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Na temelju članka 23. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''NN'' 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11 i 144/12,147/14 i
36/15) i članka 32. Statuta Općine Selca,
(''Službeni glasnik Općine Selca'' br. 3/13)
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 17. rujna 2015.g.
donosi

2. održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja,
6. javna rasvjeta.
Sredstva komunalne naknade namijenjena
su također i financiranju građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture, a mogu
se odlukom Općinskog vijeća upotrijebiti i
u svrhu građenja i održavanja objekata
predškolskog, školskoga, zdravstvenog i
socijalnog sadržaja, financiranja građenja i
održavanja javnih građevina sportske i
kulturne namjene i poboljšanja energetske
učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave.

ODLUKU
o komunalnoj naknadi Općine Selca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila
za plaćanje komunalne naknade u Općini
Selca, kojom se obvezatno utvrđuju:

II. NASELJA U KOJIMA SE
NAPLAĆUJE KOMUNALNA
NAKNADA

- naselja u Općini Selca u kojima se
naplaćuje komunalna naknada,
- područja zona,
- koeficijent zone (Kz) za pojedine zone,
- koeficijent namjene (Kn) za poslovni
prostor i građevno zemljište koje služi u
svrhu obavljanja poslovne namjene,
- rokovi plaćanja komunalne naknade,
- nekretnine važne za Općinu Selca koje se
u potpunosti ili djelomično oslobađaju od
plaćanja komunalne naknade,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u
pojedinim slučajevima može odobriti
potpuno ili djelomično oslobađanje od
komunalne naknade.
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti
iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalne
naknade.

Članak 3.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine
iz stavka 1.ovog članka koje se nalaze
unutar građevinskog područja naselja:
1. Selca
2. Sumartin
3. Povlja
4. Novo Selo,
kao i za stambeni i poslovni prostor izvan
granica građevinskog područja naselja na
kojemu se najmanje obavljaju komunalne
djelatnosti održavanja javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta i javna
rasvjeta i koje su opremljene najmanje
pristupnom cestom, objektima za opskrbu
električnom energijom te čine sastavni dio
infrastrukture Općine.
III. ZONE U OPĆINI

Članak 2.
Komunalna naknada je prihod proračuna
Općine Selca. Sredstva komunalne
naknade namijenjena su financiranju
obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

Članak 4.
U Općini Selca, utvrđuju se zone za
plaćanje komunalne naknade, kako slijedi:

1. odvodnja atmosferskih voda,

1
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-

I. zona – naselja Selca (Puntinak,
Radonja), Sumartin i Povlja,
II. zona – naselje Novo Selo,
III. zona – naselja Podsmrčevik.
Nadsela,
Osridke,
Nakal
,
Nagorinac i ostali objekti koji se
nalaze izvan građevinskog područja
iz članka 3. ove Odluke.

- poslovni prostor za obavljanje obrtničkih
djelatnosti (frizeri, kozmetičari, pedikeri)
koeficijent 4,33
- građevinsko zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti - 10%
koeficijenta namjene koji je određen za
poslovni prostor.
Članak 7.
Za poslovni se prostor i građevno zemljište
koje služi u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti, u slučaju kad se poslovna
djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u
kalendarskoj godini, koeficijent namjene
umanjuje za 50% ali ne može biti manji od
koeficijenta namjene za stambeni prostor,
odnosno neizgrađeno građevno zemljište.

IV. KOEFICIJENT ZONA ( Kz) ZA
POJEDINE ZONE
Članak 5.
Koeficijent zone (Kz) određuje Općinsko
Vijeće za pojedine zone, a najviši
koeficijent u prvoj zoni ( ZONI I ) Općine
iznosi 1,00.
Koeficijent zone (Kz) utvrđuje se, kako
slijedi :

Za hotele, apartmanska naselja i kampove
visine godišnjeg iznosa komunalne
naknade ne može biti veća od 1,50
ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne
godine.

- za I. zonu koeficijent 1,00,
- za II. zonu koeficijent 0,80,
- za III. zonu koeficijent 0,20.

VI. OBVEZNIK I ROKOVI PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

V. KOEFICIJENT NAMJENE ( Kn)
Članak 6.
Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti
nekretnine iz članka 8. ove Odluke i iznosi
za:
:

Članak 8.
Komunalnu naknadu plaćaju
odnosno korisnici :

- stambeni prostor i prostor koji koriste
neprofitne organizacije - koeficijent 1,00
- garažni prostor - koeficijent 1,00
- neizgrađeno građevinsko zemljište koeficijent 0,05
- poslovni prostor za proizvodne djelatnosti
koeficijent 1.33
- poslovni prostor za obavljanje trgovačke
djelatnosti - koeficijent 4,33
- poslovni prostor za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti - koeficijent 4,33
- poslovni prostori za obavljanje turističkih
djelatnosti (hoteli, kampovi, apartmanska
naselja i drugi smještaj, djelatnost
putničkih agencija i ostale usluge turizma)
koeficijent 5,00

vlasnici,

1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti,
5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.
Građevnim zemljištem u smislu ove
Odluke smatra se zemljište koje se nalazi
unutar granica građevnoga područja
naselja, a na kojemu se, u skladu s
prostornim
planom,
mogu
graditi
građevine za stambene, poslovne, športske
ili druge namjene.
2
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Neizgrađenim građevnim zemljištem u
smislu ove Odluke smatra se zemljište iz
stavka 5. ovoga članka na kojemu nije
izgrađena nikakva građevina ili na kojemu
postoji privremena građevina za čiju
izgradnju nije potrebno odobrenje za
gradnju.
Neizgrađenim
građevnim
zemljištem smatra se i zemljište na kojemu
se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

Općinski načelnik može odrediti i drugačiji
vremenski rok obračuna.

