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Na temelju članka 84. Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12.) i članka 47. Statuta općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“, broj 03/2013) općinski načelnik Općine Selca donosi:
Zaključak
o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca za javnu
raspravu
1.

Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca
za javnu raspravu što se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, obrazloženja i sažetka za
javnost.
2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Selca da pripremi javnu raspravu o
Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca u trajanju od 15 dana.
3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Selca dostavit će posebnu pisanu obavijest o
javnoj raspravi tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja se dala zahtjeve
za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Selca iz područja svog
djelokruga.
4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Selca“.
Klasa: 350-02/15-01/0006
Urbroj: 2104/07-02-01/15-01
Selca, 22. travnja 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević v.r.
Na temelju članka 84. Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07, 38/09., 55/11, 90/11, 50/12) i članka 47. Statuta općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“, broj 3/13), općinski načelnik Općine Selca donosi:
Zaključak
o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Konopice za javnu raspravu
1.

Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Konopice za javnu raspravu
što se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela i sažetka za javnost.
2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Selca da pripremi javnu raspravu o
Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Konopice u trajanju od 30 dana.
3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Selca dostavit će posebnu pisanu obavijest o
javnoj raspravi tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala
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zahtjeve za izradu Urbanističkog plana uređenja Konopice iz područja svog
djelokruga.
4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Selca“.
Klasa: 350-02/15-01/0008
Urbroj: 2104/07-02-01/15-01
Selca, 23. travnja 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10), a
shodno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2015. godini, (NN, br. 36/15), Općinski načelnik Općine Selca, dana 7.
svibnja 2015. godine, donio je
PROGRAM AKTIVNOSTI
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA
OPĆINU SELCA
I. OPĆI DIO
U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara na otvorenim i zatvorenim prostorima
područja Općine Selca ustrojava se Interventni vatrogasni vod koji se sastoji od jednog
odjeljenja s osam članova i Zapovjedništva koji se sastoji od tri člana.
U slučaju većeg požara zapovjednik Interventnog voda, a ujedno i zapovjednik vatrogasnog
zapovjedništva stupa u kontakt s Općinskim načelnikom i traži pojačanje u ljudstvu voda
opće namjene.
Zapovjednik vatrogasnog zapovjedništva i zapovjednik Interventnog voda direktno surađuju s
UDV-om i drugim interventnim grupama u ostalim općinama na Braču, radi zaštite i gašenja
požara na cjelokupnom teritoriju otoka u dogovoru s načelnikom općine.
Oprema voda sastoji se od:
 cisterne za gašenje požara kapaciteta 8.000 litara,
 navalnog vozila kapaciteta 1300 litara,
 jedne pumpe za gašenje s mora,
 vatrogasne cijevi dva tipa i to B - 20 komada, C - 15 komada,
 radio stanice - šest komada mobilne i dvije fiksne,
 sirene za uzbunjivanje,
 GPS uređaj.
II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
2
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1. Za provedbu mjera čuvanja, osiguranja i preventivne zaštite građevina i površina na
području općine Selca, kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara,
zadužuje se dežurna služba osmatranja formirana pri “Hrvatskim šumama” kao tijelo koje
je obavezno izvjestiti zapovjednika Interventnog voda u svrhu uklanjanja uzroka
ugroženosti i opasnosti od požara. Zapovjednik Interventnog voda obaviještava načelnika
Općine Selca koji osigurava prisutnost Interventnog voda na terenu.
Nositelj zadatka: Dežurna služba.
Sudjelovatelji: Općinski načelnik, Interventni vod.
