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I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za 

naplatu usluga Dječjeg vrtića „Jelsa“ (u daljnjem 

tekstu: Vrtić) od roditelja – korisnika usluga. 

 

(2) Odredbe ove Odluke na odgovarajući 

način primjenjuju se i na skrbnike djece koja 

pohađaju Vrtić. 

 

Općina Jelsa kao osnivač osigurava 

sredstva za rad Vrtića.  

 

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 2. 

 

(1) Dječji vrtić obavlja usluge 

predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci 

rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: 

predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih 

programa:  

- redovitog programa njege, odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane 

i socijalne skrbi djece rane i predškolske 

dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program),  

- programa za darovitu djecu rane i 

predškolske dobi,  

- programa za djecu rane i predškolske dobi 

s teškoćama u razvoju,  

- programi na jeziku i pismu nacionalnih 

manjina,  

- programa predškole.  

 

(2) Vrtić može, pored programa iz stavka 1. 

ovoga članka, izvoditi i:  

- programe ranog učenja stranih jezika te 

umjetničkog, kulturnog, vjerskog i 

sportskog sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći 

programi),  

- dodatne specifične sadržaje (sportske, 

umjetničke i druge sadržaje) u okviru 

redovitog programa iz stavka 1. podstavka 

1. ovoga članka,  

- druge programe u skladu s potrebama djece 

i zahtjevima roditelja. 

 

Članak 3. 

 

(1) Program predškolskog odgoja u Vrtiću 

ostvaruje se u petodnevnom radnom tjednu kao: 

 

REDOVITI PROGRAM 

• 5,5 – satni program (2 obroka: marenda i 

užina) 

• 7 – satni program (3 obroka: marenda, 

ručak i užina) 

• 8 – satni program (3 obroka: marenda, 

ručak i užina) 

• 8,5 – satni jaslički program (4 obroka: 

zajutrak, marenda, ručak i užina) 

• 10 – satni jaslički program (4 obroka: 

marenda, užina, ručak i užina) 

 

(2) Program predškole se organizira u trajanju i 

prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i 

programom rada Vrtića. 

 

(3) Ostali programi ove Odluke se provode u 

trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim 

planom i programom rada Vrtića te u zavisnosti od 

interesa roditelja za pojedini program. 

 

III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE 

 

Članak 4. 

 

(1) Sredstva za programe Vrtića 

osiguravaju se: 

- u proračunu Općine Jelsa 

- iz sredstava proračuna Županije 

- sudjelovanjem roditelja u financiranju 

dijela ekonomske cijene programa 

- sufinanciranjem iz Državnog proračuna za  

• djecu s poteškoćama u razvoju 

• djecu pred polazak u školu 

• darovitu djecu 

• djecu nacionalnih manjina 

 

Članak 5. 

 

(1) Za obavljanje usluga programa iz 

članka 2. ove Odluke, puna ekonomska cijena 

programa Vrtića utvrđuje se na osnovi ukupnih 

godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja 

korisnika usluga programa, a iznos se određuje 

posebnom Odlukom o ekonomskoj cijeni programa 

za pedagošku godinu koju donosi Upravno vijeće 

Vrtića. 

 

(2) Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. 

ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece 

utvrđene Državnim pedagoškim standardom 

predškolskog odgoja i naobrazbe i to: 

 

1. Izdatke za zaposlenike: 

• brutto plaće 

• naknade i materijalna prava radnika 

2. Prehranu djece 

3. Uvjete boravka djece: 

• materijalne izdatke 

• energiju i komunalije 

• tekuće održavanje objekta i opreme 

4. Nabavu namještaja i opreme 

5. Nabavu sitnog inventara  
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Članak 6. 

 

(1) Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u 

cijeni usluga Vrtića kako slijedi: 

• Upisnina – 120,00 kuna 

• 5,5 – satni program (2 obroka) – 372,00 

kuna 

• 7 – satni program (3 obroka) – 528,00 kuna 

• 8 – satni program (3 obroka) – 588,00 kuna 

• 8,5 – satni jaslički program (4 obroka) – 

612,00 kuna 

• 10 – satni jaslički program (4 obroka) – 

636,00 kuna 

 

Članak 7. 

