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                         ISSN 1331 9809 

 
 
 

GODINA 12 - BROJ 2/ 2006.         LIST IZLAZI PO POTREBI                  18. travnja 2006. 

 
 
 
Na temelju članka 13., a u svezi članka 31. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine 
Selca» br. 01/2006), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 01. 
ožujka 2006. godine, donijelo je 
 

Rješenje 
o razrješenju i imenovanju člana-predsjednika 

Mandatnog povjerenstva Općine Selca 
 

Članak 1. 
 
Razrješuje se dužnosti člana-predsjednika Mandatnog povjerenstva Općine Selca Ivica Škrpaca, 
prof. 

Članak 2. 
 
Za člana-predsjednika Mandatnog povjerenstva Općine Selca imenuje se Josip Mošić. 
 

Članak 3. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/07 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 
 
 

                                                               Predsjednik Općinskog vijeća 
        Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE SELCA 
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Na temelju članka 13., a u svezi članka 31. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine 
Selca» br. 01/2006), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 01. 
ožujka 2006. godine, donijelo je 
 

Rješenje 
o razrješenju i imenovanju članova  

Povjerenstva za izbor i imenovanje Općine Selca 
 

Članak 1. 
 
Razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za izbor i imenovanje Općine Selca Ivica Škrpaca,prof. 

 
Članak 2. 

 
Razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za izbor i imenovanje Općine Selca Mario Carević. 
 

Članak 3. 
 
Za člana Povjerenstva za izbor i imenovanje imenuje se dr. Marčelo Štambuk. 
 

Članak 4. 
 

Za člana Povjerenstva za izbor i imenovanje imenuje se dr. Iskra Marjanca. 
 

Članak 5. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
 
Klasa: 021-05/06-01/08 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 
 
 

                                                                  Potpredsjednik Općinskog vijeća 
        dr. Marčelo Štambuk, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Na temelju članka 30. Zakona o lokalnoj upravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» br. 33/01,60/01 i 129/05), te članka 19. Statuta Općinskog vijeća Općine Selca 
(«Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2006), Općinsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj 
01. ožujka 2006. godine, donijelo je 
 

Rješenje 
o verifikaciji mandata vijećnika Općine Selca 

 
 

Članak 1. 
 

Utvrñuje se da je dr. Iskri Marjanca aktiviran mandat vijećnika, obzirom da je dosadašnjem 
vijećniku Ivici Škrpaci s nezavisne liste prestao mandat u Općinskom vijeću Općine Selca.  
 

Članak 2. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
 
Klasa: 021-05/06-01/09 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 
 

                                                             Potpredsjednik Općinskog vijeća                                                       
  dr. Marčelo Štambuk, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Na temelju članka 30. Zakona o lokalnoj upravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» br. 33/01,60/01 i 129/05), te članka 19. Statuta Općinskog vijeća Općine Selca 
(«Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2006), Općinsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj 
01. ožujka 2006. godine, donijelo je 
 
 

Rješenje 
o verifikaciji mandata vijećnika Općine Selca 

 
 

Članak 1. 
 

Utvrñuje se da je Nikici Jakšić aktiviran mandat vijećnika, obzirom da je dosadašnjem vijećniku 
Mariu Careviću s liste HSS-a prestao mandat u Općinskom vijeću Općine Selca.  
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Članak 2. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/10 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 
 

                                                             Potpredsjednik Općinskog vijeća                                               
                                                dr. Marčelo Štambuk, v.r. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Na temelju članka 38. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca»br. 01/2006) 
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici održanoj 01. ožujka 2006. godine, donijelo je 
 
  

Odluku 
o izboru Općinskog načelnika Općine Selca 

 
 

Članak 1. 
 

Za Općinskog načelnika Općine Selca bira se Ivica Škrpaca, prof. 
 

Članak 2. 
 
Općinski načelnik će dužnost obavljati profesionalno. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/11 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 
 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 
          Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Na temelju članka 39. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca»br. 01/2006) 
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici održanoj 01. ožujka 2006. godine, donijelo je 
 

Odluku 
o izboru zamjenika Općinskog načelnika Općine Selca 

 
Članak 1. 

 
Za zamjenika Općinskog načelnika Općine Selca bira se Mario Carević. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/12 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 

                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
     Josip Mošić, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Temeljem članka 19. i 20. Statuta Općinskog vijeća Općine Selca («Službeni glasnik Općine 
Selca br. 01/2006) Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici održanoj 01. ožujka 2006. 
godine, donijelo je  
 

Rješenje 
o razrješenju člana(predsjednika) 

Općinskog vijeća Općine Selca 
 

Članak 1. 
 

Razrješuje se dužnosti člana (predsjednika) Općinskog vijeća Ivica Škrpaca, prof. 
 

Članak 2. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/13 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 

                                                       Predsjednik Općinskog vijeća                                                 
  Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Temeljem članka 24. i 25. Statuta Općinskog vijeća Općine Selca («Službeni glasnik Općine 
Selca br. 01/2006) Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici održanoj 01. ožujka 2006. 
godine, donijelo je  
 

Rješenje 
o izboru drugog potpredsjednika 
Općinskog vijeća Općine Selca 

 
 

Članak 1. 
 

Za  drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Selca bira se Adi Neimarlija. 
 

Članak 2. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/14 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 

                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 
         Josip Mošić, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Temeljem članka 19. i 20. Statuta Općinskog vijeća Općine Selca («Službeni glasnik Općine 
Selca br. 01/2006) Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici održanoj 01. ožujka 2006. 
godine, donijelo je  
 

Rješenje 
o razrješenju člana 

Općinskog vijeća Općine Selca 
 

Članak 1. 
 