Rok za postavljanje ustrojbe: trajno.
2. Interventni vod i načelnik Općine Selca uspostavit će suradnju sa “Hrvatskim šumama” u
svezi osmatranja i dojave o požaru (preko Centra za obaviješćivanje ili drugih UDV-a), a
zapovjednik DVD-a obavijestit će o nastalom požaru načelnika općine, MUP u svrhu
poduzimanja interventnih mjera i organiziranja gašenja požara. S obzirom na zatečeno
stvarno stanje na terenu zahtijevat će od “Hrvatskih šuma” upotpunjavanje postojeće
potrebne opreme u ovisnosti od veličine akcije.
Nositelj zadatka: Interventni vod.
Sudjelovatelji: Općinski načelnik, MUP, UDV.
Rok za izvršenje:----------- 2015. godina.
3. Izviđačko-preventivne protupožarne ophodnje za pravodobno otkrivanje, dojavljivanje i
gašenje požara osigurat će se od dežurnih službi “Hrvatskih šuma” u razdoblju od 15.
lipnja do 15. rujna 2015. godine, postavljene na izvidničkom mjestu “Sveti Toma”.
Intervencija cisternom organizirat će se u okviru Interventnog voda (tri izvršitelja vozača
cisterni u skladu s Odlukom). Dežurstva su organizirana na kućni broj telefona spomenuta
tri izvršitelja vozača cisterni, (odnosno mobitela) cjelodnevno u tri smjene. Interventni
vod oslonit će se na vozila pravnih osoba u Općini Selca i na privatna vozila samih članova
Interventnog voda.
Nositelj zadatka: dežurna ekipa, Interventni vod.
Sudjelovatelji: sve pravne i fizičke osobe općine Selca.
Rok ustrojavanja:-------------- 2015. godine.
4. Općina Selca će po dojavi i neposrednom opažanju izdati rješenja, odnosno naloge
vlasnicima za uklanjanje olupina, građevinskog otpada, napuštenih vozila i slično sukladno
Odluci o komunalnom redu, a u suradnji sa Mjesnim odborima u Općini Selca organizirat
će se sveobuhvatne akcije građana na otklanjanju otpada s javnih površina, odnosno
uklanjanju odlagališta divljih i nekontroliranih odlagališta otpada.
Nositelj zadatka: komunalni redar, Općina Selca.
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Sudjelovatelji: sve pravne i fizičke osobe koje se odazovu pozivu.
Rok uklanjanja otpada: djelomično obavljeno: --------- 2015. godine.
5. Za potrebe protupožarne zaštite Općina Selca je u proračunu predvidjela u vidu potpore
DVD-u 150.000,00 kuna. Uređenje prilaznih puteva postavlja kao prioritetni trajni
zadatak prema mogućnostima, a uz pomoć dobrovoljnog rada građana i Interventnog
vatrogasnog voda.
Nositelj zadatka: Mjesni odbori, Općina Selca.
Sudjelovatelji: doprinosi građana na dobrovoljnoj osnovi, Interventni vatrogasni vod.
Rok za uređenje: trajno.
6. Uređenje, osiguranje, čuvanje i zabrana uporabe odlagališta komunalnog otpada
regulirano je Odlukom o komunalnom redu Općine Selca, a za provođenje odluke
nadležan je komunalni redar u Općini.
Nositelj zadatka: komunalni redar.
Sudjelovatelj: Poduzeće “Micheli-Tomić”.
Rok: trajno.
7. Kako Općina Selca ne raspolaže teškom mehanizacijom za slučajne potrebe hitne izrade
presjeka i probijanja protupožarnih puteva, radi zaustavljanja širenja šumskog požara,
stupit će se u kontakt s pravnim osobama na području Općine Selca koje raspolažu sa
teškom građevinskom mehanizacijom i dogovoriti način i prioritete uporabe, te izvršiti
popis vozila koja bi mogla biti na raspolaganju i o tome obavijestiti nadležno općinsko
tijelo.
Nositelj zadatka: Općinski načelnik.
Sudjelovatelji: sve pravne osobe općine Selca.
Rok: trajno.
8. Područja za koja smatramo da su posebno ugrožena za područje Općine Selca su:
Rasotica, Vejak, Bunje, Dočine, Pliš, Povaljske luke, Žukovik, Babina, Trtor i Sv. Nikola.
Napominjemo da nismo u mogućnosti sami braniti navedena područja od požara,
zbog nemogućnosti pristupa pa predlažemo gašenje ovih područja iz zraka zrakoplovom
tipa “Kanader”. Glede naprijed iznijetog želimo istaći da MUP i “Hrvatske šume” uzmu u
obzir ove činjenice.
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9. Odgovorne osobe za koordinaciju i provedbu zadaća iz Programa aktivnosti kojega je
donijela Vlada RH, a temeljem kojega je sačinjen i ovaj Program su: Ivan Marijančević
općinski načelnik, Tino Štambuk i Tonči Nižetić, te će se o tome PU splitsko-dalmatinskoj
proslijediti akt o imenovanju.
III. TROŠKOVI INTERVENTNOG VODA I VODA OPĆE NAMJENE
1. Patrola,
2. Gašenje,
3. Čuvanje opožarene površine.
______________________________
UKUPNO: cca. 70.000,00 kuna
O točkama 1, 2. i 3. donijet će se posebna Odluka.