 

(1) Troškovi programa za djecu koja nisu 

sa područja Općine Jelsa, a imaju prebivalište na 

području Grada Hvara odnosno u mjestu Sveta 

Nedjelja, plaćaju se u punoj ekonomskoj cijeni 

umanjenoj za participaciju roditelja, sukladno 

cjeniku Vrtića za djecu sa prebivalištem na području 

Općine Jelsa, a temeljem sporazuma o 

sufinanciranju programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja između Grada Hvara i Općine Jelsa. 

 

Članak 8. 

 

(1) Roditelj – korisnik usluga uplaćuje 

mjesečnu cijenu usluga na žiro–račun Vrtića. 

 

Članak 9. 

 

(1) Vrtić obračunava sudjelovanje roditelja 

– korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga 

Vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti 

djece u Vrtiću. 

 

(2) Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog 

članka Vrtić dostavlja račun svakom roditelju – 

korisniku usluga najkasnije do 10-og dana u 

tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 

 

(3) Roditelj – korisnik usluga dužan je 

platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga 

Vrtića na temelju računa iz stavka 1. ovog članka 

najkasnije do 20-og u tekućem mjesecu. 

 

Članak 10. 

 

(1) Roditelj – korisnik usluga ima pravo na 

umanjenje plaćanja mjesečne cijene usluga Vrtića u 

slijedećim slučajevima: 

 

1) Ako dijete ne koristi usluge zbog bolesti 15 

dana u kontinuitetu, iznos sudjelovanja u 

mjesečnoj cijeni usluga Vrtića umanjuje se 

za 25 % (OBAVEZNO - potvrdom 

liječnika koja se predaje odgojitelju 

prilikom dolaska u Vrtić, kojom se 

dokazuje pravo na umanjenu cijenu 

plaćanja). 

 

2) Ako dijete ne koristi usluge zbog bolesti u 

kontinuitetu 30 dana u mjesecu, iznos 

sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga 

Vrtića umanjuje se za 50 % (OBAVEZNO 

- potvrdom liječnika koja se predaje 

odgojitelju prilikom dolaska u Vrtić, kojom 

se dokazuje pravo na umanjenu cijenu 

plaćanja). 

 

3) Ako dijete ne koristi usluge tijekom srpnja 

i kolovoza, ne plaća se usluga Vrtića za 

srpanj i kolovoz (pravovremenim 

popunjavanjem i potpisivanjem anketnog 

listića u lipnju o potrebi korištenja usluga 

tijekom srpnja i kolovoza). 

 

4) U kolovozu, iznos sudjelovanja u 

mjesečnoj cijeni usluga Vrtića umanjuje se 

za 10 % zbog pripreme i uređenja prostorija 

Vrtića za novu pedagošku godinu, kada je 

Vrtić zatvoren u zadnjem tjednu kolovoza 

(zadnjih pet (5) radnih dana).  

 

5) Ako dijete boravi u Vrtiću najviše do četiri 

(4) sata dnevno zbog opservacije i 

utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, 

iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni 

usluga Vrtića umanjuje se za 40%. 

 

(2) O izostanku djeteta iz Vrtića tijekom 

mjeseca, roditelji – korisnici usluga su dužni 

obavijestiti Vrtić do kraja tekućeg mjeseca. 

 

(3) Za dijete koje ne pohađa Vrtić, a nema 

opravdani razlog (liječnička potvrda) plaća se puna 

mjesečna cijena programa. 

 

Članak 11. 

 

(1) Roditelji – korisnici usluga sa više djece 

koja istovremeno pohađaju Vrtić, imaju pravo na 

umanjeno sudjelovanje u cijeni Programa i to: 

 

1) Za drugo dijete u Vrtiću – 20 % umanjeno 

od utvrđenog iznosa programa. 

