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Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (“Narodne novine" broj 69/17), članka 31. 

stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 

14/19, 98/19), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 12. sjednici održanoj dana  2. srpnja 

2020. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja  

miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Selca 

 

I. 

Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja  miješanog  i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Selca daje se trgovačkom društvu 

MICHIELI-TOMIĆ d.o.o., Gornji Humac 37, 21414 Gornji Humac, OIB 38856841151 (u 

daljnjem tekstu: Koncesionar). 

 

II. 

Koncesionar stječe pravo obavljanja javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja  

miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Selca pod uvjetima koji 

će se utvrditi ugovorom te će iste obavljati po pravilima struke, u skladu s važećim zakonima, 

propisima i općim aktima. 

 

III. 

Naknada za koncesiju iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u visini od 10.100,00 kn, koju je 

Koncesionar dužan plaćati jednom godišnje, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od 

početka kalendarske godine za prethodnu godinu. 

 

IV. 

Koncesija se daje na vrijeme od 10 (deset) godina računajući od dana stupanja ugovora o 

koncesiji na snagu.  

V. 

Ugovor o koncesiji sklopit će se s Koncesionarom nakon isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 

dana od dana dostave ove Odluke ponuditeljima. 

 

VI. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Selca da na temelju ove Odluke, s Koncesionarom 

sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze. 

 

VII. 

Koncesionar je dužan prije potpisivanja ili stupanja na snagu ugovora o koncesiji dostaviti 

jamstvo za ispunjavanje obveza iz ugovora o koncesiji, u iznosu od 100.000,00 (stotisuća) 

kuna, u obliku bjanko zadužnice, koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena 

u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12. 

i 82/17.) te važeća do isteka ugovora o koncesiji. 
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VIII. 

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca" i na standardnom obrascu 

Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

Općina Selca provela je postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 

odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa 

područja Općine Selca, koji je započeo objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije dana 

9.3.2020. pod brojem: 2020/S 01K-0009869. Stručno povjerenstvo za koncesiju dana 

10.4.2020. godine provelo je postupak javnog otvaranja ponuda te je utvrđeno da je do roka 

za dostavu ponuda pristigla jedna ponuda, i to ponuditelja MICHIELI-TOMIĆ d.o.o., Gornji 

Humac 37, 21414 Gornji Humac, OIB 38856841151. Nakon pregleda i ocjene pristigle 

ponude, stručno povjerenstvo za koncesiju utvrdilo je da je ista valjana i ispunjava sve uvjete 

i zahtjeve iz Dokumentacije za nadmetanje te je izvršena analiza valjane ponude prema 

kriteriju odabira najpovoljnije ponude. Sukladno izvršenoj analizi ponude prema kriteriju 

odabira najpovoljnije ponude, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja MICHIELI-TOMIĆ 

d.o.o., Gornji Humac 37, 21414 Gornji Humac, OIB 38856841151 ekonomski najpovoljnija 

ponuda s ukupno 100 bodova. O provedenom pregledu i ocjeni ponuda sastavljen je Zapisnik 

o pregledu i ocjeni ponuda Klasa: 363-01/20-01/0002, Urbroj: 2104/07-02-01/20-06 od 4. 

Svibnja 2020. godine. 

Sukladno prethodno navedenom, a na temelju prijedloga stručnog povjerenstva za koncesiju 

za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja  miješanog  i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Selca, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u 

pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, 

putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 

žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan primjerak 

žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na 

evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj 

Dokumentaciji). 

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom 

davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno davatelju 

koncesije. 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana primitka odluke o davanju 

koncesije, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. 

 

Klasa: 363-01/20-01/0002 

Urbroj: 2104/07-02-01/20-07 

Selca, 02. srpnja 2020. godine 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Marčelo Štambuk, dr.med. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca”, broj 2/18), a  u 

vezi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja 

(Narodne novine broj 32/2020 i 48/20), Općinsko vijeće Općine Selca na 12. sjednici 

održanoj dana 2. srpnja 2020. godine, donosi   

 

ODLUKU 

O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA 

PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE 

 

Članak 1. 

Uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, a u vezi Odluke 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, 

rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, od 19. 

ožujka 2020.godine (u daljnjem tekstu: Odluka stožera Civilne zaštite), ovom Odlukom 

privremeno se oslobađaju obveze plaćanje naknade za korištenje javne površine korisnici 

javnih površina na području Općine Selca u razdoblju od 01/2020 do 06/2020, odnosno na 

razini godine ukupni iznos zaduženja se umanjuje za 50%. 

