
 

 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE JELSA 

List izlazi po potrebi         Jelsa, 12. veljače 2021. godine         Broj 2.  GODINA XXVIII 

 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o 

zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), i 

članka  48.  Statuta Općine Jelsa (Službeni glasnik 

Općine Jelsa, broj 5/13 i 8/13), Načelnik Općine 

Jelsa, dana 10. veljače 2021. godine, donio je 

 

PLAN 
unapređenja zaštite od požara 

na području Općine Jelsa za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

 

Temeljem Procjene ugroženosti od požara 

i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i 

provođenja operativnih mjera i zadaća na planu 

brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja 

nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene 

mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na 

području Općine Jelsa u 2021. godini. 

 

Članak 2. 

 

Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj 

(požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2021. 

godine, za području Općine Jelsa pripremiti i 

provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:  

1) operativne mjere i zadaće na temelju 

programa rada DVD-a Jelsa za 2021. 

godinu,  

2) aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) 

postrojbe radi brze i djelotvorne 

intervencije na gašenju požara te 

sprječavanju širenja požara,  

3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi 

trenutačnog otkrivanja i dojave požara 

otvorenog prostora,  

4) utvrditi plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja 

protupožarnih putova.  

 

Članak 3. 

 

Operativne mjere i zadaće u zaštiti od 

požara provodit će se na sljedeći način:  

S A D R Ž A J: 
 
OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

1. Plan unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Jelsa za 2021.g.  ............. 3 

2. Plan motriteljsko – dojavne službe  ....... 5 

3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog 

prijedloga Urbanističkog plana uređenja 

Poslovna zona Vrisna  ............................... 6 
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1. na temelju programa rada DVD-a Jelsa za 

2021. godinu, kao nositelja vatrogasne 

službe, tj. vatrogastva na području Općine 

Jelsa 

2. aktivnim dežurstvom vatrogasne 

(interventne) postrojbe,  

3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,  

4. donošenjem plana korištenja teške 

građevinske mehanizacije za žurnu izradu i 

probijanje protupožarnih prosjeka i 

protupožarnih putova.  

 

Članak 4. 

 

Aktivno dežurstvo vatrogasne 

(interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno 

u DVD-u Jelsa od 00,00 do 24,00 sata.  

 

Aktivno dežurstvo provodit će:  

- 4 profesionalnih vatrogasaca, 

- 24 operativnih vatrogasaca – aktivni 

vatrogasci DVD-a Jelsa,  

- 10 sezonskih vatrogasca.   

 

Članak 5. 

 

Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća 

motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te 

ophodarenje pješice ili prijevoznim sredstvima.  

 

Protupožarno motrenje organizirat će 

Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova 

protupožarne zaštite šumskih područja na području 

Općine Jelsa, organizacijom određenih motrionica 

i/ili motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u 

državnom vlasništvu.  

 

Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja 

određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske 

šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne 

zaštite šumskih područja na području Općine Jelsa, 

a odnose se na šume u državnom vlasništvu.  

 

Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog 

Plana za Općinu Jelsa obavljat će DVD Jelsa, na 

sljedeći način:  

- za šume u vlasništvu fizičkih osoba 

organizirat će se protupožarno motrenje 

sukladno Planu motriteljsko-dojavne 

službe;  

 

Plan motriteljsko-dojavne službe utvrdit će se 

Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini.  

 

Članak 6. 

 

Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih 

prosjeka i probijanja protupožarnih putova utvrdit će 

se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini.  

 

Članak 7. 

 

Svi sudionici u provođenju navedenih 

mjera i zadaća (DVD Jelsa, motrionice odnosno 

motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom 

radio veze ili telefonom povezani u zajednički 

sustav komunikacije s drugim tijelima civilne 

zaštite.  

 

Članak 8. 

 

O provođenju određenih mjera i zadaća 

vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika 

smjene u DVD-u Jelsa te će se nadzirati provođenje 

određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a 

Jelsa. 

 

Članak 9. 