2) Za treće i više djece u koja istovremeno 

pohađaju Vrtić, roditelji se oslobađaju 

sudjelovanja u cijeni programa. 

 

(3) Roditelji – korisnici usluga sa troje i više 

djece oslobađaju se plaćanja 50% cijene Programa 

bez obzira da li su starija djeca polaznici Vrtića 

ukoliko najstarije dijete ima manje od 15 godina.  

 

(4) Troškovi sudjelovanja u Programu za treće i 

više djece sukladno ovoj Odluci podmiruju se iz 

Proračuna Općine Jelsa.  
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Članak 12. 

 

(1) Vrtić ima pravo otkazati pružanje 

usluga korisniku usluga koji 3 mjeseca uzastopce ne 

plati iznos sudjelovanja. 

 

(2) Vrtić može otkazati pružanje usluga 

korisniku usluga u sljedećim slučajevima: 

1) nemarnog i neodgovornog odnosa 

korisnika usluga prema predškolskoj 

ustanovi (kao npr: nepoštivanje kućnog 

reda, neplaćanja iznosa sudjelovanja u 

cijeni programa)  

2) ako u roku od 3 mjeseca od početka 

pohađanja Vrtića, stručna služba Vrtića 

ocijeni da dijete nije spremno biti 

uključeno u redoviti program, odnosno 

utvrdi poteškoće u razvoju kod djeteta, a 

nema mogućnosti smještaja u posebne 

skupine. 

 

Članak 13. 

 

(1) Vrtić zadržava pravo naplate 

nepodmirenih potraživanja putem suda. 

 

Članak 14. 

 

(1) Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz 

Vrtića, dužan je o tome obavijestiti Vrtić pisanim 

putem najkasnije 15 dana prije ispisa, te podmiriti 

svoja zaostala dugovanja. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

 

(1) Međusobna prava i obveze, Vrtić i 

roditelj – korisnik usluga uredit će posebnim 

Ugovorom o neposrednim pravima i obvezama u 

ostvarivanju programa Dječjeg vrtića i jaslica. 

 

Članak 16. 

 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje 

cijena usluga Dječjeg vrtića „Jelsa“ („Službeni 

glasnik Općine Jelsa“ broj 15/21). 

 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Jelsa“, a primjenjuje se od 01. studenog 2022. 

godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 

KLASA: 601-02/22-01/12 

URBROJ: 2181-26-22-2 

Jelsa, 14. listopada 2022. 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  IX. sjednici 

održanoj 14. listopada 2022.g., d o n o s i:  

 

ZAKLJUČAK 
o razmatranju Godišnjeg plana i programa  

rada Dječjeg vrtića Jelsa 

za pedagošku godinu 2022./2023 .g. 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Godišnji  plan  i program  rada 

Dječjeg vrtića Jelsa za pedagošku godinu 

2022./2023 .g. 

 

Godišnji  plan  i program  rada Dječjeg 

vrtića Jelsa za pedagošku godinu 2022./2023.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: 601-02/22-01/10  

URBROJ: 2181-26-22-2 

Jelsa, 14. listopada  2022.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 IX.  sjednici 

održanoj  14. listopada  2022.g., d o n o s i:  
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ZAKLJUČAK 
o razmatranju Kurikuluma Dječjeg vrtića Jelsa 

za pedagošku godinu 2022/2023.g. 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Kurikulum Dječjeg vrtića Jelsa 

za pedagošku godinu 2022./2023.g.  Kurikulum 

Dječjeg vrtića Jelsa za pedagošku godinu 

2022./2023.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 
 

KLASA: 601-02/22-01/11 

URBROJ: 2181-26-22-2  

Jelsa, 14. listopada 2022.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  IX. sjednici 

održanoj 14. listopada  2022.g. , d o n o s i:  

 

ZAKLJUČAK 
o razmatranju Izvješća o  radu  Dječjeg vrtića 

Jelsa 

za pedagošku godinu 2021./2022.g. 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se  Izvješće  o radu  Dječjeg vrtića 

Jelsa za pedagošku godinu 2021./2022.g.  