U slučaju da u zgradi izgrađenoj na
građevinskoj čestici, odnosno unutar
kompleksa zemljišta koje služi u poslovne
svrhe ima više vlasnika prostora obveznika
plaćanja komunalne naknade, pripadajuća
površina zemljišta određuje se razmjerno
korisnoj površini njihovog poslovnog
prostora u odnosu na ukupnu korisnu
površinu zgrade, a kod kompleksa
zemljišta u odnosu na ukupnu korisnu
površinu svih zgrada unutar kompleksa.

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj
se nalazi nekretnina,

VII. VISINA I OBRAČUN
KOMUNALNE NAKNADE
Članak 10.
Mjesečna visina komunalne
određuje se ovisno o :

naknade

- vrsti nekretnine iz članka 6. ove Odluke
Komunalna naknada obračunava se po m2
površine i to za stambeni, poslovni i
garažni prostor po jedinici korisne površine
koja se utvrđuje na način propisan
Uredbom o uvjetima i mjerilima za
utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne
novine«, br. 40/97.), a za građevno
zemljište po jedinici stvarne površine.

Članak 9.

Iznos komunalne naknade po m2
obračunske površine nekretnine utvrđuje se
množenjem:
1. vrijednosti obračunske jedinice – boda
(B), određene u kunama po m2 (u daljnjem
tekstu: vrijednost boda),
2. koeficijenta zone (Kz),
3. koeficijenta namjene (Kn).

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz
članka 8. (fizička ili pravna osoba) dužna
je u roku od 15 dana od dana nastanka
obveze ili o svim nastalim promjenama
koje se odnose na obveze plaćanja
komunalne
naknade
istu
prijaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Selca (promjene obveznika, promjenu
površine, promjenu namjene i ostalo).
Fizička ili pravna osoba koja ne postupi
sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka
kaznit će se novčanom kaznom u iznosu
godišnje komunalne naknade.
Obveza plaćanja komunalne naknade
nastaje prvog dana slijedećeg mjeseca u
kojem je omogućeno korištenje objekta
odnosno zemljišta a prestaje istekom
mjeseca u kojem je prestao postojati osnov
za plaćanje.
Komunalna naknada plaća se u 6 jednakih
dvomjesečnih obroka u tijeku kalendarske
godine, do kraja veljače, travnja, lipnja,
kolovoza, listopada i prosinca, i to u roku
od petnaest dana od primitka obračunskog
lista-uplatnice.

Visina komunalne naknade po m2
obračunske površine i mjesečni iznos
komunalne naknade utvrđuje se Rješenjem
o komunalnoj naknadi koju donosi po
službenoj dužnosti Jedinstveni upravni
odjel Općine Selca.
Članak 11.
Vrijednost boda (B) određuje odlukom
Općinsko Vijeće Općine Selca do kraja
studenoga za sljedeću kalendarsku godinu.
VIII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE
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Članak 12.
Od obveze plaćanja komunalne naknade
oslobađaju se u potpunosti nekretnine u
kojima obavljaju djelatnost javne ustanove
u vlasništvu Općine Selca i Splitskodalmatinske županije, udruge građana iz
oblasti športa, kulture i fizičke kulture,
humanitarne i slične udruge te zgrade i
prostori koji služe vjerskim zajednicama za
vršenje njihove djelatnosti.

Uz zahtjev iz prethodnog stavka
podnositelj zahtjeva dužan je priložiti
dokaz o tome da je korisnik prava na
uzdržavanje i osobnu iskaznicu ili
uvjerenje o prebivalištu.

Od obveza plaćanja komunalne naknade
oslobađaju se djelomično nekretnine u
kojima obavljaju djelatnost javne ustanove
u suvlasništvu Općine Selca i Splitskodalmatinske županije, prema suvlasničkom
udjelu Općine Selca i Splitsko-dalmatinske
županije u javnoj ustanovi.

IX. IZVORI SREDSTAVA U
SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Rješenje o potpunom ili djelomičnom
oslobađanju od plaćanja komunalne
naknade donosi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 14.
Izvori sredstava iz kojih će se namiriti
iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalne
naknade osigurat će se u proračunu Općine
Selca iz sredstava poreznih prihoda.

Članak 13.
U pojedinim slučajevima, na zahtjev
obveznika komunalne naknade, može se
odobriti privremeno oslobađanje od
plaćanja komunalne naknade:
- osobama koje su korisnici prava na
naknadu troškova stanovanja iz socijalne
skrbi,
- osobama koje su zbog zdravstvenog
stanja duže vrijeme podvrgnute bolničkom
liječenju, za vrijeme trajanja bolničkog
liječenja,
- privremeno nezaposlenom samohranom
roditelju za vrijeme trajanja nezaposlenosti
-osobama kojima je na nekretnini, uslijed
elementarne nepogode ili druge nezgode
nastala šteta i zbog nastale štete se
nekretnina ne može koristiti.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 15.
Danom primjene ove Odluke prestaje
važiti Odluka o komunalnoj naknadi
Općine Selca (''Službeni glasnik Općine
Selca ', broj: 2/02, 5/07).
Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u ''Službenom glasniku Općine
Selca '', a primjenjuje se od 1. listopada
2015. godine.

Oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade odobrit će se u navedenim
slučajevima pod uvjetom da navedene
osobe žive u zajedničkom kućanstvu s
obveznikom komunalne naknade.

