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića Jelsa
za pedagošku godinu 2021./2022 .g.
Članak 1.
Prihvaća se Godišnji plan i program rada
Dječjeg vrtića Jelsa za pedagošku godinu
2021./2022 .g.

KLASA: 601-02/21-01/16
URBROJ: 2128/02-21-3
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jure Gurdulić,dipl.oec., v.r.

**************************
Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», br: 3/21),
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj IV. sjednici
održanoj 15. prosinca 2021.g., d o n o s i:

ZAKLJUČAK
o razmatranju Kurikuluma Dječjeg vrtića Jelsa
za pedagošku godinu 2021/2022.g.
Članak 1.
Prihvaća se Kurikulum Dječjeg vrtića Jelsa
za pedagošku godinu 2021./2022.g. Kurikulum
Dječjeg vrtića Jelsa za pedagošku godinu
2021./2022.g. čini sastavni dio ovog zaključka i
čuva se u arhivi Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Jelsa.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja , a objaviti će se u «Službenom glasniku
Općine Jelsa».

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
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KLASA: 601-02/21-01/16
URBROJ: 2128/02-21-4
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jure Gurdulić,dipl.oec., v.r.

**************************
Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», br: 3/21)
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj IV. sjednici
održanoj 15. prosinca 2021.g. , d o n o s i:

ZAKLJUČAK
o razmatranju Izvješća o radu Dječjeg vrtića
Jelsa
za pedagošku godinu 2020./2021.g.
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića
Jelsa za pedagošku godinu 2020./2021.g.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Jelsa za
pedagošku godinu 2020./2021.g. čini sastavni dio
ovog Zaključka i čuva se u arhivi Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Jelsa.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Jelsa».

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 601-02/21-01/17
URBROJ: 2128/02-21-2
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jure Gurdulić,dipl.oec., v.r.

**************************
Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», br: 3/21),
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj IV. sjednici
održanoj 15. prosinca 2021.g., d o n o s i:
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ZAKLJUČAK
o razmatranju Izmjena i dopuna Financijskog
plana Dječjeg vrtića Jelsa
za 2021. godinu
Članak 1.
Prihvaćaju se Izmjene i dopune
Financijskog plana Dječjeg vrtića Jelsa za 2021.
godinu.
Izmjene i dopune Financijskog plana
Dječjeg vrtića Jelsa za 2021. godinu čine sastavni
dio ovog zaključka i čuva se u arhivi Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Jelsa.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja , a objaviti će se u «Službenom glasniku
Općine Jelsa».

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 601-02/21-01/18
URBROJ: 2128/02-21-2
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r.

**************************
Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», br: 3/21),
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj IV. sjednici
održanoj 15. prosinca 2021.g., d o n o s i:

ZAKLJUČAK
o razmatranju Financijskog plana Dječjeg
vrtića Jelsa
za 2022. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Financijski
vrtića Jelsa za 2022. godinu.

plan

Dječjeg

Financijski plan Dječjeg vrtića Jelsa za
2022. godinu. čine sastavni dio ovog zaključka i
čuva se u arhivi Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Jelsa.
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Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku
Općine Jelsa».

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 601-02/21-01/19
URBROJ: 2128/02-21-2
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r.

**************************
Na temelju članka 109. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“,br.: 153/13
,65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te članka 48. Statuta
Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“,
br.;3/21), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj
IV. sjednici održanoj dana 15. 12. 2021. godine,
donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„AUTOKAMPA SOLINE 2 – VRBOSKA“
Članak 1.
(1) Donose se Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja autokampa Soline 2 –
Vrboska (u nastavku teksta: Plan), kojeg je izradila
tvrtka URBOS d.o.o. iz Splita, u koordinaciji s
nositeljem izrade, Općinom Jelsa.
(2) Područje obuhvata Plana je utvrđeno
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja autokampa Soline 2 – Vrboska
(„Službeni glasnik općine Jelsa”, broj 3/21), a
granice obuhvata prikazane su na svim
kartografskim prikazima ovog Plana u mjerilu
1:1000.
(3) Planom se, na temelju Prostornog plana
Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 1/03, 8/04,
5/05, 5/06, 13/07, 9/13 i 154/21), (u nastavku teksta:
PPŽ) i Prostornog plana uređenja Općine Jelsa
(„Službeni glasnik općine Jelsa”, broj 5/08, 3/15,
5/18, 7/18(pročišćeni tekst) i 3/19(ispravak)),
utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita

16. prosinca 2021. godine

prirodnih i kulturnih vrijednosti te korištenje i
namjena površina.
(4) Plan sadrži namjenu i uvjete korištenja
površina, režime uređivanja prostora način
opremanja
prometnom
i
komunalnom
infrastrukturom, uvjete gradnje, smjernice za
oblikovanje, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu
prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša,
područja s posebnim prostornim i drugim
obilježjima te druge elemente od važnosti za
Autokamp Soline 2 – Vrboska ( u nastavku teksta:
Kamp).
Članak 2.
(1) Plan je sadržan u elaboratu Izmjene i
dopune Urbanističkog plana uređenja autokampa
Soline 2 - Vrboska koji se sastoji od tekstualnog i
grafičkog dijela kako slijedi:
(A) TEKSTUALNI DIO
OBRAZLOŽENJE
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
(B) GRAFIČKI DIO
Kartografski prikazi:
1. Korištenje i namjena površina
1:1000
2. Prometna, ulična i komunalna
infrastrukturna mreža:
2.1 Promet
1:1000
2.2 Energetika, vodoopskrba i odvodnja
1:1000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina
1:1000
4. Način i uvjeti gradnje
1:1000
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 3.
U Članku 3. u podnaslovu briše se riječ
„različitih“ i zamjenjuje se sa riječima „javnih i
drugih“.
U prvom stavku briše se riječ „Urbansitički
plan“ i zamjenjuje se sa „Izmjene i dopune
Urbanističkog plana“, a iza riječi „od“ dodaje riječ
„oko“.
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Članak 4.
U Članku 4. u podnaslovu briše se riječ
„određivanje i korištenje“ i zamjenjuje se sa
„razgraničavanje“.
U prvom stavku briše s riječ „određivanje
korištenja“ i zamjenjuje se sa „razgraničenje“.
Članak 5.
U Članku 5. u prvom stavku iza riječi
„kamp“ dodaje se riječ „oznake T3“.
Članak 6.
U Članku 6. u stavku (1) iza riječi
„pokretne kučice“ dodaje se riječ u zagradama
„mobilhomes“.
Rečenica „P Parkiralište za čekanje“ se
briše
Ispod stavka (1) dodaje se podnaslov:
„Prometne i parkirališne površine“.
U stavku (2) ispred riječi „je“ dodaje se
riječ „Ukupni kapacitet izdvojene ugostiteljsko –
turističke zone – kampa“. Na kraju stavka (2) dodaje
se rečenica: „Jedno kamp mjesto mora osigurati
smještaj šatora, predprostor za šator, smještaj vozila
srednje veličine i okolni prostor.“
Ispod stavka (2) dodaju se stavak (3) koji
glasi „U obuhvatu izdvojene ugostiteljsko turističke
zone planirane su dvije funkcionalno neovisne
prostorne cjeline (2 kampa), od kojih je jedan
neizgrađen (prostorna cjelina br. 1.) dok je drugi
kamp pretežito izgrađen (prostorna cjelina br. 2) te
je potrebna njegova rekonstrukcija i sanacija u cilju
povećanja kvalitete ponude i smještaja.“ i stavak (4)
koji glasi: „Prostorne cjeline prikazane su na
kartografskom prikazu br. 4 „Način i uvjeti
gradnje“.“.
Članak 7.
U Članku 7., u stavku (1), briše se riječ „na
udaljenosti većoj od 70m od obalne crte, isključivo
kao pratećih sadržaja kampa namijenjenih za:“.
Ispod stavka (1), prije prve alineje ubacuje
se stavak (2) koji glasi „Građevine iz stavka 1.
namijenjene su za:“
Članak 8.
U Članku 8., u stavku (1) briše se tablica i
dodaje se nova tablica:

Ispod stavka (1) dodaje se stavak (2) koji
glasi „Sve površine iz prethodnog stavka izračunate
su na temelju digitalnog premjera geodetske podloge
Urbanističkog plana u mjerilu 1:1000 pa su moguće
razlike u mjerenju detaljnijih podloga ili mjerenja
stvarnog terena, a što se ne smatra izmjenom ovog
Plana.“.
Članak 9.
U Članku 10., u stavku (1) iza riječi
„površina“ dodaje se riječ „kao i oblici korištenja i
uređenja površina definirani“, briše se rječ „je“ i
zamjenjuje se sa „su“.
Iza riječi „cijelinama“ dodaje se riječ
„oznake 1. i 2. i zonama unutar tih cjelina“, a iza
riječi „označenim“ dodaju se riječi: „oznakama A i
B“. Riječi „oznakama A, B, C,“ se brišu.
U prvoj alineji briše se riječ „Prostorna
cjelina A – Kamp mjesta i kamp parcele za smještaj
pokretne opreme za kampiranje: šatori, kamp
prikolice, autodom i sl. osim pokretnih kućica
(mobilhomes), glamping kućice), moguć je smještaj
prostora za igru djece i prostora za roštilj.“ i
zamjenjuje se sa „U zoni A - moguć je smještaj
ureda uprave, recepcije kampa, pratećih
ugostiteljskih i uslužnih sadržaja, ostalih građevina
pratećih sadržaja: potreban broj sanitarnih čvorova
(praonice rublja i suđa, glačanje, osobna higijena
gostiju i sl.), cisterne za vodu, postavljati kiosci,
manji trgovački i uslužni objekti (manje
prodavaonice tiska, sportske opreme i suvenira,
voćarna i sl.), paviljoni, vidikovci, čuvarske kućice,
spremišta ležaljki, suncobrana i sl.“.
U drugoj alineji briše se riječ „Prostorna
cjelina B – Osim sadržaja navedenih u prostornoj
cjelini A, moguć je smještaj građevina pratećih
sadržaja: potreban broj sanitarnih čvorova (praonice
rublja i suđa, glačanje, osobna higijena gostiju i sl.),
cisterne za vodu, postavljati kiosci, manji trgovački
i uslužni objekti (manje prodavaonice tiska, sportske
opreme i suvenira, voćarna i sl.), paviljoni,
vidikovci, čuvarske kućice, spremišta ležaljki,
suncobrana i sl.“ i zamjenjuje se sa „U zoni B - kamp
mjesta i kamp parcele za smještaj pokretne opreme
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za kampiranje: šatori, kamp prikolice, autodom,
mobilhomes, glamping kućice), moguć je smještaj
prostora za igru djece, boćališta, igraonica, prostora
za roštilj i sl.“.
U trećoj alineji briše se riječ „Prostorna
cjelina C - Osim sadržaja omogućenih u prostornim
cjelinama A i B, moguć je smještaj ureda uprave,
recepcije kampa, pratećih ugostiteljskih i uslužnih
sadržaja (trgovina živežnim namirnicama i artiklima
za plažu, turističke informacije, iznajmljivanje
sportskorekreacijske opreme i sl.), boćalište,
umjetna stijena za penjanje, prostori za igru djece
(igraonice), te manji barovi i restorani), te smještaj
pokretnih kućica (mobilhomes).“ i zamjenjuje se sa
„Z– zona zaštitnih zelenih površina“.
Ispod treće alineje dodaje se nova alineja
koja glasi: „Zonu Z – čine zaštitne zelene površine“
Iza drugog stavka dodaje se treći stavak
koji glasi: „(3) Prostorne cjeline br 1 i br 2 čine
zasebne građevinske čestice.“
Članak 10.
U članku 12., u prvom stavku, iza riječi
„bilja“ dodaje se rečenica „Moguće je s uređenje
kolno pješačkog prilaza do kamp parcela kroz ove
zone“

