
 
 R E P U B L I K A      H R V A T S K A 

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA       
O P Ć I N A   J E L S A 

 Općinski načelnik 
KLASA: 402-02/22-02/4 
URBROJ: 2181-26-22-11 
 Jelsa, 08. travnja 2022.g. 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“, br. 05/13 i 08/13), Načelnik 
Općine Jelsa, dana 08. travnja 2022. godine donio je 

O D L U K U 
1. Povjerenstvo za ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijava za 
sufinanciranje javnih potreba iz ostalih područja od interesa za opće dobro u Općini Jelsa pregledalo je  
i ocijenilo sve prijave koje su prošle formalne uvjete.  
2. Uslijed teže financijske situacije vezane za Corona-krizu, i smanjeno punjenje općinskog proračuna, 
Općina Jelsa, ovisno o budućem razvoju proračunske situacije zadržava pravo isplate 35% manjeg 
iznosa za sufinanciranje predmetnih potreba, od objavljenog. 
3.  Općina Jelsa će ukoliko ne bude u mogućnosti isplatiti ugovoreni iznos pozvati sve prijavitelje na 
razgovor i zatražiti da pojedine programe prebace za 2023.g.  
4. Prihvaća se prijedlog konačne liste odabranih projekata/programa povjerenstva za dodjelu 
sredstava u ukupnom iznosu od 95.000,00 kuna kako slijedi:  

Red. 
broj 

Naziv udruge Iznos sufinanciranja za 
2022. god. 

1.  Udruga „LOKVA“ Ivan Dolac 
- uređenje lokve = 2.000,00 kn 

2. Udruga „UHBDDR“ Ogranak Jelsa 
- očuvanje istine o Domovinskom ratu  = 12.000,00 kn 

3. Udruga veterana MOMP „ZVIR“ otok Hvar 
- za redoviti rad udruge „Zvir“ = 7.000,00 kn 

4. Udruga maslinara „SV. ŠPIRIJUN“ Svirče  
- VI. Manifestacija, „Dani maslinovog ulja otoka Hvara“ = 6.000,00 kn 

5. Udruga „ PRIJATELJI OTOKA ŠĆEDRO“  
- očuvanje okoliša, prirodne i kulturne baštine Šćedra = 25.000,00 kn 

6. Udruga „HVARSKI VINARI“  
- brandiranje otoka Hvara kao vinske destinacije  = 25.000,00 kn 

7. Lovačka udruga otoka Hvara „HVAR“ 
- nabava i ispuštanje divljači = 10.000,00 kn 

8. Udruga za održivi razvoj zajednice „Moj škoj“ – Zavala 
- uređenje trim staze – Fit sport dvojezične tabele = 8.000,00 kn 

    NAČELNIK 

Nikša Peronja, dipl.iur., 
v.r.  