KLASA: 363-03/15-01/0006
URBROJ: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 17. rujna 2015. godine

Osobama koje su korisnici prava na
naknadu troškova stanovanja iz socijalne
skrbi zahtjev za oslobađanje od obveze
plaćanja komunalne naknade podnosi
najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
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Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine“ broj 33/01, 60/01.vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13. –
pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta
Općine Selca (»Službeni glasnik Općine
Selca «, broj 3/2013) Općinsko vijeće
Općine Selca, na svojoj 11. sjednici
održanoj 17. rujna 2015. godine donijelo
je

Na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o
prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne
Novine" br. 82/13) i članka 32. Statuta
Općine Selca (»Službeni glasnik Općine
Selca 3/13), Općinsko vijeće Općine Selca,
na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17.
rujna 2015.godine, donosi
ODLUKU
o obavljanju auto taxi prijevoza osoba
na području Općine Selca
I. OPĆE ODREDBE

ZAKLJUČAK
o podnošenju Izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Selca
za razdoblje od sijačenja do lipnja 2015.
godine

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti,
organizacija i način obavljanja autotaksi
prijevoza na području Općine Selca, (u
daljnjem tekstu: Općine), izgled autotaksi
vozila, cijena usluga autotaksi prijevoza te
ostala pitanja vezana uz autotaksi prijevoz.

I.
Daje se na znanje Izvješće o radu
općinskog načelnika Općine Selca za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2015. godine
KLASA: 023-01/1501/0030; URBROJ: 2104/07-02/01/15-01
od 10. rujna 2015. godine.

Članak 2.
(1) Autotaksi prijevoz na području
Općine obavlja se sukladno
odredbama Zakona o prijevozu u
cestovnom prometu (u daljnjem
tekstu: Zakon), Pravilnikom o
posebnim uvjetima za vozila
kojima se obavlja javni cestovni
prijevoz za vlastite potrebe i ovom
Odlukom.
(2) Autotaksi prijevoz obavlja se po
dogovoru između korisnika usluge i
autotaksi prijevoznika, uz unaprijed
utvrđen cjenik usluga i uvjete
određene ovom Odlukom.

II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka
njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu,
a isto je objavljeno na službenim web
stranicama Općine Selca.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se
„Službenom glasniku Općine Selca“.

u
Članak 3.
(1) Pojedini izrazi, u smislu ove
Odluke imaju slijedeće značenje:

Klasa: 023-01/15-01/0030
Urbroj: 2104/07-01-01/15-02
Selca, 11. rujna 2015. godine

1.
"autotaksi"
je
djelatnost
prijevoza putnika koja se obavlja
osobnim automobilom ako se
putnik ili skupina putnika uzimaju
na jednom mjestu,
2. "autotaksi prijevoznik" je pravna
ili fizička osoba koja ima dozvolu

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
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za obavljanje djelatnosti autotaksi
prijevoza,
3. "vozač autotaksi vozila" je osoba
koja upravlja autotaksi vozilom i
ima
odgovarajuću
stručnu
osposobljenost za vozača utvrđenu
Zakonom, te položen ispit iz članka
23. ove Odluke.
4. "autotaksi vozilo" je osobni
automobil namijenjen za obavljanje
autotaksi prijevoza, a ispunjava
uvjete određene propisom kojim se
utvrđuju posebni uvjeti za vozila
kojima se obavlja javni cestovni
prijevoz i prijevoz za vlastite
potrebe, te uvjete propisane ovom
Odlukom i aktima koji se temeljem
iste donose,
5. "dozvola" za obavljanje autotaksi
prijevoza je akt koji za svako
pojedino vozilo izdaje upravno
tijelo jedinice lokalne samouprave
nadležno za poslove prometa, a na
temelju kojeg se obavlja autotaksi
prijevoz na području i sa područja
Općine.

odnosno
gostiju
te
potreba
trajektnog pristaništa u Sumartinu.
(7) Prema kriteriju iz prethodnog
stavka ovom se Odlukom utvrđuje
da Odjel može izdati do najviše 3
dozvole i to jednu za Povlja i dvije
za Sumartin.
(8) Jednom autotaksi prijevozniku se
može izdati samo jedna dozvola.
(9) Za izdavanje dozvole plaća se
naknada Općini u iznosu od
2.000,00 kuna godišnje po vozilu,
koju uplatu je obvezno izvršiti
najkasnije do 01.05. u predmetnoj
godini.
(10)
Naknada za dozvolu prihod
je proračuna Općine.
(11)
Temeljem
dostavljenih
(izdanih)
dozvola,
naknadu
razrezuje Jedinstveni upravni odjel
Općine Selca
Članak 5.
(1) Dozvola sadrži ime i prezime, naziv
i prebivalište, sjedište autotaksi
prijevoznika, podatke o obrtu ili
tvrtki, osobni identifikacijski broj,
područje na kojem će se autotaksi
prijevoz obavljati, vrijeme važenja
dozvole, tip i registarsku oznaku
vozila te broj šasije vozila kojim se
obavlja autotaksi prijevoz.
(2) Oblik, izgled i sadržaj dozvole,
visinu naknade za izdavanje
dozvole te sadržaj i način vođenja
upisnika iz članka 4. stavak 5. ove
Odluke
utvrđuje
Načelnik
Pravilnikom.
(3) Autotaksi prijevoznik dužan je
najkasnije u roku od 30 dana od
dana izdavanja dozvole započeti sa
obavljanjem autotaksi prijevoza.