16. prosinca 2021. godine

kartografskom prikazu broj 4. „Način i uvjeti
gradnje“ u mjerilu 1:1000.
(1b) Svaka pojedinačna prostorna cjelina
treba ispunjavati zakonske i planske uvjete koji se
odnose na minimalni postotak zelenih površina
(40%), maksimalnu izgrađenost pratećih sadržaja
(10%) te ostale uvjete neophodne za funkcioniranje
(parking, prometnice, propisno pročišćavanje
otpadnih voda, priključke na infrastrukturnu mrežu,
te ispuniti posebne zahtjeve javnopravnih tijela).
(1c) Kamp parcele i objekti pratećih
sadržaja ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25
m od obalne crte mora.
(1d) Za svaku prostornu cjelinu izdaje se
posebno odobrenje za gradnju kao jedinstveni akt
koji sadrži rješenja za tu prostornu cjelinu što vrijedi
i za dio uređene plaže koji pripada odnosnoj
prostornoj cjelini (R3.1, R3.2).“
U stavku (2) briše se riječ „najmanje 70%
kapaciteta mora biti osigurano za smještaj gostiju –
kampista na osnovnim smještajnim jedinicama
Kampa (kamp mjesto i/ili kamp parcela).“ Briše se
riječ „30%“ i zamjenjuje se sa „40%“.
U stavku (3), ispred riječi „pravilnik“
dodaje se riječ „važeći“. Brišu se riječi u zagradama
„(NN br. 75/08)“.

Članak 11.
Članak 13.
U članku 13., u prvom stavku, u prvoj
alineji, brišu se riječi „parkiralište za čekanje“.
Ispod četvrte alineje dodaje se rečenica
„Projektnim rješenjima moguće je planirati i druge
infrastrukturne površine te je moguće obrazloženo
djelomično odstupanje od planiranih prometnica i
općenito trasa planiranih infrastrukturnih vodova,
objekata i priključaka uz poštivanje općih planskih
rješenja.“.
Članak 12.

U Članku 15., u stavku (2) brišu se riječi
„prostornoj cjelini C“ i zamjenjuju sa riječima „zoni
B“.
Članak 14.
U Članku 16., stavak (1) mijenja se i glasi:
„Unutar prostorne cjeline br 1 ( kamp 1) je moguća
nova gradnja osnovnih i pratećih sadržaja te kamp
mjesta i kamp parcela , a u prostornoj cjelini br 2 (
kamp 2) i sanacija te rekonstrukcija osnovnih i
pratećih sadržaja, kamp mjesta i kamp parcela.

U Članku 14., stavku (1) mijenja se i glasi:
„(1)
Na površinama ugostiteljsko
turističke namjene za gradnju kampa oznake T3,
planiraju se 2 zasebne prostorne cjeline iz skupine
kampovi, sukladno posebnom propisu o
razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata. Podjela na prostorne cjeline proizlazi iz
potrebe omogućavanje fazne realizacije zone, te je
prilagođena vlasničkim odnosima i prirodnom
smještaju
te
mogućnostima
opremanja
infrastrukturom.. Planom utvrđene zasebne
prostorne cjeline br 1 i br 2 prikazane su na

Načini korištenja i uređenja površina
prikazani su na kartogafskom prikazu 4.0 „Način i
uvjeti gradnje“.
Stavak (2) se briše.
Članak 15.
U Članku 17., u stavku (1), briše se riječ
„građevnih čestica“ i zamjenjuje se sa „kamp
parcela“. U prvoj alineji riječi „i ishoditi suglasnost
vlasnika susjedne čestice“ se brišu.
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U stavku (3), u prvoj alineji, briše se riječ
„visina veće građevine umnoženo sa dva (2 H), a“.
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U stavku (2) brišu se riječi „ili kamene
ploče“.

U stavku (5) briše se riječ „Kampa“

Članak 18.

Članak 16.

U Članku 20., u stavku (3) iza riječi
„zelenilo“ dodaje se rečenica „sa izuzetkom
alepskog bora koji se preporuča zamijeniti
česminom, maslinom, planikom i sličnim
autohtonim vrstama.“

U Članku 18. brišu se stavci (2) i (3)
U stavku (4) briše se riječ „zone Kampa“ i
zamjenjuje se sa „izdvojene ugostiteljsko –
turističke zone“. U prvoj alineji, iza riječi postelja
dodaju se riječi „od čega prostorna cjelina 1 može
imati 90 postelja, a cjelina 2 410 ležajeva“

Broj „50%“ se zamjenjuje brojem 40%.
rečenica „građevne čestice“ se briše.
Članak 19.

U stavku (5) briše se druga alineja koja
glasi „Pomoćne građevine - 3,5 m od najniže kote
konačno zaravnatog terena do visine vijenca.“

Ispod Članka 20. dodaje se Članak 20.a
koji glasi:

Članak 17.

„(1) Iskaz prostornih pokazatelja za
namjenu, način korištenja i uređenja površina
(tablica prostornih pokazatelja)

U Članku 19. u stavku (1) brišu se riječi “u
najvećoj mjeri“

PRATEĆI SADRŽAJ
PROST
ORNA
CJELIN
A

NAMJ
ENA

POVR
ŠINA

katn
ost

vmax
(m)

kig
max

gra
divi
dio
(ma
x.)
(m2)

zelene
površine
(min
40%)

m2

%

smještajni kapaciteti (3L./S.J.)

broj
ležaj
eva

smješt
ajne
jedinic
e

mobilh
omes
(max.
40%)

ost
alo

1

T3

8564

P

4

0,1

856

343
8

40
,1

90

30

12

18

2

T3

31338

P

4

0,1

313
4

126
27

40
,3

410

137

54

83

3

R31 i
R32

5584

P

4

-

55

-

-

-

-

-

-

ukupno: 45486 m2

(2) Za zahvat na građevnoj čestici pojedine
prostorne cjeline, zajedno s pripadajućim dijelom
uređene plaže, izdaje se jedinstveno odobrenje za
gradnju.
(3) Način i uvjeti uređenja prostorne cjeline
br. 3 „uređena plaža- R3 i R4“ propisani su u članku
11. ovih Odredbi.“

Članak 20.
U Članku 21. , u stavku (1), riječi „na
vlastitoj građevnoj čestici“ zamjenjuju se riječima
„unutar svake zasebne prostorne cjeline br. 1 i br. 2.“
Riječi „čestice kampa“ se brišu. Riječi „jednoj
funkcionalnoj jedinici“ se zamjenjuju riječima
„svakoj cjelini“.
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Članak 21.

