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Broj 2. GODINA XXIX
ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne
preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području Općine Jelsa u 2022.g.
i Plana provedbe obvezatne preventivne
dezinsekcije i deratizacije na području Općine
Jelsa u 2022.g.
I
Prihvaća se godišnji Program mjera
obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Općine Jelsa za 2022.g.,
kao i Provedbeni plan obvezatne preventivne
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Jelsa
u 2022 .g.
II

Na temelju članka 5. Zakon o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti («NN»,br: 79/07,
113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i
143/21) i članka 48. Statuta Općine Jelsa («Službeni
glasnik Općine Jelsa»,br: 3/21), Načelnik Općine
Jelsa, dana 28. siječnja 2022.g. donosi:

Program i Provedbeni plan iz članka I ovog
Zaključka koje je izradio Nastavni zavod za javno
zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od 15. 12.
2021.g., sastavni su dijelovi ovog Zaključka i čuvaju
se u arhivi Općine Jelsa.
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III

-

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Jelsa».

-

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Načelnik
Klasa: 541-01/21-01/1
Urbroj:2181-26-22-3
Jelsa, 28. siječnja 2022.g.

-

**************************
Na temelju Programa potpore poljoprivredi
i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“ broj 46/21), i članka 48.
Statuta Općine Jelsa (Službeni glasnik Općine Jelsa
br. 03/21), Načelnik Općine Jelsa dana 21. veljače
2022 godine donosi

PROGRAM
UREĐENJA POSTOJEĆIH ZAPUŠTENIH
POLJSKIH PUTOVA
NA PODRUČJU OPĆINE JELSA
I. CILJEVI PROGRAMA
Općina Jelsa (u daljnjem tekstu: Općina) će
temeljem ovog Programa uređenja postojećih
zapuštenih poljskih puteva na području općine Jelsa
(u daljnjem tekstu: Program) i raspoloživih
proračunskih sredstava financirati bespovratnim
sredstvima izvođenje radova na uređenju postojećih,
zapuštenih, poljskih putova u Općini Jelsa.

-

-

Financiranje ovog Programa provodit će se
na način:
-

-

U smislu ovog Programa, pod radovima
uređenja zapuštenih poljskih putova, u pravilu se
podrazumijeva:

-

čišćenje i sječa pojedinih manjih stabala,
grmlja i šiblja na trasi poljskog puta
sakupljanje odstranjenog materijala i
deponiranje

Lakšoj izgradnji, adaptaciji, dogradnji ili
opremanju proizvodnih pogona na
poljoprivrednim gospodarstvima ,
Uređenju zemljišta i infrastrukture u
njegovoj funkciji;
Pokretanju novih neiskorištenih resursa,
Okrupnjavanju zemljišnih parcela,
Lakšoj sanaciji opožarenih površina,
Intenziviranju poljoprivredne proizvodnje
u Općini Jelsa,
Očuvanju prirodne baštine i oživljavanju
tradicijske proizvodnje;
Proizvodnji proizvoda sa geografskim
podrijetlom i eko proizvoda;
Unapređenju ekoloških i uopće životnih
uvjeta mještana općine Jelsa
Dopuni turističke ponude
II. FINANCIRANJE PROGRAMA

Ovim Programom osigurava se bolji
pristup i smanjivanje neobrađenog poljoprivrednog
zemljišta,
stvaranje
preduvjeta
njegovog
okrupnjavanja i izgradnje popratne infrastrukture,
primjene
poljoprivredne
mehanizacije
i
agrotehničkih mjera.

-

djelomično strojno skidanje terena
(pikiranjem ili kopanjem) sa strojnim
poravnanjem
terena
sa
skinutim
materijalom
profiliranje i priprema poljskog puta do
širine od 3,5 metra
izrada sloja tampona od kamenog
materijala ( jalovine )
mogućnost betoniranja kraćih dionica trase
poljskog puta poradi nagiba terena.

Provedba ovog Programa doprinosi:

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

21. veljače 2022. godine

Općina Jelsa donosi plan uređenja
postojećih zapuštenih poljskih putova na
svom području i osigurava sredstava u
svom proračunu za tekuću godinu,
Splitsko-dalmatinska županija sufinancira
određeni postotak troška radova na
uređenju zapuštenih poljskih putova
(sukladno važećem Programu potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Splitsko - dalmatinske županije
za mjeru 9. Uređenje postojećih zapuštenih
,poljskih putova u zagori, priobalju i
otocima u Splitsko dalmatinskoj županiji
(„Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske
županije“ broj 46/21.)
III. NOSITELJI PROGRAMA
Nositelji ovog programa su :

-

Općina Jelsa
Splitsko-dalmatinska županija;

21. veljače 2022. godine
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IV. KORISNICI PROGRAMA
Krajnji korisnici su poljoprivredna
gospodarstva koja su vlasnici odnosno korisnici
poljoprivrednog zemljišta na nepristupačnom terenu
na kojem se uređuju zapušteni poljski putovi.
Poljoprivredna gospodarstva su pravne ili fizičke
osobe ili više fizičkih osoba koje se bave
poljoprivredom, a djeluju kao:
-

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
obrt
registriran
za
obavljanje
poljoprivredne djelatnosti,
trgovačko društvo ili zadruga registrirana
za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Korisnici su i svi mještani Općine Jelsa, turisti i
posjetitelji (planinari, izletnici, biciklisti…).
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ovog Programa. Ovaj Program donesen je za
naredno višegodišnje razdoblje, od 2022. – 2027.
godine.
VIII.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon
dana objave u Službenom glasniku Općine Jelsa.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Načelnik
KLASA: 340-03/22-01/1
URBROJ: 2181-26-22-1
Jelsa, 21. veljače 2022.g.

V. POSTUPAK REALIZACIJE PROGRAMA
U svrhu provedbe ovog Programa Općina
Jelsa:
-

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

**************************
Planira sredstva u proračunu za tekuću
godinu ,
Provodi zakonom propisani postupak
nabave (jednostavnu ili javnu nabavu)
Potpisuje Ugovor s izvođačem radova za
određeni poljski put,
Prijavljuje se na Javni poziv za
sufinanciranje
troškova
Uređenja
postojećih zapuštenih poljskih putova u
zagori, priobalju i otocima koji raspisuje
Splitsko – dalmatinska županija

VI. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA
Financijska sredstva za provedbu ovog
Programa osiguravaju u Proračunu Općine Jelsa
svake godine dok postoji opravdanost provođenja
Programa.
Neutrošena
sredstva
namijenjena
provođenju Programa prenose se u slijedeću
proračunsku godinu.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Općina Jelsa i Županija zaključuju poseban
Ugovor o sufinanciranju izvršenju ovog Programa.
Županija pridržava pravo kontrole namjenskog
trošenja doznačenih sredstava i provedbe programa.
Općina Jelsa pridržava pravo kontrole
namjenskog trošenja doznačenih sredstava i
provedbe Programa te može u bilo kojem trenutku
isključiti pojedinca iz Programa ukoliko procjeni da
su se za to ispunili uvjeti. Korisnik sredstava
sklapanjem ugovora prihvaća sve odredbe i uvjete iz
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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