 

Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone 

biti angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu 

pri DVD-u Jelsa odredit će nadležno tijelo DVD-a 

Jelsa. 

 

Članak 10. 

 

Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje 

ne budu realizirane, odnosno iste ne budu vršene u 

skladu s pravilima struke i ovim Planom, 

izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva 

za svrhu određena ovim Planom.  

 

Članak 11. 

 

U slučaju izvršenja mjera i zadaća po 

nalogu Općine Jelsa, a koja nisu obuhvaćena ovim 

Planom, Općina Jelsa će iz Proračuna ili iz drugih 

izvora za njih osigurati dodatna sredstva.  

 

Članak 12. 

 

Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom 

nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih 

ovim Planom, zapovjednik DVD-a Jelsa utvrdit će u 

pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima 

izvijestiti nadležno tijelo DVD-a Jelsa i Općinu Jelsa 

(Načelnika). 

 

Članak 13. 

 

Ovisno o vremenskim prilikama i drugim 

relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni 

određenog roka za početak (1. lipnja 2021.) odnosno 

završetka (30. rujna 2021.) provođenja određenih 

operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, na 
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prijedlog zapovjednika DVD-a Jelsa, donijet će 

Načelnik.  

 

Članak 14. 

 

Sredstva Proračuna Općine Jelsa 

namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja 

izvršava DVD Jelsa, odnosno namijenjena su za 

financiranje rada DVD-a Jelsa, isplaćivat će se 

(namjenski) na žiroračun DVD-a Jelsa.  

 

Dinamika prijenosa proračunskih sredstava 

utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a Jelsa u 

skladu sa ovim Planom i drugim aktima. 

 

Članak 15. 

 

DVD Jelsa je dužno do kraja svibnja 2021. 

godine dostaviti Općini Jelsa (Načelniku) cjelovito 

izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna 

namijenjena za vatrogastvo, tj. rad DVD-a Jelsa 

(specificirano po svakoj stavci svih troškova: plaća, 

materijalni troškovi, nabavka opreme i dr.), kao i 

izvješće o svim požarima nastalim na području 

Općine Jelsa na kojima je intervenirala vatrogasna 

postrojba DVD-a Jelsa u 2020. godini.  

 

Članak 16. 

 

Za realizaciju planiranih operativnih mjera 

i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi 

DVD-a Jelsa, kao i za financiranje djelatnosti DVD-

a Jelsa, sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine 

Jelsa, kao i iz drugih izvora financiranja sukladno 

zakonu.  

 

U Proračunu Općine Jelsa za 2021. godinu 

osigurano je =521.000,00 kn, a kojim se financira:  

1/nabavka opreme – navalno vozilo za DVD Jelsa, 

  

Članak 17. 

 

U slučaju produljenja vremenskog trajanja 

od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i 

zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva osigurat će 

se na teret Općine Jelsa (proračunska sredstva) ili 

drugim izvorima financiranja, a za operativnu 

realizaciju zadužuje se Načelnik i upravna tijela 

Općine Jelsa.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 

 

 

Klasa: 214-02/21-01/2 

Ur.broj: 2128/02-21-1 

Jelsa, 10. veljače 2021. g.  

 

                                 Načelnik: 

                               v.r. Nikša Peronja, dipl.iur. 

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

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. 

Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 12. 

Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 33/14), 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2021. god. (NN 04/21)  i članka  48.  Statuta 

Općine Jelsa (Službeni glasnik Općine Jelsa, broj 

5/13 i 8/13), Načelnik Općine Jelsa, dana 10. veljače 

2021. godine, donio je 

 

Plan 
motriteljsko-dojavne službe 

 

Članak 1. 

 

Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem 

tekstu: Služba) se ustrojava s ciljem ranog i 

pravovremenog otkrivanja i dojave požara na 

otvorenom prostoru područja Općine Jelsa u 

razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2021. godine. 

Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s 

ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje 

potencijalnih izvora opasnosti odnosno 

pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara 

u samom začetku. 