Članak 27.

U Članku 24., u stavku (3), briše se riječ
„građevne čestice Kampa“ i zamjenjuje se sa
„pojedine prostorne cjeline“

U Članku 37., ispod stavka (4), dodaje se
stavak (5) koji glasi

Ispod stavka (3) dodaje se stavak (4) koji
glasi „Moguće je obrazloženo djelomično
odstupanje od planiranih prometnica i općenito trasa
planiranih infrastrukturnih vodova, objekata i
priključaka uz poštivanje općih planskih rješenja i
propisa.“
Članak 22.
U članku 25. briše se stavak (3).

„(5) Do izgradnje planirane TS „Vrboska
6“
moguć
je
priključak
na
postojeću
elektroopskrbnu mrežu, sukladno uvjetima
nadležnog javnopravnog tijela. sa TS 2 ( uz hotel
Adriatic) izvan zahvata plana.“
Članak 28.
U članku 42., u stavku (1), iza zagrade
dodaje se rečenica: „priključkom na javni
kanalizacijski sustav naselja Jelsa, Vrboska i
Basina“.

Članak 23.
U članku 29. u stavku (4) riječ „ulica“ se
zamjenjuje riječju „prometnica“
Članak 24.
U Članku 30., u stavku (2),iza riječi „45 m“
briše se riječ „i najveće dužine 45 m, a na njega se
spaja najviše pet (5) pojedinačnih građevina.“
Članak 25.
U Članku 31., u stavku (2) dodaju se riječi
„na zasebnoj prostornoj cjelini br 1 i br 2“
U stavku (5) riječi „građevine određene
namjene“ zamjenjuju se riječima: „za svaku
pojedinu prostornu cjelinu kampa“
Stavak (6) se briše.

U stavku (4) briše se rečenica „Radi zaštite
zaštićene šume alepskog bora, ne planira se u
navedenoj prijelaznoj fazi, obavezno osiguravanje
pročišćavanja otpadnih voda unutar obuhvata
Plana.“
Članak 29.
U Članku 45., u stavku (1) briše se riječ
„dijelom“, a iza riječi „vrste“ dodaje se rečenica:
„kao što su česmina , maslina , martina, oskoruša ,
kalober i slično kao postupnu zamjenu za alepski
bor“. Rečenica „da bi se u najvećoj mogućoj mjeri
sačuvala prirodna baština, kao dio ugroženog i
rijetkog staništa ovoga područja, opisanog u
poglavlju 5., ovih Odredbi.“ se briše
U stavku (2), ispred riječi „Pravilnik“
dodaje se riječ „važeći“. Briše se riječ „(“Narodne
novine”, broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i
68/13)“.

Članak 26.
Članak 30.
U članku 35. u (8) stavku brišu se riječi
“ruralna područja”
Dodaje se novi stavak (10) koji glasi: “
(10)Novu elektroničku komunikacijsku
infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske
usluge putem elektromagnetskih valova, bez
korištenja vodova, odrediti planiranjem baznih
stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim
prihvatima na izgrađenim građevinama
i
rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima bez
detaljnog definiranja (točkastog označavanja)
lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih
područja radijskim signalom koji će se emitirati
antenskim sustavima smještenim na te antenske
prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog
korištenja od strane svih operatera gdje god je to
moguće.“

U Članku 47. brišu se stavak (1) koji glasi
„Prema kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja i
zaštita prostora, područje obuhvata plana se nalazi u
području Planirane zaštite prirodne baštine.“ i stavak
(2) koji glasi „Zaštita prirodnih vrijednosti određena
je Zakonom o zaštiti prirode. Priroda se zakonski
definira kao «sveukupna biološka i krajobrazna
raznolikost». U Strategiji i akcijskom planu biološke
i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN
81/1999.) temeljni i strateški cilj zaštite prirode i
okoliša jest zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne
raznolikosti i identitet pojedinog kraja.“
U stavku (3) briše se riječ „Uvažavajući
odredbe Zakona i Strategije“ i zamjenjuje se sa
„Na“.
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Članak 31.

Broj 17. Stranica 385.

zabrinjavajuće, gp – gnijezdeća populacija, ngp – n
gnijezdeća populacija, zp – zimujuća populacija

Članak 50. mijenja se i glasi:
„(1) Područje obuhvata nalazi se unutar
slijedećih područja ekološke mreže (NATURA
2000);
- područja očuvanja značajna za
vrste i stanišne tipove: (POVS)
HR3000451 Hvar – otok Zečevo
- područja očuvanja značajna za
ptice
(POP)
HR100036
Srednjedalmatinski
otoci
i
Pelješac
(2) Obuhvat Plana nalazi se unutar
područja Nacionalne ekološke mreže: međunarodno
važno područje za ptice 'Srednjedalmatinski otoci i
Pelješac' (HR1000036) te se posebno štite divlje
svojte navedene u sljedećoj tabeli:
ptice ime

