
 

 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE JELSA 

List izlazi po potrebi         Jelsa, 16. srpnja 2021. godine         Broj 10.  GODINA XXVIII 

 

Temeljem odredbe članka 29. stavka 2. 

točke 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(„Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i 

odredbe članka 48.  Statuta Općine Jelsa  („Službeni 

glasnik Općine Jelsa“ broj: 3/12) Načelnik Općine 

Jelsa  dana 18. lipnja 2021.g. , d o n o s i 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Jelsa 

 

 

I. 

 

Članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  

Jelsa  – predstavnicima Općine Jelsa  u Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Jelsa   i m e n u j u   s e :  

 

- ANABELA VILIČIĆ  

- LUCIJANA MURGA  

- DARIA GRGIČEVIĆ HULJIĆ 

- MIRJAM  ŠURJAK  PAVIČIĆ  

 

II. 

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje 

četiri godine počevši od dana konstituiranja 

Upravnog vijeća.  

 

III. 

 

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja, 

prestaju važiti Rješenja o imenovanju članova 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Jelsa , Klasa: 601-

02/17-01/5. 

 

IV. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Jelsa“.  

S A D R Ž A J: 
 
OPĆINSKI NAČELNIK: 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Načelnik 
 

Klasa: 601-02/21-01/3 

Urbroj: 2128/02-21-1 

Jelsa, 18. lipnja  2021.g. 

 

                      NAČELNIK: 

                    Nikša Peronja dipl.iur., v.r. 

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

Na temelju odredbe čl. 105. st. 3.  Zakona 

o prostornom uređenju („NN“, br.: 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19 ), i čl. 48. Statuta Općine Jelsa 

(„Službeni glasnik Općine Jelsa“,br.: 3/21), u 

predmetu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 

br. III zastzražišće Raskovica –T2, Načelnik Općine 

Jelsa d o n o s i: 

 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Konačnog prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće 

Raskovica – T2 

 

I 

 

Na temelju Nacrta konačnog prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće 

Raskovica – T2, izrađenog od firme „URBOS“ 

d.o.o. iz Splita, Karamanova 11 i Izvješća o javnoj 

raspravi, utvrđuje se Konačni prijedlog 

Urabanističkog plana uređenja br. III Zastražišće 

Raskovica – T2. 

 

II 

 

Konačni prijedlog Urbanističkog plana 

uređenja br. III Zastražišće Raskovica –T2, sastoji se 

od tekstualnog i grafičkog dijela: 

 

Tekstualni dio sastoji se od odredbi za 

provođenje i obrazloženja.  

 

Grafički dio se sastoji od 8 kartografskih 

prikaza u mj. 1: 2000: 

 

1. Korištenje i namjena površina 

2.1.  Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža 

Prometna i ulična mreža 

2.2.  Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža 

Elektroenergetska mreža 

2.3.  Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža 

Telekomunikacijska mreža 

2.4.  Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža 

Vodoopskrbna mreža  

2.5. Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža 

Odvodnja otpadnih voda 

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 

površina 

4. Načini i uvjeti gradnje 

 

III 

 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Jelsa“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinski načelnik 

 
Klasa: 350-03/20-01/4 

Urbroj: 2128/02-21-56 

Jelsa, 12. 07. 2021.   

 

                                NAČELNIK: 

                             Nikša Peronja,dipl.iur., v.r. 

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

Temeljem članka 23. i čl. 24.  Zakona o 

sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 5. Pravilnika o 

sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 

članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« 

broj 126/19) te članka 48. Statuta Općine Jelsa 

(«Službeni glasnik Općine Jelsa», broj: 3/21), 

načelnik Općine Jelsa dana 16.  srpnja 2021. godine   

d o n i o  je 

 

ODLUKU 
o  imenovanju Stožera civilne zaštite Općine 

Jelsa 

 

I. 

 

Ovom  se Odlukom imenuje Stožer civilne 

zaštite Općine Jelsa (dalje: Stožer) kao stručno, 

operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje 

djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 

u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 

izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama na području Općine Jelsa. 
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II. 

  

Općinski načelnik odlukom osniva stožer 

civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika 

načelnika i članove stožera. 

 

Članovi stožera civilne zaštite jedinice 

lokalne samouprave po dužnosti su rukovodeća 

osoba policijske postaje, predstavnik područnog 

ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 

poslove civilne zaštite, vatrogasni zapovjednik, 

predstavnik Crvenog križa i čelna osoba zdravstvene 

ustanove. 

 

Članove stožera imenuje izvršno tijelo 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 

dana od dana stupanja na dužnost. 

 

III. 

 

Za članove Stožera civilne zaštite Općine 

Jelsa  imenuju se: 

1. Igor Deanović za načelnika Stožera; 

2. Jure Gurdulić za zamjenika načelnika 

Stožera; 

3. Daniela Roso, za člana; 

4. Krešimir Marušić za člana; 

5. Roman Radonić za člana; 

6. Slavko Bubalo za člana; 

7. Dr. Dobrinko Carić za člana; 

8. Katarina Buratović za člana; 

 

IV. 

 

Članovi stožera civilne zaštite dužni su u 

roku godine dana od imenovanja završiti 

osposobljavanje koji provodi središnje tijelo 

državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, 

javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava 

uvjete propisane pojedinačnim programom i 

propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne 

uprave nadležnog za poslove civilne zaštite. 

 

Stožer civilne zaštite donosi Plan rada 

Stožera civilne zaštite Općine Jelsa. 

  

Način rada stožera civilne zaštite uređuje se 

poslovnikom koji donosi Načelnik Općine Jelsa. 

 

V. 

 

Administrativno-tehničke poslove i druge 

uvjete za rad stožera civilne zaštite Općine Jelsa 

osigurava Jedinstveni upravni odjel općine Jelsa 

sukladno odluci. 

 

 

 

 

VI. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje 

važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Jelsa  KLASA: 810-06/17-01/1; 

URBROJ: 2128/02-17-1 od 19. lipnja  2017.g. 

 

VII. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon 

dana objave u  »Službenom glasniku  Općine Jelsa « 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinski načelnik 
 

KLASA: 810-06/21-01/1 

URBROJ: 2128/02-21-9 

Jelsa,  16. srpnja  2021.g. 

 

                          NAČELNIK: 

                        Nikša Peronja, dipl.iur., v.r. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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"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 

 