Razrješuje se dužnosti člana Općinskog vijeća Mario Carević. 
 

Članak 2. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/15 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 
                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
   Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Temeljem članka 24. i 25. Statuta Općinskog vijeća Općine Selca («Službeni glasnik Općine 
Selca br. 01/2006) Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici održanoj 01. ožujka 2006. 
godine, donijelo je  
 

Rješenje 
o izboru predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Selca 
 
 

Članak 1. 
 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Selca bira se Josip Mošić. 
 

Članak 2. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
 
Klasa: 021-05/06-01/16 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 

                                                                    Potpredsjednik Općinskog vijeća 
       dr.Marčelo Štambuk, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Temeljem članka 45. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2006) 
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici održanoj 01. ožujka 2006. godine, donijelo je 
 
 

Rješenje 
o izboru članova Općinskog Poglavarstva 

Općine Selca 
 
 

Članak 1. 
 

U Općinsko poglavarstvo Općine Selca biraju se: 
1. Ivica Stančić, dipl.ing. iz Sumartina; 
2. Matko Eterović iz Selaca i  
3. Pero Zlatar iz Povalja. 
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Članak 2. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
 
Klasa: 021-05/06-01/17 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 
 

                                                       Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                   Josip Mošić, v.r. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Temeljem članka 5. i članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04), te temeljem 
članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(N.N. br. 25/06) Općinsko poglavarstvo Općine Selca na svojoj 02. sjednici održanoj 23. ožujka 
2006. godine, donijelo je sljedeće 
 

Rješenje 
o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Selca 

 
 

Članak 1. 
 
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja imenuju se : 
 

1. Ivica Škrpaca, načelnik za predsjednika; 
2. Tonči Nižetić, zapovjednik DVD-a «Selca» za člana, 
3. Željko Šeravić, djelatnik DUZS-a za člana, 
4. Ivica Trutanić, djelatnik PS Supetar za člana, 
5. Ivica Stančić, član Poglavarstva Općine Selca za člana. 

 
 

Članak 2. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku Općine Selca». 
 
 
Klasa: 810-01/06-01/09 
Urbroj: 2104/07-02-01/06 
 
     Predsjednik Općinskog poglavarstva 
       Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Na temelju članka 3. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 58/93), a 
shodno Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2006. godini, ( N.N. 29/05 ),Općinsko poglavarstvo Općine Selca na 3. 
sjednici održanoj dana 06. travnja 2006. godine,  donijelo je  
 
 

PROGRAM AKTIVNOSTI  
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA 

OPĆINU SELCA  
 
I.  OPĆI DIO 
 
U svrhu spriječavanja 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 surañuju 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 pumpa 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 ureñaj.   
 
II.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 
1.  Za provedbu mjera čuvanja, osiguranja i preventivne zaštite grañevina 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 
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stanje na terenu zahtijevat će od “Hrvatskih šuma” upotpunjavanje postojeće potrebne opreme 
u ovisnosti od obima akcije.  

 
Nositelj zadatka: Interventni vod. 
Sudjelovatelji: Općinsko poglavarstvo, MUP, UDV. 
Rok za izvršenje:----------- 2006. godine. 
 
3.  Izviñačko-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 2005. 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:-------------- 2006. godine.  
 
4.  Općina Selca će po dojavi i neposrednom opažanju  izdati rješenja, odnosno naloge vlasnicima 

za uklanjanje olupina, grañevinskog otpada, napuštenih vozila i slično sukladno Odluci o 
komunalnom redu, a u suradnji sa Mjesnim odborima u Općini Selca organizirat će se 
sveobuhvatne akcije grañana na otklanjanju otpada s javnih površina, odnosno uklanjanju 
odlagališta divljih i nekontroliranih odlagališta otpada.  

 
Nositelj zadatka: komunalni redar, Mjesni odbori, Općina Selca. 
Sudjelovatelji: sve pravne i fizičke osobe koje se  odazovu pozivu.  
Rok uklanjanja otpada: djelomično obavljeno: --------- 2006. godine.  
 
5. Za potrebe protupožarne zaštite Općina Selca je u proračunu predvidjela u vidu potpore 

DVD-u 125.000,00 kuna. Ureñenje prilaznih puteva postavlja kao prioritetni trajni zadatak 
prema mogućnostima, a uz pomoć dobrovoljnog rada grañana i Interventnog vatrogasnog 
voda.  

 
Nositelj zadatka: Mjesni odbori, Općina Selca.  
Sudjelovatelji: doprinosi grañana na dobrovoljnoj osnovi, Interventni vatrogasni vod.  
Rok za ureñenje: trajno. 
 
6. Ureñenje, osiguranje, čuvanje i zabrana uporabe odlagališta komunalnog otpada regulirano je 

Odlukom o komunalnom redu Općine Selca, a za provoñenje 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 
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grañevinskom 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.  Od 15. lipnja do 15. rujna 2006. godine na patroliranju (ophodnji) će raditi na Ugovor o djelu 

2 - 3 djelatnika. Spisak članova interventnog voda kao i zapovjedništva je sastavni dio ovog 
programa aktivnosti. Takoñer brojevi telefona i mobitela svih značajnijih članova su prilog 
ovom programu. 

 
9.  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 iznjetog želimo istaći da MUP i    “Hrvatske šume” uzmu u obzir 
ove činjenice.  