reg.
kategorija

zaštita

primorska
trepteljka

LC gp

SZ

suri orao

EN gp

SZ

veliki zovoj

NT gp

SZ

leganj

LC gp

SZ

zmijar

VU gp

SZ

sivi sokol

VU gp

SZ

crnogrli
plijenor

LC zp

SZ

crvenogrli
plijenor

SZ

voljić
maslinar

D.D. gp

SZ

ševa

LC gp

SZ

morski
vranac

NT gp

SZ

dugokljuna
čigra

NT ngp

SZ

(3) Prema Direktivi o pticama, poseban
naglasak je na zaštiti migratornih vrsta. Zabranjuju
se načini masovnog i neselektivnog lova te
iskorištavanje, prodaja ili komercijalizacija većine
ptičjih vrsta. Načinjene su određene iznimke radi
sporta i lova, a dopušta se članicama učiniti iznimke
u slučajevima kada ptice predstavljaju ozbiljnu
opasnost za sigurnost i zdravlje ljudi ili drugih
biljaka i životinja, ta kad nanose velike gospodarske
štete.
(4) Mjere zaštite (skup mjera zaštite) koje
je potrebno provoditi na ovom području ekološke
mreže, kako bi se postigao ili održao povoljan status
zaštite vrsta i stanišnih tipova su sljedeće:
- regulirati lov i sprječavati
krivolov
- pažljivo provoditi turističkorekreativne aktivnosti
- sprječavanje izgradnje objekata
na gnijezdećim kolonijama i u
njihovoj neposrednoj blizini.“
Članak 32.
U Članku 51., stavak (1), mijenja se i glasi:
„Prema ocjeni nadležnog tijela za planirani zahvat
nije potreban postupak strateške procjene sukladno
sa Obvezujućim mišljenjem Upravnog odjela za
zaštitu okoliša, komunalne poslove , infrastrukturu i
investicije Splitsko - Dalmatinske županije Klasa :
351-04/21-01/0030 Ur. br.: 2181/1-10/06-21-5 od
28.rujna 2021.g
Članak 33.
U članku 59. brišu se stavci (3) i (4).
Članak 34.

EN – ugrožene, VU – osjetljive, NT – nisko
rizične, DD – nedovoljno poznate, LC – najmanje

U Članku 63., u stavku (3) briše se riječ
„tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i
recipijente u koje se upuštaju“ i zamjenjuje se sa
„standarda komunalnih otpadnih voda“.
U stavku (5) briše se riječ „Na prostoru
parkirališnih i manipulativnih površina potrebno je
izvesti separatore mineralnih ulja za asfaltirane
površine veće od 500 m2 ( ekvivalent 20
parkirališnih mjesta). Iznimno, dozvoljeno je
odvođenje oborinskih voda s parkirališnih površina
direktno na okolni teren.“ i zamjenjuje se sa
„Rješenje odvodnje onečišćenih oborinskih voda sa
radnih, manipulativnih, prometnih, parkirališnih i
sličnih površina predvidjeti uz pročišćavanje na
propisani način (putem odgovarajućih sustava
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pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda) prije
dispozicije“.

-

Članak 35.

-

U članku 64. briše se dio rečenice koji
glasi: „a određene su prema „Odluci o zonama
sanitarne zaštite izvorišta vode za piće“.

-

Članak 36.
Članak 65. mijenja se i glasi: „(1) Na
području zahvata ovog plana nema bujičnih ni
drugih vodotoka“.
Članak 37.
U članku 67. stavci (3) i (9) se brišu.
Članak 38.
U Članku 72., u stavku (2), briše se riječ:
- „Pravilnik o zaštiti od požara
ugostiteljskih
objekata
(NN
100/99),
- Pravilnik
o
uvjetima
za
vatrogasne pristupe (NN 35/94,
142/03),
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za
gašenje požara (NN 08/06),
- uredske zgrade projektirati prema
austrijskoj normi TRVB N 115/00
odnosno američkim smjernicama
NFPA 101/2009,
- trgovačke sadržaje projektirati u
skladu s austrijskom normom
TRVB N 138 – Prodajna mjesta
građevinska zaštita od požara ili
američkim smjernicama NFPA
101/2009,
- izlazne puteve iz objekata
planirati u skladu s američkim
smjernicama NFPA 101/2009,
- marine
projektirati
prema
austrijskoj normi TRVB N 115/00
odnosno američkim smjernicama
NFPA 101/2009.“
i zamjenjuje se sa:
- „Pravilnik
o
uvjetima
za
vatrogasne
pristupe
(NN
br.35/94,142/03).
- Pravilnik o otpornosti na požar i
drugim zahtjevima koje građevine
moraju zadovoljavati u slučaju
požara (NN 29/13, 87/15.)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za
gašenje požara (NN br. 08/06)
- Pravilnik o sustavima za dojavu
požara (NN 56/99)

-

Pravilnik o zaštiti od požara
ugostiteljskih
objakata
(NN
100/99)
NFPA 1194, 2021 ili CFPA-E No.
20:2012F
TRVB 138/10 (N) ili OIB –
Richtlinie 2, 2019, ili NFPA 101,
2021,
NFPA 101, 2021,
NFPA 303, 2021 ili CFPA-E No.
15:2012F
NFPA 820,2020.

U slučaju da će se u objektima stavljati u
promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i
plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama
članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i
plinovima (NN br. 108/95, 56/2010.).
Sve druge mjere zaštite od požara
definirane su važećim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u
dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi koriste se priznate metode proračuna i
modela rema čl. 25. stavak 3. Zakona o zaštiti od
požara (NN 92/2010.).“
Članak 39.
U članku 73. stavak (1) riječi „Sve ceste“
zamjenjuje se riječima „svi putevi“
U stavku (2) riječi
zamjenjuju se riječju „puteva“