 

Izvješće o  radu  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». 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 601-02/22-01/9 

URBROJ: 2181-26-22-2 

Jelsa, 14. listopada 2022.g. 

 

               Predsjednik 

              Općinskog vijeća: 

               Jure Gurdulić,dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju  članka 24. Zakona o muzejima 

(“Narodne novine” broj 61/18 i 98/19),  i članka 33. 

Statuta Općine Jelsa  (“Službeni glasnik Općine 

Jelsa  broj 03/21 ) Općinsko vijeće Općine Jelsa na 

svojoj IX. sjednici održanoj  14. listopada 2022.g.   

d o n o s i  

 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Muzeja općine Jelsa 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Muzeja općine Jelsa. , koji je sastavni dio ovog 

Zaključka, a čuva se u arhivi Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Jelsa.    

 

Članak 2. 

  

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja , s objaviti će se u “Službenom glasniku 

Općine Jelsa“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
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KLASA: 611-05/22-01/2 

URBROJ: 2181-26-22-2 

Jelsa,  14. listopada 2022.g. 

 

                Predsjednik 

                  Općinskog vijeća: 

                 Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju čl. 19. st. 2., Zakona o 

pomorskom dobru i morskim lukama („NN“, br.: 

158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 

98/19), čl. 36. st. 3. i čl. 39., st. 1., t. 3. Zakona o 

koncesijama („NN“, br.: 69/17 i 107/20), čl. 24., st. 

1. Uredbe o postupku davanja koncesije na 

pomorskom dobru („NN“, br.: 23/04) i čl. 33. Statuta 

Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“, br.: 

3/21), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj  IX.  

sjednici održanoj dana 14. listopada 2022.g. , 

donijelo je:  

 

ODLUKU 
o davanju koncesije na pomorskom dobru za 

posebnu upotrebu 

 

Članak 1. 

 

Općina Jelsa (u daljnjem tekstu: Davatelj 

koncesije), OIB: 94187441810, daje „HVARSKOM 

VODOVODU“ d.o.o., 21465 Jelsa, Jelsa 1045, OIB: 

96577868636, (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik 

koncesije) - koncesiju na pomorskom dobru.  

 

Koncesija se daje  u svrhu  posebne  

upotrebe pomorskog dobra , za izgradnju sustava 

odvodnje i vodoopskrbe  u naseljima Jelsa, Vrboska 

i Stari Grad ,  odbosno za postavljanje  Uređajaja  za 

pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Jelsa – 

Vrboska.  

 

Članak 2. 

 

Predmet koncesije je posebna upotreba 

pomorskog dobra (more) koje se nalazi na području 

Općine Jelsa. 

 

Koncesija se daje sukladno obuhvatu 

zahvata iz projektne dokumentacije, odnosno iz 

situacije na DOF-U s preklopljenim katastarskim 

planom mj. 1:2000, izrađenim od Fakulteta 

građevinarstva, arhitekture  i geodezije, Sveučilišta 

u Splitu , Matice hrvatske 15, Split, a koji čini 

sastavni dio ove odluke i čuva se u spisu predmeta, 

a ne objavljuje se u „Službenom glasniku Općine 

Jelsa“. 

 

Ukupna duljina obuhvata podmorske 

dionice  podmorskog ispusta je 2.112,66 m, a širina 

pojasa za posebnu upotrebu je 40 m.  

 

Članak 4. 

 

Članak 21. i čl. 22. provedbenih odredbi 

Prostornog plana Općine Jelsa („Službeni glasnik 

Općine Jelsa“, br.: 5/08, 3/15, 5/18, 7/18 i 3/19), 

navodi infrastrukturne građevine od važnosti za 

Republiku Hrvatsku, odnosno za Splitsko-

dalmatinsku županiju, te Davatelj koncesije utvrđuje 

da je zahvat iz čl. 1. ove Odluke od lokalnog značaja 

za Općinu Jelsa. 

 

Članak 5. 