 
10. Odgovorne osobe za koordinaciju i provedbu zadaća iz Programa aktivnosti kojega je 

donijela Vlada RH, a temeljem kojega je sačinjen i ovaj Program su: Ivica Škrpaca 
Predsjednik Općinskog poglavarstva, Saša Reić 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: 810-01/06-01/16 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 06. travnja 2006.godine 
 
 
 Predsjednik općinskog poglavarstva 

                                      Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Na temelju članka 3. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara, a shodno Programu aktivnosti o 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2006. godini, ( 
N.N. br. 29/05 ) Općinsko poglavarstvo Općine Selca na 3. sjednici održanoj dana 06. travnja 
2006. godine,  donijelo 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 2006. godine, a po 
potrebi i duže organizirat će se na sljedeći način: 

 
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.     IZVIðAČKO PREVENTIVNE PATROLE 

 
2.1.  Na području Općine Selca ophodnju će obavljati 1 djelatnik u razdoblju od 15. lipnja do 

15. rujna 2006. godine. Obilazak će vršiti tri puta dnevno: 
1.obilazak u 07,30 sati, odlazak za  Nagorinac, natrag u Selca - Novo Selo - Povlja 
(Kapelica Sv. Ante) te povratak u Selca i Upis u knjigu. 
2.obilazak je u 12,00 sati, 
3.obilazak je u 16,00 sati. 
 
Nikica Bošković  
mobitel broj: 091/529-4334 
                       
Brojevi mobitela i telefona koji će se koristiti prilikom nastajanja požara su sastavni dio 
ovog plana. 
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3.  KONTROLA PROVEDBE PROPISANIH MJERA 
          ZAŠTITE OD POŽARA  
 
3.1. Na osnovu Odluke Poglavarstva Općine Selca od 2001. godine. 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". 

 
4.  ZABRANA NEKONTROLIRANOG I NEOVLAŠTENOG       PRISTUPA I 

BORAVKA U POJEDINIM GRAðEVINAMA  ILI POVRŠINAMA OTVORENOG 
PROSTORA U VRIJEME VELIKE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE  I ŠIRENJE 
POŽARA 

 
4.1.  Stav je Općinskog poglavarstva Općina Selca da takve grañevine 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: 810-01/06-01/14 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 06. travnja 2006. godine 

                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
                                   POGLAVRSTVA 
         Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Na temelju članka 3. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 58/93), a 
shodno Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2006. godini, ( N.N. br. 29/05 ) Općinsko poglavarstvo Općine Selca na 3. 
sjednici održanoj dana 06. travnja 2006. godine,  donijelo je  
 
 

P L A N 
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. "Jadrankamen":                         1 utovarivač 

          2 dampera         20 t 
             2 kamiona           8 t 

          1 kamion           1,5t 
          1 viličar 

 
2. Grañevinski obrt "Jurac":             1 utovarivač  
              2 kamiona            8t 
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3. Petrada „Hum“ d.o.o.                   1 utovarivač 
               
4. "Rasotica" d.o.o.                          1 kombi                1t 
                        1 viličar                5t 
 
 
Napominjemo da bi za angažiranje ovih strojeva bila  neophodna naredba  
 s više instance. 
 
Klasa: 810 -01/06-01/15 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 06. travnja 2006. godine    
 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
            POGLAVARSTVA 
                  Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Na temelju članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Selca («Službeni glasnik Općine 
Selca» br. 01/96) Općinsko poglavarstvo Općine Selca na svojoj 3. sjednici održanoj 06. travnja 
2006. godine, donijelo je sljedeće 
 

Rješenje 
o razrješenju i imenovanju dva člana 

Turističkog vijeća Općine Selca 
 

Članak 1. 
 

Razrješuju se članstva u Turističkom vijeću Općine Selca gosp. Ante Blago Ostojić i gosp. 
Mladen Kežić. 
 

Članak 2. 
 
U Turističko vijeće Općine Selca imenuju se: 

- gosp. Matko Tonšić, za člana; 
- gña. Renata Mošić, za člana. 

 
Članak 3. 

 
Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca». 
 
Klasa: 334-01/06-01/03 
Urbroj: 2104/07-02-01/06 
 
                                                                                           Predsjednik Općinskog poglavarstva 
       Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Na temelju članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca br. 1/2006), a 
shodno članku 2. Odluke o formiranju općinskog protupožarnog stožera («Službeni glasnik 
Općine Selca br. 2/2002.), Općinsko poglavarstvo Općine Selca je na svojoj 3. sjednici održanoj 
06. travnja 2006. godine, donijelo 
 

Rješenje 
o razrješenju i imenovanju članova 

Općinskog protupožarnog operativnog stožera 
 

Članak 1. 
 
Razrješuju se dosadašnji članovi Općinskog protupožarnog operativnog stožera gosp. Bruno 
Štambuk i gosp. Jurica Tomaš. 

Članak 2. 
 
U Općinski protupožarni operativni stožer imenuju se gosp. Ivica Škrpaca kao zapovjednik 
stožera i gosp. Josip Mošić. 
 

Članak 3. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/23 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 06. travnja 2006. godine 
 Predsjednik Općinskog poglavarstva 
                                                                                                      Ivica Škrpaca, prof. v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Temeljem članka 8. i 98. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 
33/2001, 129/2005), te članka 13. i 100. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» 
br. 01/2006), Općinsko vijeće Općine Selca na 16. sjednici održanoj 18. travnja 2006. godine, 
donijelo je  
 

Statutarnu Odluku o izmjeni Statuta Općine Selca 
 

Članak 1. 
 