„javnih

cesta“

U stavku (3) riječi „Sve ceste“ zamjenjuje
se riječima „svi putevi“. U alinejama 1 i 2 iza riječi
„slijepi“ dodaju se riječi „putevi“
U stavku (4) briše se riječ „javnih“
Članak 40.
U Članku 74., u stavku (1) brišu se
rečenice:
„S obzirom na Pravilnikom propisane
kategorije zaštitnih objekata (NN 31/75 i 55/83)
vezano za 4. stupanj ugroženosti, a u odnosu na
nepostojanje ugroženih objekata po kriteriju
Ministarstva obrane, planira se izgradnja skloništa
dopunske zaštite otpornosti 50 kPa za objekte od 50
do 100 sklonišnih mjesta. Ukoliko se izračunom
dobije preko 100 sklonišnih mjesta tada bi se trebalo
planirati sklonište osnovne zaštite, otpornosti 100
kPa. Skloništa se grade u najpogodnijem ukopanom
dijelu objekta sa mogućnošću lociranja rezervnog
izlaza izvan zone ruševina - H/2 objekta. Obavezno
projektirati dvonamjenska skloništa, tako da se isti
prostor može u miru koristiti.“
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Stavci (2) i (3) se brišu.
Članak 41.
Članak 75. mijenja se i glasi:
„(1) Urbanističke mjere zaštite od velikih
nesreća planiraju se u skladu s Procjenom
ugroženosti od velikih nesreća izrađenom za
područje Općine Jelsa te u skladu sa važećim
propisima:
- Zakon o sustavu civilne zaštite
("Narodne novine", broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21.)
- Pravilnik o mjerama zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom
- planiranju i uređivanju prostora
("Narodne
novine",
broj
29/83,36/85 i 42/86)
- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i
postupcima
izrade
planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja
("Narodne novine", broj 49/17)
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja
stanovništva ("Narodne novine",
broj 69/16)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima
sustava javnog uzbunjivanja
stanovništva ("Narodne novine",
broj 69/16)
Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje
uključuju opasne·tvari ("Narodne novine", broj
44/14, 31/17)
Zakon o prostornom uređenju ("Narodne
novine", broj 153/13, 65/17, 114118, 39/19 i 98/19)
Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj
80/13, 153113, 78/15, 12/18 i 118/18).
(2) Za planirane sadržaje unutar obuhvata
Plana najveći rizik prijeti od požara, potresa i
poplava. Za područje obuhvata Plana treba osigurati
sustav uzbunjivanja stanovništva prema važećim
propisima.
(3) S obzirom na malu izgrađenost,
površina za evakuaciju može se formirati u bilo
kojem dijelu obuhvata Plana, ovisno o potrebi. Kao
evakuacijski put može se koristiti glavna prometnica
u obuhvatu.“
Članak 42.
Briše se Članak 76.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 43.
(1) Stupanjem na snagu ovih Izmjena i
dopuna Plana ne primjenjuju se kartografski prikazi
u mjerilu 1:1000 Urbanističkog plana uređenja
autokampa Soline 2 – Vrboska („Službeni glasnik
Općine Jelsa“, br.: 3/14), koji su predmet ovih
Izmjena i dopuna, i to:
1. Korištenje i namjena površina
2.1.
Prometna, ulična i komunalna
infrastrukturna mreža - Promet
2.2. Prometna, ulična i komunalna
infrastrukturna mreža – Telekomunikacije,
energetika, vodoopskrba i odvodnja
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina - područja posebnih uvjeta korištenja,
područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4. Uvjeti i način gradnje
Članak 44.
Izmjene i dopune izrađene su u pet (5)
izvornika + CD (pdf, doc, dwg). Izvornici su
ovjereni pečatom Općinskog vijeća i potpisani od
predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 45.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“).

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 350-03/21-01/1
URBROJ: 2128/02-21-49
Jelsa, 14. 12. 2021.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jure Gurdulić, v.r.

**************************
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o
vlasništvu (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08
,38/09,153/09, 143/12, 152/14) i članka 33. Statuta
Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa „ br :
3/21) , Općinsko vijeće Općine Jelsa , na svojoj IV.
sjednici održanoj 15. prosinca 2021.g. donosi :
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ODLUKU
o davanju na privremeno ili povremeno
korištenje prostora
u objektima koji su u vlasništvu Općine Jelsa
I. OPĆE ODREDBE
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PRIVREMENO ILI POVREMENO
KORIŠTENJE
Članak 3.
Privremeno
prostora može biti:

Članak 1.
Odlukom o davanju na privremeno ili
povremeno korištenje prostora u objektima u
vlasništvu Općine Jelsa ( u daljnjem tekstu: Odluka)
uređuju se uvjeti i način davanja na privremeno ili
povremeno korištenje prostora u objektima u
vlasništvu Općine Jelsa ( u daljnjem tekstu Općina).

2.

prostorije koje Općina koristi za svoju
redovnu djelatnost, a trenutno su slobodne
za privremeno ili povremeno korištenje.
(multifunkcionalna dvorana Općine Jelsa i
Vijećnica „Obćinskog doma“) .

3.

prostori sportskih objekata u vlasništvu
Općine Jelsa. ( Sportska dvorana Pelinje,
Montažno igralište za boćanje, montažna
dvorana za borilačke sportove)

Prostorima pod točkom 1. i 2. iz stavka 1. ovog
članka neposredno upravlja Načelnik Općine Jelsa.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće ovlašćuje
općinskog Načelnika da može davati predmetne
prostore na korištenje sukladno odredbama ove
Odluke.
Prostori pod točkom 3. iz stavka 1. ovog
članka ovom Odlukom daju se na upravljanje
trgovačkom društvu Jelkom d.o.o. i
istim
prostorima neposredno upravlja društvo Jelkom
d.o.o. , Vrboska.

-

korištenje prostora u određene
sate u toku određenog dana u
tjednu
ili
mjesecu prema
dodijeljenim terminima kroz
određeno razdoblje,

-

korištenje prostora društvene
namjene i sportskih objekata na
duže razdoblje, a najviše do 5
godina, za aktivnosti kulturno umjetničkih, socijalnih, sportskih
i drugih udruga koje su
obuhvaćene programima javnih
potreba Općine Jelsa,
Članak 4.

Prostor se daje na korištenje fizičkoj osobi
ili pravnoj osobi ( u daljnjem tekstu: Korisnik ) na
temelju podnesenog zahtjeva.
Zahtjev za davanje na privremeno ili
povremeno korištenje prostora Korisnik podnosi u
pismenom obliku, općinskom načelniku ili uredu
društva Jelkom, d.o.o. ovisno o kojim se prostorima
radi u pismenom obliku.
Zahtjev iz stavka 2. ovog članka obvezno
sadrži:
-

Društvo Jelkom d.o.o. izraditi će svoj poseban
Pravilnik o kriterijima, načinu i cijeni davanja na
korištenje sportskih dvorana i igrališta.

korištenje

jednokratno korištenje za kojim se
potreba pojavljuje ponekad od
vremena do vremena ( skupovi
građana,
godišnje
skupštine
udruga i sl.) ili

Prostori iz članka 1. ove Odluke su:
prostori društvene namjene u vlasništvu
Općine. ( društveni domovi i sl. , prostori
u objektu „Mašino projekt“ i prostori u
zgradi „Depadanse“. )

povremeno

-

Članak 2.

1.

ili

-

osnovne podatke o Korisniku,
podatke o prostoru za koji se
podnosi zahtjev za privremeno ili
povremeno korištenje,
naznaku aktivnosti, odnosno
namjenu za koju se želi koristiti
prostor,
vremensko razdoblje odnosno
broj sati i termini koji se traže na
korištenje.
Članak 5.