 

Ovlaštenik koncesije je obavezan koristiti 

pomorsko dobro dodijeljeno ovom Odlukom u 

skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima 

Republike Hrvatske, te posebnim uvjetima koje će 

odrediti ugovor o koncesiji. 

 

Ovlaštenik koncesije se obavezuje da će 

koristiti pomorsko dobro koje mu je ovom Odlukom 

dodijeljeno na posebnu upotrebu, koristiti isključivo 

za namjenu određenu čl. 2. ove Odluke. 

   

Ovlaštenik koncesije dužan je kod 

nadležnog tijela ishoditi valjani akt temeljem kojega 

može izvoditi radove iz članka 2. ove Odluke, a u 

roku od 24 mjeseca od dana donošenja ove Odluke. 

Ukoliko ovlaštenik koncesije u zadanom roku ne 

ishodi valjani akt temeljem kojeg može izvoditi 

radove Odluka o koncesiji prestaje važiti.  

 

Članak 6. 

 

Davatelj koncesije daje Ovlašteniku 

koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz 

čl. 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 

godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o 

koncesiji.  

 

Članak 7. 

 

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz 

članka 2. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije se 

oslobađa plaćanja koncesije, temeljem čl. 1. Zakona 

o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu 

izgradnje infrastrukturnih građevina („NN“, br.: 

80/11). 

 

Članak 8. 

 

Ovlaštenik koncesije se obvezuje osigurati 

cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-

higijenske uvjete  i zaštitu mora od onečišćenja na 

koncesioniranom  području u skladu s propisima 

Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.  

 

Ovlaštenik koncesije je odgovoran za 

svaku štetu koja nastane uslijed korištenja 



17. listopada 2022. godine                      SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE JELSA                          Broj 7. Stranica 91. 

 
pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro 

dužan je čuvati i unapređivati. 

 

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, 

ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje 

susjednih dijelova pomorskog  dobra prema njihovoj 

namjeni. 

 

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, 

izgraditi, održavati i štititi pomorsko dobro iz ove 

Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije 

poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim 

onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom. 

        

Članak 9. 

 

Na temelju ove Odluke sklopit će se 

Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će 

se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te 

prava i obveze Ovlaštenika koncesije. 

 

Za davatelja koncesije, Ugovor o koncesiji 

potpisuje Načelnik Općine Jelsa. 

 

Članak 10. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Jelsa“. 

                                                 

O b r a z l o ž e nj e: 

 

Dana 02.09. 2022.g.  zaprimljen je zahtjev 

„Hvarskog vodovoda“d.o.o. , Jelsa, Jelsa 1045, OIB: 

96577868636, za davanje koncesije za posebnu 

upotrebu pomorskog dobra, radi ugradnje Uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Jelsa – 

Vrboska.  

 

Odredbom ćl. 19. st.2. Zakona o 

pomorskom dobru i morskim lukama, utvrđeno je da 

je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 

dobra, koje se daju na rok od 20 godina, Davatelj 

koncesije Općinsko vijeće Općine Jelsa. 

 

Člankom 11. Uredbe o postupku davanja 

koncesije na pomorskom dobru („NN“, br.: 23/04), 

propisana je mogućnost ulaganja pravnog lijeka 

protiv ove Odluke.  

             

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u 

roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.Žalba 

se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i 

infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, putem Davatelja 

koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte 

preporučeno.          

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 342-35/22-01/3 

URBROJ: 2181-26-22-2 

Jelsa, 14. listopada 2022.g.  

 

                PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                 Jure Gurdulić,dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj: 

33/01, 60/01, 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 33. Statuta Općine Jelsa  („Službeni 

glasnik Općine Jelsa “, broj: 3/21) , Općinsko vijeće 

Općine Jelsa IX. sjednici održanoj  14. listopada  

2022. godine donosi 

 

ODLUKU 
o  dodijeli na korištenje ½  nekretnine označene 

kao č. zem. 848/4 , k.o. Jelsa 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Jelsa“ 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom Općina Jelsa  daje na 

korištenje  ½  nekretnine označene kao č.zem. 848/4, 

k.o. Jelsa ,  na adresi Jelsa 1041, Jelsa , 

DOBROVOLJNOM VATROGASNOM 

DRUŠTVU “JELSA ”, na neodređeno vrijeme bez 

naknade. U naravi zgrada s pripadajućim , 

parkingom i dvorištem , ukupne površine 1261 m2.  