U članku 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2006), alineja 7. 
mijenja se i glasi: 
« - donosi odluku o opterećenju općinske imovine, te daje mišljenje Općinskom poglavarstvu o 
stjecanju i otuñivanju općinske imovine». 
 

Članak 2. 
 
U članku 43. Statuta Općine Selca iza alineje 8. dodaje se nova alineja koja glasi: 
« - upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Selca, a po 
pribavljenom mišljenju Općinskog vijeća Općine Selca.» 
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Članak 3. 

 
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku Općine 
Selca». 
 
Klasa: 012-03/06-01/03 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 18. travnja 2006. godine 
                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 
       Josip Mošić, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Na temelju članka 13., a u svezi članka 31. Statuta Općine Selca na 16. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Selca, održanoj dana 18. travnja 2006. godine Općinsko vijeće Općine Selca, donijelo je 
 

Odluku 
o razrješenju i imenovanju člana  

Povjerenstva za proračun i financije 
 

Članak 1. 
 
Razrješuje se dosadašnji član Povjerenstva za proračun i financije, gosp. Ivica Škrpaca. 
 

Članak 2. 
 
U Povjerenstvo za proračun i financije imenuje se gosp. Josip Mošić za člana (predsjednika).  

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/22 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 18. travnja 2006. godine 
 

                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
             Josip Mošić, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Na temelju članka 13., a u svezi članka 31. Statuta Općine Selca na 16. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Selca, održanoj dana 18. travnja 2006. godine Općinsko vijeće Općine Selca, donijelo je 
 
 

Odluku 
o razrješenju i imenovanju članova 
Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

 
Članak 1. 

 
Razrješuju se dosadašnji članovi Povjerenstva za Statut i Poslovnik, gosp. Ivica Škrpaca i gosp. 
Mario Carević. 
 

Članak 2. 
 
U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik imenuju se gosp. Josip Mošić za predsjednika i gñica. 
Marjanca Iskra za člana. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/21 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 18. travnja 2006. godine 
 

                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
             Josip Mošić, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. br. 
158/03), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(N.N. br. 36/04) i članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca br. 01/2006), 
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 16. sjednici održanoj 18. travnja 2006. godine, donosi 
 
 

Odluku 
o izmjeni Odluke o osnivanju, radu i imenovanju 
članova vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 

 
I. 
 

Točka II: mijenja se i glasi: 
«U vijeće iz točke I. ove Odluke koja se sastoji od predsjednika i četiri člana imenuju se: 

1. Ivica Škrpaca – predsjednik; 
2. Drago Štambuk, predstavnik Općine Selca – član; 
3. Ivica Stančić, član poglavarstva Općine Selca – član; 
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4. Mate Ivanković, predstavnik Splitsko-dalmatinske županije – član; 
5. Vedran Bezmalinović, predstavnik Lučke kapetanije Split – član. 

 
II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/25 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 18. travnja 2006. godine 

                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 
         Josip Mošić, v.r. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Na temelju članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca br. 1/2006), 
Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj 16. sjednici održanoj 18. travnja 2006. godine, 
donijelo 

Rješenje 
o razrješenju i imenovanju članova 

Povjerenstva za dodjelu nagrada i javnih priznanja 
 

Članak 1. 
 
Razrješuju se dosadašnji članovi Povjerenstva za dodjelu nagrada i javnih priznanja: gosp. Mario 
Lučić, gña. Bosiljka Ćurković, gosp. Krunoslav Politeo, gosp. Mladen Kežić i gosp. Nenad 
Živković. 
 

Članak 2. 
 
U Povjerenstvo za dodjelu nagrada i javnih priznanja imenuju se: 

1. Mario Lučić – predsjednik; 
2. Marčelo Štambuk - član; 
3. Adi Neimarlija – član; 
4. Nikica Jakšić – član; 
5. Marjanca Iskra – član. 

 
Članak 3. 

 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/24 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 18. travnja 2006. godine 
 
      Predsjednik Općinskog vijeća 
         Josip Mošić, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Na temelju članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca br. 01/2006), te 
članka 30. Statuta Dječjeg vrtića «Selca» («Službeni glasnik Općine Selca» br. 03/00), Općinsko 
vijeće Općine Selca na svojoj 16. sjednici održanoj 18. travnja 2006. godine, donijelo je 
 
 

Rješenje 
o razrješenju članova  

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Selca» 
 

Članak 1. 
 
Razrješuju se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Selca» gosp. Jurica Tomaš, gosp. 
Željko Bičanić i gosp. Mladen Kežić. 
 

Članak 2. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca». 
 
 
Klasa: 021-05/06-01/26 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 18. travnja 2006. godine 
 

                                                             Predsjednik Općinskog vijeća 
            Josip Mošić, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Na temelju članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca br. 01/2006), te 
članka 30. Statuta Dječjeg vrtića «Selca» («Službeni glasnik Općine Selca» br. 03/00), Općinsko 
vijeće Općine Selca na svojoj 16. sjednici održanoj 18. travnja 2006. godine, donijelo je 
 
 

Rješenje 
o imenovanju članova  

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Selca» 
 
 

Članak 1. 
 
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Selca» imenuju se: 

1. Marčelo Štambuk – predsjednik; 
2. Mario Carević – član; 
3. Leo Trutanić – član. 
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Članak 2. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca». 
 