Klasa: 810-01/15-01/0009
Urbroj: 2104/07-02-01/15-01
Selca, 7. svibnja 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
**********************************
Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (NN, broj 92/10), a shodno
Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2015. godini, ( N.N. br. 36/15 ), općinski načelnik Općine Selca dana 7. svibnja
2015. godine, donio je
P L A N
MOTRENJA I OPHODNJE POVRŠINA NA OTVORENOM PROSTORU
ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I
ŠIRENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE SELCA

1. MOTRILAČKO - DOJAVNA SLUŽBA
Motrilačko - dojavna služba u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna 2015. godine, a po
potrebi i duže organizirat će se na sljedeći način:
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1.1.

Motrilačka postaja "Sveti Toma" bit će ustrojena u vremenu od 06 - 22 sata u
organizaciji JP "Hrvatske šume" - Šumarija Brač i općina Bol će preko DVD-a "Bol" i
Centra za obavješćivanje Supetar osigurati stalnu vezu sa navedenom
osmatračnicom. Veza će se osigurati i putem mobilnog telefona u suradnji sa JP
"Hrvatske šume"-Šumarija Brač.
TEL BR. 021/ 631-037

1.2.

Sa motrilačkom postajom na otoku Hvaru "Sveti Nikola" sa koje se vidi područje
općine Bol, dio južnog dijela otoka Brača, a koja će biti ustrojena od strane JP
"Hrvatske šume"- Šumarija Hvar općina Bol će preko DVD-a "Bol" i Centra za
obavješćivanje Hvar i Brač osigurati stalnu vezu sa navedenom motilačkom postajom.
Veza će se osigurati i sa mobilnom telefonijom u suradnji sa JP "Hrvatske šume"Šumarija Hvar, te putem radio-veze na 8. vatrogasnom kanalu.

TEL. BR. 021/ 762-088
2.

KONTROLA PROVEDBE PROPISANIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA

2.1.

Na temelju Zakona
Poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (u razdoblju kada je
opasnost za nastajanje požara na vanjskim prostorima vjerojatna ili očita) obavljat će
Tonči Nižetić zapovjednik DVD-a "Selca".

3.

ZABRANA NEKONTROLIRANOG I NEOVLAŠTENOG
PRISTUPA I BORAVKA U
POJEDINIM GRAĐEVINAMA ILI POVRŠINAMA OTVORENOG PROSTORA U VRIJEME
VELIKE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA

3.1.