 

Članak 2. 

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Jelsa “  

Ugovorom da će se o dodijeljenom prostoru skrbiti 

pažnjom dobrog domaćina, plaćati obveze vezane za 

uporabu predmetne nekretnine i obavljanja  svoje 

djelatnosti, troškove tekućeg održavanja, 

uključujući i režijske troškove   (izdatke za struju, 

vodu i druge komunalne usluge, sve komunalne 

pristojbe i  komunalnu naknadu ), kao i sve obveze s 

naslova poreza, poreza na dodanu vrijednost, kao i 

druge troškove koji bi temeljem sklopljenog 

ugovora po bilo kojem osnovu mogli teretili Općinu 

Jelsa. 

 

Članak 3. 

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se  Načelnik 

Općine Jelsa  na sklapanje Ugovora o korištenju ½ 

nekretnine označene kao č. zem. 848/4, k.o. Jelsa  sa 
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Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Jelsa“  na 

neodređeno vrijeme do opoziva istog. 

 

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:  372-03/22-01/4 

URBROJ: 2181-26-22-1 

Jelsa, 14. listopada 2022.g.  

 

                PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                Jure Gurdulić , dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj: 

33/01, 60/01, 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 33. Statuta Općine Jelsa  („Službeni 

glasnik Općine Jelsa “, broj: 3/21) , Općinsko vijeće 

Općine Jelsa IX. sjednici održanoj  14. listopada  

2022. godine donosi  

 

ODLUKU 
o dodijeli na korištenje Osnovnoj školi Jelsa 

prostora na II. katu zgrade označene kao  č. zgr. 

16/2,  k.o. Jelsa u naravi zgrada „Depadanse“ 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom Općina Jelsa  daje na 

korištenje Osnovnoj školi Jelsa prostor  na II. katu 

zgrade označene kao  č.zgr. 16/2 k.o. Jelsa , ukupne 

površine 37 m2 , u naravi zgrada „Depadanse“. 

 

Članak 2. 

 

Prostor iz članka 1. ove Odluke daje se na 

korištenje u svrhu održavanja nastave 3. razreda 

Osnovne škole Jelsa , a zbog nedostatka prostora 

učionice u zgradi Osnovne škole Jelsa.  

 

Predmetni prostor daje se na korištenje u 

trajanju jedne školske  godine, bez naknade.  

 

Članak 3. 

      

Ovom Odlukom ovlašćuje se  Načelnik 

Općine Jelsa na sklapanje Ugovora o korištenju  

prostora iz članka 1. ove Odluke.  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana 

objave u Službenom glasniku Općine Jelsa.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 372-03/22-01/3 

URBROJ: 2181-26-22-3 

Jelsa, 14. listopada 2022.g.  

 

               PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                 Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r. 

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

Temeljem čl.17. Zakona o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 

16/19) i članka članka 33. Statuta Općine Jelsa ( 

„Službeni glasnik Općine Jelsa „ br ; 3/21) na IX. 

sjednici održanoj 14. listopada 2022.g. donosi :  

 

ODLUKU 
O USVAJANJU PLANA DJELOVANJA  U 

PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom se usvaja Plan djelovanja 

u području prirodnih nepogoda. 

 

Članak 2. 

 

Plan iz čl. 1. čini  prilog i sastavni dio ove 

Odluke, a čuva se u arihvi spisa  Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Jelsa.  