Klasa: 021-05/06-01/27 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 18. travnja 2006. godine 

                                                               Predsjednik Općinskog vijeća 
            Josip Mošić, v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 
82/04, 110/04), te članka 16. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik" Općine Selca br. 6/01), 
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 16. sjednici održanoj 18. travnja 2006. god.,donijelo je  
 
 

P R O G R A M 
gradnje objekata komunalne infrastrukture i 

izgradnju- općinskih zgrada 
u Općini Selca za 2006. godinu 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom odreñuje se izgradnja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Selca za 2006. godinu:  

- javne površine, 
- nerazvrstane ceste, 
- javnu rasvjetu, 
- opskrbu pitkom vodom, 
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
- groblje. 

 
Ovim programom odreñuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 
ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom 
izvora financiranja po djelatnostima. 
 
II. IZGRADNJA KANALIZACIJE 
 

Članak 2. 
 
Gradit će se kanalizacija : 
 Puntinak I. faza……………………………………  3.000.000,00 kn 
 Povlja ………………………………………………4.500.000,00 kn 
 Sumartin…………………………………………….2.000.000,00 kn 
___________________________________________________________  
                                         9.500.000,00 kn 
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Sredstva za izgradnju ovih kanalizacijskih sustava osigurat će se sredstvima Ministarstva mora, 
turizma, prometa i razvitka, Hrvatske vode, te vlastitim sredstvima u visini cca 200.000,00 kn. 
 
 
III. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I ASFALTIRANJE 

MJESNIH ULICA 
 

Članak 3. 
 
U  2006. godini izgradit će se sljedeće nerazvrstane ceste: 
 
1. Probijanje puta  Sumartin-Selca (stari put)………….500,000,00 kn 
 
2. Novo Selo - Jasenovac………………………………100.000,00 kn 
 ( probijanje i nasipanje) 
Vlastita sredstva su predviñana u visini 50,000,00 kn. 
4. Sanacija puta kod «Perkonje»…………………………200.000,00 kn. 
 
 
IV. ELEKTRIFIKACIJA I TELEFONIJA 
 

Članak 4. 
 
U 2006. godini izgradit će se: 
 

1. Trafostanica Žukovik i Konopice ……………………..500.000,00 kn 
2. Elektrovod   Žukovik i Konopice ……………………..100.000,00 kn 

 
V. GRAðENJE JAVNE RASVJETE  
 

Članak 5. 
 

1. Sumartin……………………………………20 rasvjetnih mjesta 
2. Novo Selo………………………………….10 rasvjetnih mjesta 
3. Povlja………………………………………20 rasvjetnih mjesta 
4. Selca s Puntinkom…………………………30 rasvjetnih mjesta 

Iznos investicije 300.000,00 kuna vlastitih sredstava. 
 
 

VI. IZGRADNJA LUKE SUMARTIN, OBALE RADONJA I PLAŽA 
 
 

Članak 6. 
 
U Sumartinu će se raditi na obnovi luke i izgradnji novog pristaništa te će se za te potrebe utrošiti 
u 2006. godini cca 2.500.000,00 kn od čega 100.000,00 kn vlastitih sredstava. Razliku će 
financirati Lučka Uprava i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. 
Općinska plaža i kupališta 300.000,00 kn. 
Općinska sredstva predviñena u visini od 50.000,00 kn. 
Ureñenje obale u Radonji cca 80 m' u vrijednosti od 500.000,00 kn. 
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Općinska sredstva su predviñena u visini od 50.000,00 kn. 
 
VII. IZGRADNJA MRTVAČNICE I UREðENJE GROBLJA 
 

Članak 7. 
 
U Selcima će se izgraditi cesta do groblja. Investicija je vrijedna cca 200,000,00 kn. 
Vlastita sredstva će iznositi cca 100.000,00 kn. 
U Novom Selu će se izmjestiti istočni ogradni zid od groblja.  
Vrijednost radova je cca 100.000,00 kuna iz sredstva Županije. 
U Povljima  će se popločati groblje. Vrijednost radova je cca 50.000,00 kuna iz vlastitih 
sredstava. 
 
 
VIII. IZGRADNJA TRŽNICE U SELCIMA I POVLJIMA  
 

Članak 8. 
 
U Povljima će se izgraditi tržnica – lokacija Riva. 
Investicija je vrijedna cca 200.000,00 kn, od čega se planira uložiti vlastitih sredstava cca 
50.000,00 kuna, a ostalo Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. 
 
 
IX. IZGRADNJA OPĆINSKIH  ZGRADA U SELCIMA I SUMARTINU 
 
 

Članak 9. 
 

U Selcima će se dovršiti sanacija Narodnog doma, nakon definiranja namjene i izrade projekta. 
Investicija je vrijedna cca 800.000,00 kuna, a sredstva su vlastita. 
U Sumartinu će se izgraditi nova ambulanta. Vrijednost investicije cca 500.000,00 kn. Sredstva 
su predviñena iz proračuna Republike Hrvatske. 
Izgradnja kata iznad samoposluge u Sumartinu u vrijednosti od 500.000,00 kuna. 
Sredstva iz Državnog  proračuna 300.000,00 kuna, ostalo Općinski proračun i dr. 
U Sumartinu će se adaptirati kat iznad pošte. 
Vrijednost investicije 500.000,00 kn, od čega 400.000,00 kn iz državnog proračuna. 
Sanacija kino dvorane Selca u visini od 500.000,00 kn. 
Sredstva su predviñena iz državnog proračuna – Ministarstvo kulture. 
 
 
X. UREðENJE TRGOVA 
          
                                                          Članak 10. 
 
U Novom Selu ureñenje trga i boćališta 100.000,00 kuna. 
U Selcima ureñenje središta mjesta 250.000,00 kuna. 
Gore navedeni radovi financirat će se iz Općinskog proračuna i Ministarstvo mora, turizma, 
prometa i razvitka. 
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XI. IZGRADNJA VODOSPREME U SELAČKIM ZASEOCIMA 
 
                                                        Članak 11. 
 
