
 

 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE JELSA 

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

 

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

Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br.  

92/10), a vezano uz te Program aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2021. god. (NN 4/21),  i 

članka 48.  Statuta Općine Jelsa („Službeni glasnik 

Općine Jelsa „3/21 ), Načelnik Općine Jelsa dana 02. 

studeni 2021  donosi. 

 

PLAN 
korištenja teške građevinske mehanizacije za 

žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja 

protupožarnih putova 

Članak 1. 

 

U svrhu protupožarne zaštite na području 

Općine Jelsa, poglavito protupožarne zaštite šuma i 

šumskog zemljišta na području Općine Jelsa, donosi 

se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za 

žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 

protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u 

cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara. 

 

Članak 2. 

 

Teška građevinska mehanizacija koristi se 

u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a 

Jelsa, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih 

subjekata koje se angažiraju od strane Republike 

Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske županije. 

 

Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a 

na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Jelsa 

ili njegovog zamjenika, dužan je aktivirati tešku 

građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih 

putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. 

 

Članak 3. 

 

Vatrogasni zapovjednik DVD-a Jelsa, 

odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i 

obim korištenja teške građevinske mehanizacije. 

 

S A D R Ž A J: 
 

OPĆINSKI NAČELNIK:  

 

1. Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih 

prosjeka i probijanja  protupožarnih putova. 

 ................................................................... 369 

2. Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu. 

 ................................................................... 370 

3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

„Autokamp Soline 2 – Vrboska“  .............. 371 
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Članak 4. 

 

Teška građevinska mehanizacija se 

angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa 

sjedištem ili prebivalištem na području Općine Jelsa, 

ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku 

mehanizaciju.  

 

Na području Općine Jelsa postoje obrti i 

poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona, 

buldožera, utovarivača, agregata, pumpi i slično: 

- „MARIN , obrt za ugostiteljstvo“, vl. 

Marin Milevčić , Jelsa 569 

- „FJORD , obrt za usluge“, vl. Metkior 

Ćurin , Gdinj 69; 

- „BOŽIĆ, obrt za usluge „, vl. Božidar  

Balić, Svirče 60 ;  

- „BRKIĆ, obrt za prijevoz i usluge“, vl. 

Dejan Brkić, Jelsa 134;  

 

Članak 5. 

 

Naknada troškova uporabe teške 

građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema 

cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući 

troškove transporta do požarišta i povratak. 

 

Članak 6. 

 

Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi 

s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te 

osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje 

se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i 

radu, kojeg ovjerava zapovjednik DVD-a Jelsa, 

odnosno njegov zamjenik ili od njih ovlaštena 

osoba. 

 

Članak 7. 

 

U slučaju promjene u korištenju teške 

građevinske mehanizacije, donijet će se 

odgovarajuće izmjene i dopune ovog Plana. 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 8. 

 

Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i 

dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja 

novog Plana. 

Članak 9. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon dana 

objave u »Službenom glasniku Općine Jelsa«. 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA JELSA 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Klasa: 214-02/21-01/6 

Ur. broj: 2128/02-21-1 

Jelsa, 02. studeni 2021.g. 

 

                   Načelnik 

                 Nikša Peronja, dipl.iur., 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 08. studenog 

2021. godine donosi 

 

Plan 
vježbi civilne zaštite za 2022. 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 
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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 

vježbi na području 

Općine  

- Stožer civilne zaštite Općine Jelsa 

- Postrojba opće namjene civilne zaštite 

- Povjerenici i zamjenici povjerenika 

- DVD Jelsa 

- Hitna medicinska pomoć 

Vrijeme trajanja vježbe Ovisno o zahtjevnosti odabrane vježbe i broju sudionika 

Period održavanja 

vježbe 
Studeni 2022 

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: 810-05/21-01/1 

URBROJ: 2128/02-21-2  

Jelsa, 08. studenog 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 Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja „Autokamp Soline 2 – 

Vrboska“, Načelnik Općine Jelsa  d o n o s i: 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Konačnog prijedloga 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

„Autokamp Soline 2 – Vrboska“ 

 

I 

 

Na temelju Nacrta konačnog prijedloga 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

„Autokamp Soline 2 – Vrboska“, izrađenog od firme 

„URBOS“ d.o.o. iz Splita, Karamanova 11 i Izvješća 

o javnoj raspravi, utvrđuje se Konačni prijedlog 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

„Autokamp Soline 2 – Vrboska“. 

 

II 

 

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja „Autokamp Soline 2 – 

Vrboska“, sastoji se od tekstualnog i grafičkog 

dijela: 

  

Tekstualni dio se sastoji  od obrazloženja i odredbi 

za provođenje.  

 

Grafički dio se sastoji od 5 kartografskih 

prikaza u mj. 1: 1000: 

 

1. Korištenje i namjena površina 

2. 1.Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža - promet 

2.2. Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža -energetika, 

vodoopskrba i odvodnja 

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 

površina 

4. 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: 350-03/21-01/1 

Urbroj: 2128/02-21-43 

Jelsa 15. 11. 2021. 

 

             NAČELNIK 

              Nikša Peronja, dipl.iur., 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 

 

 