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“ . 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
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KLASA: 246-02/22-01/1 

URBROJ: 2181-26-22-2 

Jelsa, 14. listopada 2022.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  IX. sjednici 

održanoj 14. listopada  2022.g. , d o n o s i :  

 

ODLUKU 
o provedbi izbora za  Vijeća  mjesnih odbora na 

području Općine Jelsa 

sa  prvim   državnim izborima  i raspisivanju 

Izbora za članove vijeće mjesnog odbora 

Vrboska 

 

Članak 1. 

 

Ovom  Odlukom  utvrđuje se provedba 

izbora za  članove Vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Jelsa s prvim nadolazećim 

državnim izborima , te će se provedba tih izbora 

smatrati redovitom provedbom izbora za  članove 

Vijeća mjesnih odbora na području Općine Jelsa.  

 

Mandati  članova svih Vijeća mjesnih 

odbora Općine Jelsa izabranih na izborima za Vijeća 

mjesnih odbora 30. rujna 2018..g, traju  do stupanja 

na snagu Odluke o raspisivanju redovnih izbora za  

članove Vijeća svih mjesnih odbora na području 

Općine Jelsa.  

 

Članak 2. 

 

Odredbe članka 1. ove Odluke ne 

primjenjuju se  na Vijeće mjesnog odbora Vrboska , 

gdje su  svi članovi Vijeća podnijeli ostavke na 

članstvo u Vijeću mjesnog odbora, te je za mjesto 

Vrboska potrebno provesti izvanredne izbore za  

članove Vijeća mjesnog odbora Vrboske.  

 

Članak 3. 

 

Izvanredni izbori za članove Vijeća 

mjesnog odbora  Vrboska raspisuju su za dan 04. 

prosinca 2022.g. (nedjelja)  

 

U Općinsko izborno Povjerenstvo za 

provedbu izbora za članove  Vijeća  mjesnog  odbora 

Vrboska imenuju se :  

 

- Mirjam Šurjak Pavičić – za predsjednicu  

- Ana Milatić – za članicu  

- Nene Mišković – za članicu  

- Benito Jakas – za zamjenika predsjednice  

- Tončika Božiković – za zamjenicu članice 

- Ana Matijašević- za zamjenicu članice  

 

Članak  4. 

 

Odredbe  ove  Odluke o održavanju izbora 

za članove Vijeća mjesnih odbora sa prvim 

sljedećim državnim izborima, donose se radi 

postizanja efikasnosti, racionalizacije troškova, 

lakše organizacije i bolje izlaznosti što bi osiguralo 

veću participaciju u demokratskom predstvaljanju,  

obzirom da je izlaznost na izborima za Vijeća 

mjesnih odbore do sada bila izuzetno mala, manja od 

25% .  

 

Članak  5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana  

objave u «Službenom glasniku Općine Jelsa».  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 
 

KLASA: 012-02/22-01/1 

URBROJ: 2181-26-22-1  

Jelsa, 14. listopada 2022.g. 

 

                Predsjednik 

                Općinskog vijeća: 

                Jure Gurdulić,dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 

129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 ,38/09 , 

153/09, 143/12 i 152/14), te članka 33. Statuta 

Općine Jelsa (“Službeni glasnik Općine  Jelsa“, broj: 

3/21), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj  IX. 

sjednici održanoj dana 14. listopada   2022.g.   

d o n o s i:  

     

ODLUKU 
o prodaji   nekretnine   označene   kao  č.zem. 

163/3   k.o. Jelsa 

 

Članak 1. 

 

Pristupa se prodaji nekretnine označene 

kao č.zem. 163/3 k.o. Jelsa ukupne površine 1445 

m2.  

 

Članak 2. 

 

Za prodaju  nekretnina iz članka 1. ove 

Odluke raspisati će se Javni natječaj.   
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Sukladno Procjembenom elaboratu 

izrađenom  od ovlaštene tvrtke Veig ekspert d.o.o., 

Gundulićeva 8, Split, utvrđuje se minimalna početna 

prodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove 

Odluke u iznosu od 169, 60 € za m2, ukupno 245. 

072,00.  

 

Članak 3. 

 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće utvrđuje 

početnu cijenu za u iznosu od 250, 00 € za m2 ili 

ukupno 361.250,00 €.  