Vodosprema «Osritke» vrijedna 1.500,000,00 kn financirat će Ministarstvo mora, turizma, 
prometa i razvitka te Županija, Hrvatske vode i Općina Selca sa 100.000,00 kuna. 
 
 
XI. URBANISTIČKI PLANOVI 

Članak 12. 
 
Izrada urbanističkog plana gospodarskih zona…………………....1.000.000,00 kuna 
Izrada urbanističkog plana neizgr.grañ. zemljišta……………….….500.000,00 kuna 
Izrada urbanističkog plana kom. turističke zone……………………500.000,00 kuna 
Izrada plana gospodarske zone financirat će se iz sredstava za razvoj malog i srednjeg 
poduzetništva. 
 
 
XII. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
 
                                                                 Članak 13.     
 
Za održavanje javnih površina utrošit će se: 

1. Sumartin…………………………………………………60.000,00 kuna 
2. Selca…………………………………………………...100.000,00 kuna 
3. Novo Selo………………………………………………40.000,00 kuna 
4. Povlja…………………………………………………...60.000,00 kuna 
Sredstva su predviñena iz proračuna Općine Selca. 

 
 
XIII. URBANISTIČKI PLANOVI 
 

Članak 14. 
 

- Urbanistički planovi industrijske zone……………………….200.000,00 kn 
- Urbanistički planovi (Sumartin, Puntinak, Radonja)………...400.000,00 kn 
Vlastitih sredstava 100.000,00 kn, a ostalo iz sredstava Županije i državnog proračuna. 
 
 
XIV. OTKUP ZEMLJIŠTA I UREðENJE INDUSTRIJSKE ZONE 

 
Članak 14. 

 
Otkup zemljišta u visini od………………………………………… 200.000,00 kuna (iz 
Sredstava za poticaj malog i srednjeg poduzetništva). 
Ureñenje infrastrukture (struja, voda, cesta)……………………….. 500.000,00 kuna (iz 
Sredstava za poticaj malog i srednjeg poduzetništva). 
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                                                                  Članak 15. 
 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine 
Selca. 
 
Klasa: 300-01/06-01/08 
Urbroj: 2104/07-01-01/05 
Selca, 18. travnja 2006. god. 
                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
              VIJEĆA              
                                                                                      Josip Mošić v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.26/03, 
82/04, 110/04.), te članka Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik" Općine Selca br. 6/01), 
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 16. sjednici održanoj  
18. travnja 2006. god.,donijelo je  
 

P R O G R A M 
gradnje objekata komunalne infrastrukture i 

izgradnju- općinske zgrade 
u Općini Selca za razdoblje 2006. godine do 2010. godine 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom odreñuje se izgradnja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Selca za razdoblje 2006. godine - 2010. godine za:  

- javne površine, 
- nerazvrstane ceste, 
- javnu rasvjetu, 
- opskrbu pitkom vodom, 
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
- groblje. 

 
Ovim programom odreñuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 
ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom 
izvora financiranja po djelatnostima. 
 
 
II. IZGRADNJA KANALIZACIJE S MJESNOM MREŽOM 
 

Članak 2. 
 
Izgradit će se kanalizacija : 
 Puntinak …………………………………………  8.400,000,00 kn 
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 Povlja ……………………………………………  8.000.000,00 kn 
 Sumartin…………………………………………...4.000.000,00 kn 
___________________________________________________________  
                          20.400.000,00 kn 
 
Sredstva za izgradnju ovih kanalizacijskih sustava osigurat će se sredstvima grañana, Hrvatskih 
voda, Ministarstva  mora, turizma, prometa i razvitka, te vlastitim sredstvima u visini cca 
700.000,00 kn. 
 
 
III.GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I ASFALTIRANJE 
 

Članak 3. 
 
U razdoblju do 2010. godine izgradit će se sljedeće nerazvrstane ceste: 
 
3. Probijanje puta  Povlja - Pučišća …………………………1.200,000,00 kn 
4. Probijanje puta za Tanki Ratac (zaobilaznica Puntinak)……1.000.000,00 kn 
5. Novo Selo - Jasenovac……………………………………….100.000,00 kn 
6. Sumartin - obilaznica ………………………………………..500.000,00 kn 
     ( probijanje i nasipanje) 
5.   Obilaznica od ulaza u Povlja do Punte (kružni tok)………….500.000,00 kn 
6.   Asfaltiranje 8 000 m2 lokalnih cesta………………………..1.000.000,00 kn 

( sredstva iz Državnog proračuna ) 
     Vlastita sredstva  za točke 1. do 4. su predviñana u visini  500,000,00 kn. 
7.   Sanacija puta kod «Perkonje»…………………………………..200.000,00 kn 
8.   Put za groblje u Selcima……………………………………….300.000,00 kn 
 
 
IV.ELEKTRIFIKACIJA I TELEFONIJA 
 

Članak 4. 
 