Stav je Općine Selca da takve građevine i površine otvorenog prostora na području
Općine Selca, a koje su u vlasništvu Općine Selca ili Općina Selca sa njima gospodari i
raspolaže, ne postoje.
Klasa: 810-01/15-01/0008
Urbroj: 2104/07-02-01/15-01
Selca, 7. svibnja 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
**********************************
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Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10), a
shodno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2015. godini, ( NN, broj 36/15 ), općinski načelnik Općine Selca dana
7. svibnja 2015. godine, donio je
PLAN
ANGAŽIRANJA LJUDSKIH, MATERIJALNIH I TEHNIČKIH RESURSA NA PODRUČJU OPĆINE
SELCA
Na području Općine Selca moguće je angažirati do 50 ljudi u gašenju požara. Od teške
mehanizacije raspolaže se sljedećim:
1. Građevinski obrt "Jurac":
- 2 kamiona / 8t

- 1 utovarivač

2. Petrada „Vađenje kamena Selca“
1 utovarivač
3. "Ufo Bianco" d.o.o.
1 kombi
1t
1 viličar
5t
Napominjemo da bi za angažiranje ovih strojeva bila neophodna naredba
s više instance.
Klasa: 810 -01/15-01/0007
Urbroj: 2104/07-02-01/15-01
Selca, 7. svibnja 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
**********************************
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OPĆINSKA KNJIŽNICA
Na temelju clanka 25. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj:105/97, 5/98,104/00 i
69/09) i članka 51. Statuta Općinske knjižnice "Hrvatski sastanak 1888." u Selcima,
ravnateljica Općinske knjižnice "Hrvatski sastanak 1888." dana 07. svibnja 2015. donijela je
ODLUKU O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU OPĆINSKE KNJIŽNICE
“HRVATSKI SASTANAK 1888“ SELCA
o poslovima, plaćama, materijalnim i drugim pravima u vezi s radom zaposlenika
u Općinskoj knjižnici «Hrvatski sastanak 1888» Selca
Članak 1.
Članak 15. Pravilnika o radu općinske knjižnice “Hrvatski sastanak 1888“ Selca („ Službeni
glasnik općine Selca“, broj 1/14) , mijenja se i glasi:
U Knjižnici se ustrojavaju slijedeća radna mjesta:
Ravnatelj – 1 izvršitelj
Opis poslova: organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice, donosi program rada i razvitka
Knjižnice, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
donosi statut i druge opće akte, utvrđuje način i uvjete korištenja knjižne građe, odlučuje o
promjenama u organiziranju rada Knjižnice, predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom
prometu i pred tijelima državne vlasti, te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom,
aktom o osnivanju i statutom.
Za ravnatelja Knižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete određene zakonom i
statutom.
Diplomirani knjižničar – 1 izvršitelj
Opis poslova: sudjeluje u organiziranju raznih oblika rada s korisnicima: posuđuje građu u
slobodnom pristupu i informator je za tu građu, sudjeluje u nabavi građe i njenom
uključivanju u knjižnični fond, uređuje kataloge i druge kartoteke za evidenciju, vodi i provodi
rad s mladim korisnicima (kutić slikovnica, pričaonica, igroteka, igraonica, radionice i
aktivnosti za osnovnoškolsku djecu, prigodne i povremene akcije), katalogizira knjižničnu
gradu samostalno ili uz pomoć centralizirane obrade, sudjeluje u izradi informativnih biltena
i bibliografija, vodi statistike o radu knjižnice, provjerava dotok naručene grade, planira i
izvodi edukaciju korisnika za korištenje svih izvora informacija.
Pomoćni knjižničar – 1 izvršitelj
Opis poslova: vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, stručna obrada, čuvanje i zaštita
knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, poticanje
i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora,
te drugi poslovi po nalogu ravnatelja.
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Poslove pomoćnog knjižničara može obavljati osoba koja ispunjava uvjete određene
Zakonom o knjižnicama.
Plaću radnika u Knjižnici čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje
je radnik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Knjižnice.
Ravnateljica
Irma Eterović, mag.bibl.
Selca. 7. Svibnja 2015.

Izdavač: Općina Selca ; Splitsko- dalmatinska županija; Trg S. Radića 5 – 21425 Selca
Telefon 021/622-663 –
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Marijančević * Tisak: Općina Selca
info@selca.hr www.selca.hr
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