II.
ORGANIZACIJA
AUTOTAKSI
PRIJEVOZA
Članak 4.
(1) Autotaksi prijevoz na području
Općine obavlja se isključivo na
temelju dozvole za obavljanje
autotaksi prijevoza (u daljnjem
tekstu: dozvola).
(2) Dozvolu iz stavka 1. ovog članka
izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Selca (u daljnjem tekstu:
Odjel).
(3) Dozvola se izdaje na vrijeme od 5
(pet) godina.
(4) Dozvola nije prenosiva i može je
koristiti samo autotaksi prijevoznik,
odnosno pravna osoba ili fizička
osoba – obrtnik kojem je izdana,
naravno za određeno vozilo.
(5) Odjel vodi upisnik izdanih dozvola.
(6) Broj dozvola na području Općine
Selca utvrđuje se na temelju broja
stalnih i povremenih stanovnika

Članak 6.
(1) Dozvola se izdaje na temelju
javnog poziva za izdavanje dozvola
za autotaksi prijevoz (u daljnjem
tekstu: javni poziv).
(2) Javni poziv raspisuje Načelnik.
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(3) Javni poziv objavljuje se na
oglasnoj ploči i službenim web
stranicama Općine.
(4) Javni poziv sadrži:
- uvjete za obavljanje autotaksi
prijevoza,
- vrijeme za koje se izdaje dozvola,
- maksimalne cijene usluga tražene
pozivom,
- iznos naknade za izdavanje
dozvole,
- rok za prijavu na javni poziv,
- druge posebne uvjete i obavijesti
za sudjelovanje u javnom pozivu.

izdavanja dozvole, a koji je
sukladan odredbama ove
Odluke,
7. dokaz o uplaćenoj naknadi u
iznosu od 2.000,00 kuna po
vozilu (godišnja naknada)
sukladno odredbama članka
4. ove Odluke,
8. ima
potvrdu
o
nekažnjavanju, odnosno da
se
protiv
podnositelja
zahtjeva (tvrtke te zasebno,
kao i svih vozača koji će za
njega obavljati autotaksi
prijevoz) ne vodi kazneni
postupak, ne stariju od 30
dana od dana podnošenja
zahtjeva,
9. ima potvrdu nadležnog
odjela Općine ne stariju od
30 dana iz koje je razvidno
da podnositelj zahtjeva
nema nikakvih dugovanja
prema Općini.

Članak 7.
(1) Dozvola se izdaje pravnoj ili
fizičkoj osobi – obrtniku, sa
sjedištem i prebivalištem na
području Općine Selca, a koja
ispunjava slijedeće uvjete:
1. ima važeću licenciju za
obavljanje
autotaksi
prijevoza,
2. ima položen ispit, odnosno
vozača s položenim ispitom
iz članka 23. ove Odluke
3. dokaže da autotaksi vozilo
kojim će obavljati autotaksi
prijevoz ispunjava uvjete iz
članka 19. ove Odluke,
4. ima uvjerenje o prebivalištu
na području Općine, te
izvod iz trgovačkog ili
obrtnog registra kao dokaz
o sjedištu na području
Općine posljednjih deset
godina,
5. ima ispravu kojom dokazuje
vlasništvo, zakup ili leasing
vozila koje ispunjava uvjete
propisane
Zakonom,
posebnim propisima kojima
se uređuje javni cestovni
prijevoz i prijevoz za
vlastite potrebe i ovom
Odlukom,
6. ima cjenik usluge autotaksi
prijevoza
koji
će
primjenjivati
nakon

Članak 8.
(1) Načelnik imenuje Povjerenstvo za
provedbu javnog poziva za dostavu
dokumentacije te izdavanje dozvola
za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine. Povjerenstvo
se sastoji od predsjednika i
najmanje dva člana.
(2) Povjerenstvo priprema, provodi
postupak i predlaže Načelniku
donošanje Odluke o izdavanju
dozvola.
(3) Povjerenstvo će Rješenjem odbiti
zahtjev za izdavanje dozvole
ukoliko autotaksi prijevoznik ne
ispunjava sve uvjete iz članka 7.
ove Odluke.
(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovog
članka, autotaksi prijevoznik može
izjaviti žalbu Načelniku.
Članak 9.
(1) U slučaju promjene podataka na
temelju kojih je izdana dozvola,
autotaksi prijevoznik dužan je u
7
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roku od 8 (osam) dana od dana
nastale
promjene,
obavijestiti
Odjel.
(2) Odjel
će
izdati
autotaksi
prijevozniku zamjensku dozvolu sa
rokom važenja koji mu je bio
utvrđen dozvolom prije promjene
podataka.

8. ako autotaksi prijevoznik ne
obavlja prijevoz sukladno
odredbama zakona, drugih
propisa i ove Odluke,
9. ako autotaksi prijevoznik
remeti javni red i mir,
10. ako autotaksi prijevoznik
vrijeđa, fizički napada,
omalovažava
službenu
osobu, ili se na drugi način
nedolično ponaša,
11. ako autotaksi prijevoznik na
zahtjev službene osobe koja
obavlja
nadzor
odbije
predati dokumentaciju koja
je potrebna za redovno
obavljanje poslovanja.
(2) Autotaksi prijevoznik u slučajevima
iz stavka 1. ovog članka nema
pravo na povrat naknade za
izdavanje dozvole.
(3) Rješenje o prestanku važenja
dozvole donosi Odjel, a protiv
rješenja o prestanku važenja
autotaksi prijevoznik može izjaviti
žalbu Ministarstvu nadležnom za
promet putem Općine.