U razdoblju do 2010. godine izgradit će se: 
 

3. Trafostanica Tanki Ratac i Žukovik……………………..600.000,00 kn 
4. Elektrovod Tanki Ratac i Žukovik……………………….200.000,00 kn 
5. Elektrifikacija pod. zone Konopice……...………………300.000,00  kn 
Sredstva su predviñena iz Općinskog proračuna i iz Sredstava za razvoj malog i srednjeg 
poduzetništva. 
4.   Trafostanica Punte Povlja………………………………..350.000,00 kn 
 
 

V.GRAðENJE JAVNE RASVJETE  
 

Članak 5. 
5. Sumartin………………………………….40 novih rasvjetnih mjesta 
6. Novo Selo………………………………..20 novih rasvjetnih mjesta 
7. Povlja…………………………………….30 novih rasvjetnih mjesta 
8. Selca i Puntinak………………………….60 novih rasvjetnih mjesta 
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Investicija je vrijedna cca 800.000,00 kuna iz vlastitih sredstava i sredstava Splitsko-
dalmatinske županije. 

 
 
VI.IZGRADNJA LUKE SUMARTIN, OBALE RADONJA I PLAŽA 

 
Članak 6. 

 
U Sumartinu će se dovršiti stari most. Investiciju vrijednu cca 5.000.000,00 kuna financirat će 
Lučka uprava i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. 
U Sumartinu će se raditi na obnovi luke i izgradnji novog pristaništa te će se za te potrebe utrošiti 
cca 10.000,000,00 kn od čega 300.000,00 kn vlastitih sredstava. Razliku će financirati Lučka 
Uprava i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. 
Uredit će se općinske plaže i druga kupališta za što će se utrošiti cca 1.000.000,00 kn od čega 
100.000,00 vlastitih sredstava a ostalo ministarstva i koncesionari. 
Ureñenje obale u Radonji cca 80 m' u vrijednosti od 700.000,00 kn. 
Općinska sredstva su predviñena u visini od 50.000,00 kn.  
 
 
VII.IZGRADNJA MRTVAČNICE I PRISTUPNOG PUTA  
       TE UREðENJE GROBLJA 
 

Članak 7. 
 

U Selcima će se izgraditi mrtvačnica na groblju i proširiti groblje, te će se rekonstruirati cesta do 
groblja. Investicija je vrijedna cca 1.200,000,00 kn. 
 
Vlastita sredstva će iznositi cca 300.000,00 kn. 
U Novom Selu će se izmjesiti istočni ogradni zid od groblja. 
Vrijednost radova cca 100.000,00 kuna. 
U Povljima  će se popločati groblje. Vrijednost radova cca 50.000,00 kuna. 
U Sumartinu će se širiti groblje. 
Vrijednost radova cca 300.000,00 kn iz sredstava grañana i Državnog proračuna. 
 
 
VIII.IZGRADNJA TRŽNICE U SELCIMA I POVLJIMA  
 

Članak 8. 
 
U Selcima će se izgraditi II. faza tržnice i tržnica u Povljima na Rivi. 
Investicija je vrijedna cca 800.000,00 kn. 
Sredstva pod Ministarstva mora, turizma prometa i razvitka. 
Sanaciju krova na tržnici u Sumartinu financirat će Općina, 
u visini cca 30.000,00 kuna. 
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IX.IZGRADNJA OPĆINSKIH ZGRADA U SELCIMA I SUMARTINU 
 

Članak 9. 
 

U Selcima će se dovršiti sanacija Narodnog doma.  
Investicija vrijedna 1.000.000,00 kn iz vlastitih sredstava (HBOR). 
U Sumartinu će se izgraditi nova ambulanta. Vrijednost investicije cca 500.000,00 kuna. Sredstva 
su predviñena iz proračuna Republike Hrvatske. 
U Sumartinu će se izgraditi prostor iznad samoposluge, vrijednost investicije je 1.000.000,00 
kuna. 
U Sumartinu će se sanirati kat iznad pošte. 
Vrijednost investicije 500.000,00 kuna iz vlastitih sredstava i državnog proračuna. 
U Selcima će se sanirati kino dvorana u vrijednosti cca 750.000,00 kn od čega će Ministarstvo 
kulture financirati 500.000,00 kn. 
 
X.UREðENJE TRGOVA 
 
                                                          Članak 10. 
 
U Novom Selu ureñenje trga 100.000,00 kuna. 
U Selcima ureñenje središta mjesta 250.000,00 kuna. 
Svi gore navedeni iznosi su iz vlastitih sredstava. 
 
 
XI.IZGRADNJA VODOSPREME U SELAČKIM ZASEOCIMA  
 

Članak 11. 
 
U Selačkim zaseocima (Osritke) će se izgraditi vodosprema. 
Ukupnu investiciju vrijednu 1.500,000,00 kn financirat će "Vodovod Brač" i Ministarstvo mora, 
turizma, prometa i razvitka. 
U Točinjaku će se izgraditi vodosprema.  
Investicija vrijedna 1.500.000,00 kuna, koju financiraju Vodovod i Ministarstvo mora, turizma, 
prometa i razvitka. 
 
 
XII.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
 
                                                            Članak 12. 
 
Ureñivat će se i sanirati javne površine ( lokalne ceste ) kako slijedi: 
 

1. Sumartin………………………………………………220.000,00 kuna 
2. Selca (ulaz u Selca iznad Radonje).…………………..320.000,00 kuna 
3. Povlja………………………………………………….200.000,00 kuna 
4. Novo Selo……………………………………………..160.000,00 kuna 
Predviñena ulaganja su iz vlastitog proračuna. 
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XIII.URBANISTIČKI PLANOVI 
 
                                                          Članak 13. 
 

- Urbanistički planovi industrijske zone……………….1.000.000,00 kuna 
( iz Sredstava za poticaj malog i srednjeg poduzetništva ) 

    
- Urbanistički planovi komercijalno turističkih zona  
      i neizgrañ. grañevnih zona……………………………2.500.000,00 kn 

( vlastita sredstva 400.000,00 kuna i 2.100.000,00 kuna iz Državnog proračuna ). 
 