 

Članak 2. 

 

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. 

ove odluke provode: 

• Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelsa 

• Službe zaštite u pravnim osobama s 

povećanim opasnostima za nastanak i 

širenje šumskih požara 

• Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije 

Split 

 

Članak 3. 

 

Motrilačko mjesto se nalazi na slijedećim 

lokacijama: Sv. Nikola, Vratnik, Vratnik Jug i Vela 

Glava Zastražišće. 

 

Služba se provodi osmatranjem koje 

obavljaju do 2 osmatrača. Osmatrač mora imati 

najmanje položen protupožarni minimum ili ga je 

dužan položiti u roku od 6 mjeseci. 

 

Članak 4. 

 

Služba na motrionici mora biti opremljena 

dalekozorom, preglednim zemljovidom područja 
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motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu 

požara, popisom čimbenika koji su uključeni u 

gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja 

i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice 

pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje 

šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim 

priručnim alatom za gašenje početnih požara 

(metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata). 

 

Za potrebe motriteljsko-dojavne službe 

vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su 

propisani Pravilnikom o zaštiti šume od požara (NN 

33/14). 

 

Članak 5. 

 

Temeljem  Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku za 2021. godinu (NN 04/21), u 

razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa 

opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti 

cjelodnevno dežurstvo od 06,00 do 22,00 sata. 

 

Služba na osmatračnici dio je sustava 

protupožarne preventive koja se sustavno provodi na 

području Općine Jelsa, a koju čine izviđačko-

preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Jelsa. Ophodnje se obavljaju u danima 

velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od 

nastajanja i širenja požara otvorenog prostora te u 

danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra za 

takvo djelovanje. Ophodnje će na licu mjesta 

poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora 

opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti 

požar u samom začetku, a provodit će se na potezu 

cijelog teritorija Općine Jelsa. 

 

Članak 6. 

 

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim 

čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne 

zajednice. 

 

Članak 7. 

 

Služba obavlja dojave Dobrovoljnom 

vatrogasnom društvu Jelsa, na broj telefona 

021/761-263, pozivom na broj 112 te pozivom 

ŽVOC Split na broj telefona 193. 

 

Članak 8. 

 

Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne 

službe stupa na snagu dan nakon dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Jelsa„. 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Klasa: 214-02/21-01/1 

Ur.broj: 2128/02-21-2 

Jelsa, 10. veljače  2021. g. 

 

                             Načelnik: 

                       v.r. Nikša Peronja, dipl.iur. 

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

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.: 5/13 i 8/13), u 

predmetu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 

Poslovna zona Vrisna, Načelnik Općine Jelsa   

d o n o s i: 

 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Konačnog prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona 

Vrisna 

 

I 

 

Na temelju Nacrta konačnog prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Vrisna, 

izrađenog od firme „GEOPROJEKT“ d.d. iz Splita, 

Sukoišanska 43 i Izvješća o javnoj raspravi, utvrđuje 

se Konačni prijedlog Urabanističkog plana uređenja 

Poslovna zona Vrisna. 

 

II 

 

Konačni prijedlog Urbanističkog plana 

uređenja Poslovna zona Vrisna, sastoji se od 

tekstualnog i grafičkog dijela: 

 

Tekstualni dio sastoji se od odredbi za 

provođenje i obrazloženja.  

 

Grafički dio se sastoji od 7 kartografskih 

prikaza u mj. 1: 1000  

 

0.0.  Postojeće stanje 

1.0.  Korištenje i namjena površina 

2.1.  Prometna i ulična mreža 

2.2.  Vodnogospodarski sustav 

2.3.  Elektroenergetski i telekomunikacijski 

sustav 

3.0.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 

površina 

4.0.  Način i uvjeti gradnje   
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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: 350-03/20-01/3  

Urbroj: 2128/02-21-52 

Jelsa, 11. 02. 2021. 

 

                                       Načelnik: 

                                    v.r. Nikša Peronja,dipl.iur. 

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

 