Članak 10.
(1) Općina
temeljem
Odluke
Općinskog
vijeća
ovlašćuje
Načelnika za raspisivanje javnog
poziva
za
podnošenje
zahtjeva/dostavu dokumentacije za
izdavanje dozvola (novih dozvola)
za obavljanje autotaksi prijevoza na
području Općine.
Članak 11.
(1) Autotaksi prijevozniku dozvola
prestaje važiti prije isteka vremena
na koji je izdana u slijedećim
slučajevima:
1. na
zahtjev
autotaksi
prijevoznika,
2. ako prestane ispunjavati (ili
istekom) bilo koji(h) od
uvjeta na osnovu kojih je
dobio dozvolu (primjer:
istekom licencije odnosno
neishođenjem
nove
licencije, i sl.)
3. ako ne uplati godišnju
naknadu Općini do 01.05. u
predmetnoj godini
4. prestankom pravne osobe ili
fizičke osobe – obrtnika
5. smrću
fizičke
osobe
autotaksi prijevoznika,
6. ako u roku od 30 dana od
dana izdavanja dozvole ne
započne sa obavljanjem
autotaksi prijevoza,
7. ako autotaksi prijevoznik iz
neopravdanih razloga ne
obavlja autotaksi prijevoz
na temelju izdane dozvole
uzastopno 60 dana,

Članak 12.
(1) Autotaksi prijevoznik sa dozvolom
izdanom na drugom području,
odnosno
sa
sjedištem
ili
prebivalištem
izvan
područja
Općine može obavljati autotaksi
prijevoz na području Općine samo i
isključivo ako mu je područje
Općine krajnje odredište za
pružanje usluge autotaksi prijevoza
ili ako je u prolazu (nikako putnike
preuzimati na području Općine
Selca).
III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI
PRIJEVOZA
Članak 13.
(1) Autotaksi prijevoz obavlja se u
vremenu od 00:00 do 24:00 sata.
(2) Autotaksi prijevoz obavlja se na
način da vozač autotaksi vozila
prima putnika ili skupinu putnika
8
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uprljati unutrašnjost vozila, te kad
je prtljaga u toj mjeri obimna da ne
može stati u prostor za prtljagu ili
premašuje zajedno sa putnicima
nosivost vozila,
4. ako putnik želi ukrcati prtljagu s
opasnim sadržajem,
5. ako postoje drugi opravdani
razlozi.
(2) Vozač autotaksi vozila dužan je uz
putnika primiti i njegovu prtljagu,
te je smjestiti propisno u prtljažnik.
(3) Vozač može uz putnika primiti i
njegove kućne ljubimce.

na jednom mjestu i to na autotaksi
stajalištu, na cesti ili na mjestu koje
je odredio putnik sve pod uvjetom
da je zaustavljanje autotaksi vozila
dopušteno prometnim propisima.
Članak 14.
(1) Za vrijeme obavljanja autotaksi
prijevoza, vozač autotaksi vozila
dužan je u vozilu imati:
1. dozvolu u izvorniku,
2. izvod iz licencije,
3. ugovor o radu zaposlenog
vozača,
4. cjenik usluga autotaksi prijevoza
(najmanje
na
hrvatskom,
engleskom,
talijanskom
i
njemačkom jeziku), ovjeren od
strane Načelnika Općine.
5. plan Općine ili navigacijski
uređaj,
6. račun i pečat,
7. policu osiguranja od posljedica
nesretnog slučaja za sve putnike u vozilu,
8. potvrdu o ispunjavanju posebnih
uvjeta za vozilo kojim se obavlja djelatnost
prijevoza prema posebnim propisima.
(2) Za vrijeme obavljanja autotaksi
prijevoza, vozač autotaksi vozila
mora biti uredno odjeven, uljudno
se odnositi prema putnicima, a
autotaksi vozilo mora biti uredno i
čisto.

Članak 16.
(1) Putnik može odobriti vozaču
autotaksi vozila da uz njega primi i
druge putnike, odnosno može
primiti više putnika koji idu u istom
pravcu uz njihovu prethodnu
suglasnost, a u kojim slučajevima
se takva usluga autotaksi prijevoza
naplaćuje kao jedna vožnja. Kad
jedan od putnika napusti vozilo i
plati prijevoz, nastavak vožnje
smatra se novom vožnjom te se
taksimetar ponovno uključuje.
(2) Vozač autotaksi vozila dužan je
prijevoz obaviti najkraćim putem
odnosno putem kojeg odredi
putnik, bez usputnog zaustavljanja.
Članak 17.
(1) Vozač autotaksi vozila dužan je na
početku vožnje uključiti taksimetar.
(2) Za prijevoze naručene telefonom ili
pozivom s određenog stajališta,
taksimetar se uključuje po dolasku
na mjesto ukrcaja koje je putnik
odredio.

Članak 15.
(1) Vozač autotaksi vozila dužan je
pružiti uslugu prijevoza svakoj
osobi
koja
prijevoz
naruči
neposredno ili telefonom, bez
obzira na duljinu vožnje, osim u
slučaju:
1. ako je naručitelj pod utjecajem
alkohola ili drugih opojnih sredstava,
2. ako je naručitelj naročito nasilan,
odnosno ukoliko postoji opravdana
opasnost da bi
putnik mogao ugroziti sigurnost
vozača,
3. ako je naručitelj ili njegova
prtljaga prljava u mjeri da bi mogla

Članak 18.
(1) Vozač autotaksi vozila dužan je
naručeni autotaksi prijevoz završiti
dolaskom na odredište te putniku
izdati račun za obavljeni prijevoz.
(2) Ako zbog kvara na vozilu nije
moguće završiti prijevoz, autotaksi
prijevoznik dužan je osigurati
9
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lokacijama utvrđuju se posebnom
Odlukom Načelnika.
(3) Na autotaksi stajalištu mora biti
jasno istaknut naziv i broj telefona
autotaksi
stanice
odnosno
autotaksija.
(4) Za raspored autotaksi vozila na
stajalištu odgovorna je udruga
taksista,
predstavnici
udruge,
odnosno sami prijevoznici.