 
XIV.OTKUP ZEMLJIŠTA I UREðENJE INDUSTRIJSKE ZONE 
 

Članak 14. 
 
            Izvršit će se otkup zemljišta cca 500.000,00 kuna. 
            Ureñenje industrijske zone ( voda, struja, ceste ) 1.000.000,00 kuna. 
            ( Iz Sredstava za poticaj malog i srednjeg poduzetništva) 
 

 Članak 15. 
 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine 
Selca. 
 
Klasa: 300-01/06-01/07 
Urbroj: 2104/07-01-01/05 
Selca, 18. travnja 2006. god.    
                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
               VIJEĆA 
                   Josip Mošić v.r. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Na osnovi  članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 
36/03,82/04,110/04), te članka 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik" Općine Selca br. 
06/01,01/02,02/02), Općinsko vijeće Općine Selca na 15. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2006. 
godine , donijelo je  
 

Odluku o izmjeni Odluke  
o komunalnom doprinosu Općine Selca 

 
Članak 1. 

 
Članak 5. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Selca br. 04/05)  
mijenja se i glasi: 
 
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno m3 grañevine koja se gradi na 
grañevnoj čestici, a kod grañevine koja se uklanja zbog grañenja nove grañevine ili kada se 
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postojeća grañevina dograñuje ili nadograñuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u 
obujmu u odnosu na prijašnju grañevinu. 
Utvrñuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u kunama po m3, po pojedinim zonama, 
kako slijedi: 
 

 I.zona………….TURISTIČKA ZONA (izdvojene turističke zone-Žukovik,  
                           Tanki Ratac-Ružmarin, Tičja luka, golf tereni, te Punta Povlja) 
II.zona…………STAMBENO NASELJE PUNTINAK, STAMBENO NASELJE  
                           POVLJA I STAMBENO NASELJE SUMARTIN 
III.zona………..TURISTIČKA ZONA (unutar naselja - hotel Povlja,  
                           Punta Sumartin-hotel) 
IV.zona………..STAMBENO NASELJE SELCA I STAMBENO NASELJE  
                          NOVO SELO (osim poslovnih zona unutar granice naselja) 
V.zona…………POSLOVNA ZONA (izdvojene poslovne zone – Goranjica, Jasenovac,  
                            zona – Pilana Selca, Novo Selo, Bunjice, i sportsko rekreacijska  
                            zona Sumartin) 
VI.zona………..OSTALO PODRUČJE (Točinjak, Rasotica) 
VII. zona………OSTALO PODRUČJE (Selački zaseoci) 

 
Članak 2. 

 
Iza članka 5. dodaje se i članak 5.a, koji glasi: 
Na području Općine Selca utvrñuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti 
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama kako slijedi: 
 
I. zona 
- Javne površine…………………………………………………..15                                                                              
- Nerazvrstane ceste………………………………………………70 
- Groblje…………………………………………………………..15  
- Javna rasvjeta……………………………………………………20 

                                     ______________________________ 
                                                       UKUPNO:        120 

       
     II. zona 

- Javne površine…………………………………………………….10 
- Nerazvrstane ceste……………………………………….………..60 
- Groblje ……………………………………………………………10 
- Javna rasvjeta……………………………………………………...20 

 ______________________________ 
                      UKUPNO:            100 
     III. zona 

- Javne površine…………………………………………………..…10 
- Nerazvrstane ceste…………………………………………..……..50 
- Groblje..………………………………………………..……………8 
- Javna rasvjeta………………………………………..……………..12 

 ______________________________ 
                     UKUPNO:                80 
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      IV. zona 
- Javne površine………………………………………………………10 
- Nerazvrstane ceste………………………………………………….50 
- Groblje………………………………………………………………8  
- Javna rasvjeta……………………………………………………….12 

 ______________________________ 
                   UKUPNO:                   80       
     V. zona 

- Javne površine……………………………………………..………..5 
- Nerazvrstane ceste…………………………………………..……..40 
- Groblje…………………………………………………………..…..5 
- Javna rasvjeta…………………………………………………..…..10 

                                                                        ______________________________ 
                     UKUPNO:                60 
     VI. zona 

- Javne površine…………………………………………………..…..5 
- Nerazvrstane ceste………………………………………………....25 
- Groblje……………………………………………………………....5 
- Javna rasvjeta……………………………………………………..…5 

                                                                        _____________________________ 
                    UKUPNO:                 40 
      VII. zona 

- Javne površine………………………………………………...……..0 
- Nerazvrstane ceste…………………………………………………..20 
- Groblje………………………………………………………………..5  
- Javna rasvjeta…………………………………………………………5 

                                                                          ______________________________ 
                      UKUPNO:                 30 
 

Članak 3. 
 

U članku 7. Odluke briše se stavak 2. i dodaju se nova dva stavka: 
- Fizičkim osobama s prebivalištem na području Općine Selca, Općinsko poglavarstvo 

Općine Selca može djelomično smanjiti obvezu komunalnog doprinosa do 80%, ali 
najviše za objekt do 600 m3. 

- Pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem na području Općine Selca, Općinsko 
poglavarstvo može djelomično smanjiti obvezu komunalnog doprinosa do 50%. 

 
Članak 4. 

 
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Selca stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom glasniku Općine Selca. 
 
Klasa: 361-06/06-01/05 
Urbroj: 2104/07-01-01/06 
Selca, 01. ožujka 2006. godine 

                                       Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                  Josip Mošić, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 