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA
POSLOVNOG PROSTORA NA

Na temelju podnesenog zahtjeva, Općina i
Korisnik sklapaju ugovor o privremenom ili
povremenom korištenju prostora. Ugovor u ime

16. prosinca 2021. godine

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA

Općine sklapa općinski načelnik, a u ime društva
Jelkom d.o.o. koje upravlja sportskim objektima
član uprave društva .

-

Članak 6.
Ugovor o privremenom ili povremenom
korištenju prostora obvezno sadrži:
- podatke o ugovornim stranama,
- podatke o prostoru koji se daje na
privremeno
ili
povremeno
korištenje,
- podatke o namjeni korištenja
prostora,
- vremensko razdoblje i dužinu
trajanja
privremenog
ili
povremenog korištenja prostora,
- iznos naknade za privremeno ili
povremeno korištenje prostora ili
osnovu na temelju koje se prostor
daje na privremeno ili povremeno
korištenje bez naknade, te način
plaćanja,
- prava i obveze Korisnika u svezi
korištenja prostora.
Članak 7.
Privremeno ili povremeno korištenje
prostora neće se odobriti Korisniku koji ne ispunjava
odnosno nije ispunio ranije obveze iz ugovora o
privremenom ili povremenom korištenju prostora.
III. VISINA NAKNADE ZA PRIVREMENO
ILI POVREMENO KORIŠTENJE
PROSTORA
Članak 8.
Prostor se daje na privremeno
povremeno korištenje uz naknadu.

-

-

Visina naknade za privremeno ili
povremeno korištenje prostora utvrđuje se kako
slijedi:
Redni
br.

Prostor

Visina
naknade
po satu

1.

Prostorije
Općine

50 kn/ sat

2.

Prostori
društvene
namjene

40 kn / sat

ili

-

aktivnosti mjesnih odbora,
aktivnosti političkih stranaka
registriranih na području Općine
Jelsa,
za aktivnosti civilne zaštite i
sustava zaštite i spašavanja,
udrugama
proizašlima
iz
domovinskog rata,
za aktivnosti turističkih zajednica
sa područja Općine Jelsa ,
aktivnosti udruga za osobe s
invaliditetom i humanitarnih
udruga,

aktivnosti kulturno- umjetničkih,
socijalnih, sportskih i drugih
udruga koje su obuhvaćene
programima
javnih
potreba
Općine Jelsa,
kulturne
manifestacije
čiji
organizator su dječji vrtić i
osnovne škole s područja Općine,
uz uvjet da ne naplaćuju ulaznice,
kulturna događanja i aktivnosti
čiji organizator su turističke
zajednice sa područja Općine
Jelsa, uz uvjet da ne naplaćuju
ulaznice,
aktivnosti kojima se informiraju
pojedine grupe građana Općine, a
koje su od značaja za život i
napredak
stanovništva
(predavanja, savjetovanja, javne
rasprave, zborovi građana, tribine
i sl. za koje se ne naplaćuju
ulaznice ili neki drugi oblik
naknade).
Članak 9.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog
članka, poslovni prostor daje se na privremeno ili
povremeno korištenje bez naknade za:
-

Broj 17. Stranica 389.

Članak 10.
Iznos naknade uplaćuje se u korist
proračuna Općine. U visinu naknade uključen je
paušalni dio režijskih troškova.
IV. OSTALA PRAVA I OBVEZE:
Članak 11.
Korisnik prostora bez obzira na naknadu
dužan je:
-

za
vrijeme
trajanja
svoje
aktivnosti pridržavati se kućnog
reda,

Stranica 390. Broj 17.

-

-
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pridržavati se uputa osobe
zadužene za skrb o prostoru,
čuvati opremu i inventar koji se
nalazi u korištenoj prostoriji,
nakon
korištenja
prostora,
pregledati prostor i dovesti ga u
prvobitno stanje (očistiti prostor,
ugasiti svjetla, zatvoriti prozore,
složiti
inventar,
zaključati
prostorije), a ključ vratiti osobi
zaduženoj za skrb o objektu,
onemogućiti pristup u prostorije
trećim
osobama,
odnosno
osobama koje nisu u izravnoj vezi
s aktivnostima korisnika.
Članak 12.

Korisnik prostora dužan je nadoknaditi svu
eventualnu štetu u prostoru koji je koristio, ako je
istu prouzročio, odnosno ako je nastala u svezi s
djelatnošću korisnika.
Članak 13.
Evidenciju o korištenju prostora iz članka
1. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke vodi službenik
zadužen za poslove ureda načelnika.
Evidenciju o korištenju prostora iz članka
1. stavka 1. točke 3. ove Odluke vodi djelatnik
društva Jelkom d o.o. zadužen za poslove vođenja
i upravljanja sportskim objektima u vlasništvu
Općine Jelsa.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o kriterijima davanja na uporabu
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Jelsa.
(„Službeni glasnik Općine Jelsa“ br. 2/15) . Ova
odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Jelsa.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 406-01/21-01/17
URBROJ: 2128/02-21-1
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r.

**************************
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Na temelju čl. 103. stavka 2. Zakona o
cestama ( „Narodne novine“, br: 84/11, 22/13,
54/13, 148/13 i 92/14), i članka 33. Statuta Općine
Jelsa (“Službeni glasnik Općine Jelsa”, broj: 3/21 )
Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj IV. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2021.g. donosi:

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
na dijelu nekretnine označene kao č.zem. 5689
k.o. Jelsa
Članak 1.
Nekretnina označena kao č. zem. 5689
K.O. Jelsa, u zemljišnim knjigama koje se vode kod
Općinskog suda u Starom Gradu i to u ZK ulošku
3630 k.o. Jelsa, ukupne površine 40 m2, upisana je
kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivom
vlasništvu Općine Jelsa .
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Jelsa ukida status
javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao
č.zem. 5689 k.o. Jelsa i to za dio površine 32 m2
koji je prikazan i označen slovima M-A-I-H-G-K-LM- u geodetskom snimku izrađenom od ureda GEO
HVAR d.o.o., a koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Na nekretnini opisanoj u članku 1. i 2. ove
Odluke ukida se status javnog dobra u općoj uporabi
iz razloga što je predmetni dio nikad nije imao
namjenu puta, već predstavlja ograđeni dio dvorišta,
te je prestala potreba korištenja dijela predmetne
čestice kao javnog dobra.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
KLASA: 406-01/21-01/16
URBROJ: 2128/02-21-2
Jelsa, 15. prosinca 2021. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r.