putniku drugo vozilo za prijevoz do
odredišta.
(3) Vozač autotaksi vozila dužan je po
završetku prijevoza pregledati
vozilo, a nađene stvari prijaviti
najbližoj policijskoj postaji.
IV. AUTOTAKSI VOZILO
Članak 19.
(1) Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta
propisanih odredbama Zakona i
Pravilnika o posebnim uvjetima za
vozila kojima se obavlja javni
cestovni promet i prijevoz za
vlastite potrebe, ispunjavati i
slijedeće uvjete:
1. može imati najviše (8+1)
sjedala u koje se ubraja i
sjedalo za vozača,
2. mora imati na prednjem
staklu (na vidljivom mjestu)
naljepnicu sa brojem i
rokom važenja dozvole.
(2) Svi autotaksi prijevoznici na
području Općine moraju se
prilagoditi i biti prilagođeni svim
tehničkim kriterijima od dana
stupanja na snagu ove Odluke, za
obavljanje autotaksi prijevoza na
području Općine.
(3) Ostali
uvjeti
koje
moraju
ispunjavati vozila određeni su
Pravilnikom o posebnim uvjetima
za vozila kojima se obavlja javni
cestovni prijevoz i prijevoz za
vlastite potrebe te autotaksi vozila
moraju zadovoljavati propisane
uvjete.

Članak 21.
(1) Autotaksi stajalište obilježava se
odgovarajućim
vertikalnom
i
horizontalnom
signalizacijom
(znakom i oznakom na kolniku).
(2) Na autotaksi stajalištu ne smije
stajati više autotaksi vozila nego što
ima obilježenih stajališnih mjesta.
(3) Za korištenje autotaksi stajališta ne
plaća se pristojba.
VI. CIJENA
PRIJEVOZA

USLUGE AUTOTAKSI

Članak 22.
(1) Maksimalna cijena usluge autotaksi
prijevoza utvrđuje Načelnik. Cijenu
prijevoza
utvrđuje
autotaksi
prijevoznik cjenikom što ga
razmatra Povjerenstvo, a ovjerava
Načelnik.
(2) Cjenik iz stavka 1. ovog članka
mora sadržavati:
1. cijenu početka vožnje,
2. cijenu vožnje po kilometru,
3. cijenu čekanja po satu
4. cijenu noćne vožnje
(3) Cjenik autotaksi usluge mora biti
ovjeren i postavljen na korisniku
vidljivom mjestu u vozilu.
(4) U cijenu je uračunat i prijevoz
osobne prtljage.
(5) Cijena prijevoza kućnih ljubimaca i
stvari koje ne spadaju u osobnu prtljagu
utvrđuje se slobodnom pogodbom prije
početka prijevoza.
(6) Vožnjom noću, u smislu ove Odluke,
smatra se vožnja u vremenu od 22,00
do 06,00

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE
Članak 20.
(1) Autotaksi stajalište je posebno
izgrađena i označena prometna
površina, određena za zaustavljanje
vozila, koja omogućava siguran
ulazak putnika u vozilo.
(2) Lokacije za autotaksi stajališta i
broj
stajališnih
mjesta
po
10
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VII. POSEBAN ISPIT ZA VOZAČA
AUTOTAKSI VOZILA

Članak 25.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od
15.000,00 do 30.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna
osoba ako:
1. obavlja autotaksi prijevoz bez
dozvole,
2. ako ne uključi taksimetar
sukladno članku 17. ove Odluke.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od
3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit
će se odgovorna osoba u pravnoj
osobi ako počini prekršaj iz stavka
1. ovog članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od
5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit
će se fizička osoba i fizička osoba
obrtnik koja počini prekršaj iz
stavka 1. ovog članka u vezi s
obavljanjem njezina obrta.

Članak 23.
(1) Kandidat za vozača autotaksi vozila
mora položiti ispit o poznavanju
osnovnih podataka o kulturnim,
gospodarskim,
turističkim,
prometnim i drugim značajnim
objektima i znamenitostima na
području Općine.
(2) Program ispita i način provjere
znanja donosi Načelnik.
(3) Naknadu za ispit od 200,00 kuna
snosi vozač autotaksi vozila koji je
prijavio polaganje ispita.
(4) Ispit se polaže pred Povjerenstvom
koje ima tri člana (predsjednika
povjerenstva i dva člana), a koje
imenuje Načelnik.
(5) Mjesto, datum i sat održavanja
ispita utvrđuje Povjerenstvo, putem
Javnog poziva za polaganje Ispita u
javnom glasilu te na Web
stranicama
Općine
Selca(
www.selca.hr ).
(6) O tijeku ispita Povjerenstvo vodi
Zapisnik.
(7) O položenom ispitu, prema
prijedlogu Povjerenstva, Odjel
izdaje uvjerenje o položenom
ispitu.
(8) Odjel vodi evidenciju o položenim
ispitima.

Članak 26.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od
3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. postupa suprotno članku 18. ove
Odluke,
2. postupa suprotno članku 15. ove
Odluke,
3. obavlja prijevoz vozilom koje ne
ispunjava uvjete propisane člankom
19. ove Odluke,
4. naplati autotaksi uslugu suprotno
članku 22. ove Odluke, odnosno
suprotno ovjerenom cjeniku.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od
1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit
će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od
2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit
će se fizička osoba obrtnik koja
počini prekršaj iz stavka 1. ovog
članka u vezi s obavljanjem
njezina obrta.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od
1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit
će se fizička osoba koja počini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VIII. NADZOR
Članak 24.
(1) Nadzor nad primjenom ove Odluke
provodi sukladno Zakonu o
prijevozu u cestovnom prometu
Inspekcija cestovnog prometa,
Državni inspektorat i prometno
redarstvo Općine.
(2) Prometno
redarstvo
vodi
evidenciju
o
počinjenim
prekršajima i izrečenim novčanim
kaznama.
IX. NOVČANE KAZNE
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obrtnik koja počini prekršaj iz
stavka 1. ovog članka u vezi s
obavljanjem njezina obrta.