 

Članak 4. 

 

Nalaže se Načelniku da temeljem  ove 

Odluke  raspiše javni natječaj za prodaju nekretnina 

iz članka 1. ove Odluke.  

 

Članak 5. 

 

Ovlašćuje se Načelnik Općine za 

poduzimanje svih Zakonom propisanih radnji u 

svrhu realizacije prodaje iz čl. 1. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u «Službenom glasniku Općine Jelsa». 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 406-01/22-01/8 

URBROJ: 2181-26-22-4 

Jelsa, 14. listopada  2022.g. 

 

             Predsjednik 

              Općinskog vijeća: 

                 Jure Gurdulić, dipl.oec., v.r. 

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

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 

2. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 

118/18, 31/20 i 20/21) i Pravilnika o vrstama i 

načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava 

civilne zaštite (NN br. 49/16), te članka 48. Statuta 

Općine Jelsa («Službeni glasnik Općine Jelsa», broj: 

3/21), načelnik Općine Jelsa,  dana 27. rujna 2022. 

godine donosi 

 

Plan vježbi 
civilne zaštite za 2023. godinu 

 

Jedinice lokalne samouprave dužne su 

redovito provoditi edukaciju i osposobljavanje 

članova civilne zaštite kako bi se oformio efikasan 

sustav civilne zaštite. Takav sustav će 

koordinacijom raspoloživih resursa zajednice biti 

sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama, 

stradanjima i drugim izazovima suvremenog 

društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili 

primiti pomoć od drugih jedinica lokalne 

samouprave. 

 

 

 

 

Naziv i vrsta vježbe: Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju požara 

Mjesto izvođenja: Općina Jelsa 

Ciljevi vježbe: 

Opći cilj pokazne vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti sudionika vježbe, 

a posebni ciljevi su praktičnim radom na terenu provjeriti razine osposobljenosti 

operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za CZ  

Scenarij vježbe: Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju požara 

Sastav i zadaće 

upravljačke skupine 

vježbe:  

Sudionici i operativne snage sustava CZ koji planiraju vježbu (izrada elaborata 

vježbe i priprema vježbovne lokacije s potrebnom logistikom), prate njezino 

provođenje, pripremaju vježbovnu skupinu za provedbu vježbe te su odgovorni za 

sigurnost na vježbi 

Sastav i zadaće vježbovne 

skupine vježbe: 

Sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite koji provode vježbu sukladno 

svojim nadležnostima i sposobnostima te nisu upoznati sa scenarijem vježbe zbog 

realnosti provedbe iste 

Financijski plan vježbe Provođenje vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu 

Ustrojavanje 

organizacijskih tijela za 

pripremu i provedbu 

Stožer civilne zaštite Općine Jelsa 

Postrojba opće namjene civilne zaštite 

Povjerenici i zamjenici povjerenika 

DVD Jelsa 
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vježbi na području 

Općine  

Hitna medicinska pomoć 

Vrijeme trajanja vježbe Ovisno o zahtjevnosti odabrane vježbe i broju sudionika 

Period održavanja vježbe Listopad  2023 

Analiza i izrada izvješća 

o provedbi vježbe 

U roku 30 dana od dana završetka vježbe provodi se završna analiza. Konačno 

izvješće o provedbi vježbe dostavlja se u elektroničkom obliku svim sudionicima 

vježbe u roku od 45 dana po završetku vježbe.  

 

S obzirom na epidemiološku situaciju i 

mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na 

području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati 

se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih 

propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih 

preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera određenih 

od strane Stožera civilne zaštite RH. Stoga je 

sukladno prethodno navedenom potrebno uzeti u 

obzir navedene epidemiološke mjere prilikom 

planiranja vježbi civilne zaštite. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Jelsa“. 

  

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

Načelnik 
 

KLASA: 240-02/22-01/4 

URBROJ: 2181-26-2 

Jelsa, 27. rujna  2022.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 

 