**************************
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Na temelju 33. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», br: 3/21 ),
Općinsko vijeće Općine Jelsa, na svojoj IV.
održanoj dana 15. prosinca
2021.g., donosi
sljedeću:

Broj 17. Stranica 391.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

ODLUKU
o kupnji dijela nekretnine označene kao č.zem.
505 k.o. Jelsa

Klasa: 406-01/21-01/10
Ur. broj: 2128/02-21-7
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.

Članak 1.
Pristupa se kupnji
dijela nekretnine
označene kao č.zem 505 k.o. Jelsa, ukupne površine
740 m2, a koja se nalazi u predjelu „Pelinje“ , na
skici izmjere, štrafirano žutom bojom.
Članak 2.
Kupnji dijela nekretnine iz članka 1. ove
Odluke pristupa se za potrebe izgradnje Dječjeg
vrtića Jelsa. Kupovina nekretnina izvršit će se putem
neposredne pogodbe sa nositeljem prava vlasništva
g. Grge Viskovića.
Članak 3.
Tržišna vrijednost predmetne nekretnine
utvrđena je Procjenbenim elaboratom br. 045/21 od
srpnja 2021. godine u iznosu od 96,40 € za 1 m2.
Kupoprodajna cijena za zemljište temeljem
neposredne pogodbe sa vlasnikom zemljišta
utvrđuje se u iznosu od 30,00 € za 1 m2 plativo u
protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju
NBH na dan plaćanja.
Sukladno prodajnoj cijeni za m2 predmetn
nekretnine, utvrđuje se ukupna kupoprodajna
naknada / cijena u iznosu od 22. 200,00 € za ukupnu
površinu od 740 m2. Uvjeti isplate kupoprodajne
cijene odredit će se kroz kupoprodajni ugovor, a
isplata će se izvršiti preko žiro računa prodavatelja .
Članak 4.
Ovom odlukom daje se ovlaštenje
Načelniku
Općine
Jelsa
za
potpisivanje
kupoprodajnog ugovora i poduzimanje svih
zakonom propisanih radnji u svrhu realizacije ove
Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Općine Jelsa».

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r.

**************************
Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa
(«Službeni glasnik Općine Jelsa», br: 3/21),
Općinsko vijeće na svojoj IV. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2021.g. donijelo je:

ODLUKU
o naknadi štete zakupniku – korisniku
ugostiteljskog objekta zbog izvođenja radova
ispred poslovnog prostora
I
Odobrava se naknada štete, zbog izvođenja
radova na uređenju obale, korisniku poslovnog
prostora:
1.

ZANINOVIĆ DARIO vl. obrta za
ugostiteljstvo „HŽV“, OIB: 70944272657,
Jelsa 472.
II

Zaduženje za 2021. godinu obveznika
Zaninović Darija iznosi 21.924,00 kn. Naknada štete
će se kompenzirati sa obvezom korisnika iz članka
1. ove Odluke u iznosu od 35% ukupnog zaduženja,
što iznosi 7.673,40 kn, a iz naslova poreza na
korištenje javnih površina – ugostiteljske terase
(štekat) i to isključivo od obveze plaćanja poreza za
2021.godinu.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon
objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

Stranica 392. Broj 17.
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KLASA: 410-01/21-01/2
URBROJ: 2128/02-21-2
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r.

**************************
Na temelju članka 7. stavak 1. i članka 10.
stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,
izborne promidžbe i referenduma (“Narodne
novine” broj 29/19 i 98/19) i članka 33. Statuta
Općine Jelsa (“Službeni glasnik Općine Jelsa“, broj:
3/21 ), Općinsko vijeće Općine Jelsa na
IV.
sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine,
donosi :

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Jelsa za 2022. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s
liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni
vijećnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Jelsa (u daljnjem tekstu: Vijeće) planirana za
2022.g.
na način i pod uvjetima utvrđenim
Zakonom. Za tu namjenu osigurana su sredstva u
Proračunu Općine Jelsa za 2022. godinu.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj
Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na
jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u
kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Za svakog člana Vijeća utvrđuje se godišnji
iznos sredstava od 2.000,00 kuna.
Za svakog člana Vijeća koji je
podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada
u iznosu od 2. 200,00 kuna.
Podzastupljenost spola u smislu stavka 2.
ovog članka postoji ako je zastupljenost jednog
spola u Vijeću niža od 40%.
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Članak 3.
Političkim strankama i listama grupe birača
koje su zastupljenje u Općinskom vijeću u razdoblju
od 01. siječnja 2022.g. do 31. prosinca 2022.g.
raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu
Općine Jelsa za 2022.g. u iznosima kako slijedi:
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE – SDP – 8. 200,00 Kn
( 3 člana / 1 članica )
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA HSS - 4.000,00 Kn
( 2 člana )
HRVATSKA
DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA – HDZ – 8.000,00 Kn
( 4 člana )
- LISTA GRUPE BIRAČA EVA MARIJA
ČURIN - 2.200,00 Kn
( 1 članica )
- DOMOVINSKI POKRET – DP 2.000,00 Kn
( 1 član)
- LISTA GRUPE BIRAČA LUKIN BELIĆ
- 2.000,00 Kn
( 1 član )
Članak 4.
Financijska sredstva iz članka 3. ove
Odluke doznačiti će se na žiro račun političke
stranke, odnosno na poseban račun liste grupe
birača.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku Općine Jelsa“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće
Klasa: 013-04/21-01/2
Urbroj:2128/02-21-1
Jelsa, 15. prosinca 2021.g.
Predsjednik
Općinskog vjeća:
Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r.

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

"SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA" izdaje Općina Jelsa
Urednica: Mirjam Šurjak Pavičić, dipl.iur.
– Voditeljica Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Općine Jelsa
Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