Članak 27.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od
2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. u određenom roku ne obavijesti
općinsko upravno tijelo nadležno
za poslove prometa (Odjel) o
promjeni podataka na temelju
kojih je izdana dozvola,
2. u vozilu za vrijeme obavljanja
autotaksi prijevoza nema sve što je
propisano člankom 14. stavak 1.
ove Odluke,
3. ne obavlja autotaksi prijevoz u
skladu sa člankom 16. ove Odluke,
4. u slučaju kvara na vozilu ili
drugog opravdanog razloga ne
osigura putniku drugi autotaksi
prijevoz.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od
800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od
1.000 do 3.000,00 kuna kaznit će
se fizička osoba obrtnik koja
počini prekršaj iz stavka 1. ovog
članka u vezi s obavljanjem
njezina obrta.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od
800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će
se fizička osoba koja počini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 29.
(1) Za sve ostale prekršaje koji nisu
utvrđeni
ovom
Odlukom
primjenjuju se odredbe Zakona o
prijevozu u cestovnom prometu te
svih ostalih važećih zakona i
propisa u Republici Hrvatskoj.
X.
PRIJELAZNE
ODREDBE

I

ZAVRŠNE

Članak 30.
(1) Danom stupanja na snagu ove
Odluke prestaje važiti Odluka o
obavljanju autotaksi prijevoza
osoba („Službeni glasnik općine
Selca“ br. 4/03) i Odluka o broju
koncesija za autotaksi prijevoz u
Općini Selca („Službeni glasnik
općine Selca“ br. 2/09).
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Selca".

Klasa: 340-01/15-01/0022
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 17. rujna 2015. Godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 28.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od
500,00 do 1.500,00 kuna kaznit će
se za prekršaj pravna osoba
ukoliko ne posluje sukladno stavku
2. članka 14. ove Odluke.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od
300,00 do 700,00 kuna kaznit će se
i odgovorna osoba u pravnoj osobi
za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od
400,00 do 1.000,00 kuna kaznit će
se fizička osoba i fizička osoba

Pavle Ordić, v.r.
**********************************
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj
3/13) Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 17. sjednici održanoj dana 17. rujna
2015. godine, donijelo je

Temeljem članka 5. stavak 1. Pravilnika o
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i
brojčanim
oznakama
stvaratelja
i
primatelja akata („Narodne noVine“, broj
38/88 i 7/09), članka 32. Statuta Općine
Selca(„Službeni glasnik Općine Selca“,
broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Selca
na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17.
rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o uključivanju u Lokalnu akcijsku
grupu u ribarstvu (LAGUR)
Članak 1.

IZMJENA I DOPUNA RJEŠENJA

Ovom Odlukom Općina Selca je
suglasna sudjelovati u formiranju i
djelovanju Lokalne akcijske grupe u
ribarstvu (dalje – LAGUR) koja obuhvaća
područje grada Makarske i općina Tučepi,
Podgora, Gradac, Sućuraj i Selca, a koja se
osniva radi ostvarivanja zajedničkih
interesa svih uključenih sudionika i
ukupnog
razvoja
LAGUR-om
obuhvaćenog područja.

o utvrđivanju klasifikacijskih i
brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata u
uredskom poslovanju
Općinske uprave Općine Selca
Članak 1.
Dopunjava se članak 1.
Rješenja o
utvrđivanju klasifikacijskih i brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja akata u
uredskom poslovanju Općinske uprave
Općine Selca („Službeni glasnik Općine
Selca“, broj 1/97), kako sliedi:

Članak 2.
Za predstavnika Općine Selca u
procesu formiranja LAGUR-a imenuje se
Tomislav Vrsalović, a kao njegova
zamjenica Katarina Vrsalović.

-

Članak 3.

2104/07-05-01 – Dječji vrtić Selca,
2104/07-06-01 – Općinska
knjižnica „Hrvatski sastanak 1888“
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Selca“.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.

Klasa: 023-01/15-01/0036
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 17. rujna 2015. godine

Klasa: 035-01/15-01/0001
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 17. rujan 2015. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

Pavle Ordić, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca, broj
3/13) Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 11. sjednici održanoj dana 17. rujna
2015. godine, donijelo je sljedeću

Klasa: 340-01/15-01/0025
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 17. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

ODLUKU
o financiranju rekonstrukcije lokalnih
nerazvrstanih cesta

OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 4. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne novine“, br 86/08. i 61/11),
članka 47. Statuta Općine Selca («Službeni
glasnik» broj: 3/13) načelnik Općine Selca
dana 17. rujna 2015. godine, donosi

Članak 1.
Općina Selca će sredstva iz udjela u porezu
na dohodak izdvojenih na poziciji
Ministarstva regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije (nadležnog za
otoke) financirati izgradnju rekonstrukcije
lokalnih nerazvrstanih cesta.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Selca

Članak 2.

Članak 1.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije lokalnih
nerazvrstanih cesta iznosi 972.886,88 kn.

U Pravilniku o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Selca
(«Službeni glasnik» broj: 2/13), u dijelu
III. Nazivi radnih mjesta, opisi poslova,
stručni i drugi uvjeti, u članku 6. mijenja se
opis poslova, stručnih i drugih uvjeta za
radno mjesto pod rednim brojem 4 te glasi:

Za rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih
cesta Općina Selca će koristiti iznos od
300.000,00 kn iz udjela u porezu na
dohodak
izdvojenih
na
poziciji
Ministarstva nadležnog za otoke, iznos od
300.000,00 kn iz proračuna Splitsko –
dalmatinske županije i iznos od 372.886,88
kn vlastitih sredstava.

Redni broj: 4
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv:
Referent
za
financije
računovodstvo

Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Selca za
potpisivanje Ugovora s Ministarstvom
regionalnoga razvoja i fondova EU,
nadležnog za otoke.

i

Stručno znanje:
- srednja stručna sprema upravnog,
ekonomskog ili tehničkog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu (posebno iz
domene MS Office-a i rad u Auto CAD-u)
Broj izvršitelja: 1

Članak 4.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Selca“.
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OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
Vodi
poslove
zaduženja
komunalne naknade za stambene
i poslovne prostore, šalje
Rješenja, uplatnice i račune,
kontinuirano ažurira aktivnu bazu
podataka te obavlja sve promjene
u sustavu.
Prati plaćanje istih, izrađuje
posebna izvješća za potrebe
Općinskog načelnika i Općinskog
vijeća,
šalje
opomene
za
zakašnjela plaćanja i ovrhe.
Vodi evidenciju grobne naknade,
naknade za grobno mjesto,
izrađuje Rješenja o naknadi za
grobno mjesto, rješenja o
godišnjoj grobnoj naknadi,
vodi grobni očevidnik i
evidenciju umrlih. Prati naplatu
grobne naknade te šalje opomene
za zakašnjela plaćanja i ovrhe,
Vodi
bazu
podataka
o
obveznicima plaćanja poreza na
kuće za odmor, zadužuje nove
korisnike te prati naplatu i
poduzima sve potrebne radnje za
poboljšanje naplate.
Vodi knjigu pošte, priprema
pošiljke za slanje preko sustava epošta,
zaprima
poštu
i
raspodjeljuje je svim odjelima i
proračunskim korisnicima,
Ažurira sadržaje na službenim
web stranicama Općine Selca,
izrađuje Službeni glasnik Općine
Selca te ga objavljuje na
službenim web stranicama te
obavlja poslove tiskanja istog,
Priprema radne materijale za
potrebe Općinskog vijeća, obavlja
poslove tiskanja istih i objavljuje
ih na službenim web stranicama,
Vodi bazu lokalnih nerazvrstanih
cesta te vrši promjene unutar iste.
Obavlja evidenciju putnih naloga,
vrši obračun i kontrolu istih
Obavlja i druge poslove po
nalogu Pročelnika JUO-a i

Općinskog načelnika posebno iz
domene društvenih djelatnosti
(kultura, sport, zdravstvo i
socijalna skrb).

%
30

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem redu jedinstvenog upravnog
odjela Općine Selca stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Selca“.

25
Klasa: 023-01/15-01/0033
Urbroj: 2104/07-02-01/15-01
Selca, 17. rujna 2015. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.

15

15
Temeljem članka 10. stavak 2. Odluke o
komunalnom doprinosu Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj
4/11, 1/12 i 1/13), općinski načelnik
Općine Selca, donosi
Odluku
o oslobađanju od obveze plaćanja
komunalnog doprinosa
1. Oslobađa se obveze plaćanja
komunalnog doprinosa Župa Gospe
Karmelske iz Selaca, Trg Stjepana
Radića 7, a koji bi se trebao
obračunati temeljem Rješenja o
izvedenom stanju (klasa: UP/I-36102/13-08/2215, urbroj: 2181/1-11-

5
10

15
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07/8-15-0007) od 12. veljače 2015.
godine.

Nazivi, oznake i vrste nerazvrstane ceste
nalaze se u Tabeli koja je prilog i sastavni
dio ovog Zaključka.
II.

2. Sredstva za koja se oslobađa
Investitor za plaćanje komunalnog
doprinosa namirit će se iz prihoda
ostvarenog po osnovi poreza na
dohodak.

Uz ceste određene u članku 1. ovog Popisa
nerazvrstanih cesta, nerazvrstane ceste čine
i sve ostale ceste, u i izvan naselja, koje se
koriste za promet vozilima i koje svatko
može slobodno koristiti na način i pod
uvjetima određenim Zakonom o cestama
(»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13,
54/13, 148/13 – dalje u tekstu: Zakon) i
drugim propisima, a koje nisu razvrstane
kao javne ceste u smislu Zakona i drugih
propisa.

3. Ova Odluka objavit će se u
„Službenom
glasniku
Općine
Selca“.
Klasa: UP/I-361-6/15-01/0183
Urbroj: 2104/07-02-01/15-02
Selca, 14. rujna 2015. godine

III.
OPĆINSKI NAČELNIK

Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine
Selca.

Ivan Marijančević, v.r.
**********************************

Klasa: 340-01/15-01/0021
Urbroj: 2104707-02-01/15-01
Selca, 17. rujna 2015. godine

Na temelju članka 2. Odluke o
nerazvrstanim cestama na području Općine
Selca („Službeni glasnik Općine Selca“,
br. 5/13) te na temelju članka 45. Statuta
Općine Selca („Službeni glasnik Općine
Selca“, br. 3/13), općinski načelnik Općine
Selca, donosi

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Popisa nerazvrstanih
cesta na području Općine Selca
I.
Utvrđuje se Popis nerazvrstanih cesta na
području Općine Selca prema oznaci
pristupne ceste, nazivu ulice, opisu ulice,
dužine, prosječne širine, podloge te
osnovnim katastarskim česticama i
katastarskim općinama.
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Izdavač: Općina Selca ; Splitsko- dalmatinska županija; Trg S. Radića 5 – 21425 Selca
Telefon 021/622-663 – fax. 021/778-187
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Marijančević * Tisak: Općina Selca
info@selca.hr www.selca.hr
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