 

Članak 2. 

Na temelju utvrđenja u članku 1. pozvat će se korisnici javnih površina iz članka 1. ove 

Odluke na sklapanje dodatka ugovora o privremenom korištenju javne površine kojim će se 

regulirati ukidanje obveze plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine. Pravo 

na korištenje privremenog oslobađanja imaju korisnici koji imaju prethodno podmirene 

obveze prema Općini Selca. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da u slučaju potrebe u skladu sa odlukom Stožera  civilne 

zaštite produlji vrijeme trajanja mjere privremenog oslobađanja od plaćanja naknade za 

korištenje javne površine za najdulje 90 dana. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine 

Selca“.  

 

KLASA:  335-01/20-01/0001                                          

URBROJ: 2104/07-01-01/20-01                  

Selca, 2. srpnja 2020. godine                                                 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                      

 Marčelo Štambuk, dr.med., v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 4/18), a  u 

vezi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja 

(Narodne novine broj 32/2020 i 48/20), Općinsko vijeće Općine Selca na 12. sjednici 

održanoj dana 2. srpnja 2020. godine, donosi   

 

ODLUKU 

O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE 

 

Članak 1. 

Uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, a u vezi Odluke 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, 

rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, od 19. 

ožujka 2020.godine (u daljnjem tekstu: Odluka stožera Civilne zaštite), zakupnici koji imaju 

važeći ugovor o zakupu sklopljen s Općinom Selca, a koji obavljaju djelatnost na koju se 

odnosi Odluka stožera civilne zaštite te im je privremeno naložena obustava rada, privremeno 

se oslobađaju obveze plaćanja zakupnine u razdoblju od 1.4. do 30.6.2020. godine. 

 

Članak 2. 

Na temelju utvrđenja u članku 1. pozvat će se zakupnici koji obavljaju djelatnost na koje se  

odnosi Odluka Stožera civilne zaštite na sklapanje dodatka ugovora o zakupu kojim će se 

regulirati ukidanje obveze plaćanja zakupnine u razdoblju od 1.4.2020. godine do 30.6.2020.  

godine. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da u slučaju potrebe u skladu sa odlukom Stožera  civilne 

zaštite produlji vrijeme trajanja mjere privremenog oslobađanja od plaćanja zakupnine za 

zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Selca za najdulje 90 dana. 

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u "Službenom glasniku Općine 

Selca“. 

 

KLASA: 372-03/20-01/0004                                          

URBROJ: 2104/07-01-01/20-01 

Selca, 2. srpnja  2020. godine               

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                        

 Marčelo Štambuk, dr.med., v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17 i 98/19) i članka  30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, 

broj: 04/18), Općinsko vijeće Općine Selca uzimajući u obzir izvanrednu situaciju vezano za 

Covid-19 virus, na svojoj 12. sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine donosi, slijedeću    

 

ODLUKU 

O POTPUNOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA USLUGA  

DJEČJEG VRTIĆA “SELCA” 

 

Članak 1. 

Zbog privremenog prekida  rada javne ustanove dječji vrtić „Selca”, s ciljem suzbijanja 

širenja corona virusa (COVID-19), roditelj/staratelj – korisnik usluga odnosno programa 

dječjeg vrtića “Selca” oslobađa se u cijelosti  plaćanja cijene usluga dječjeg vrtića "Selca" u 

razdoblju trajanja navedenih okolnosti odnosno od 01. travnja 2020. godine do ponovne 

uspostave redovnog rada Dječjeg vrtića "Selca" dana 25. svibnja 2020. g. 

 

Članak 2.   

U prvom obračunskom razdoblju (mjesecu) u kojem vrtić započne se radom roditelji/staratelji 

- korisnici usluga dječjeg vrtića "Selca" plaćaju puni iznos cijene boravka kojeg koriste, 

odnosno razmjeran iznos od pune cijene boravka kojeg koriste ovisno o datumu početka rada 

vrtića u tom mjesecu.  

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da za period iz stavka 1. ovog članka donese odluku o visini 

razmjernog iznosa prema razmjernom broju dana redovnog rada vrtića u tom mjesecu. 

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u "Službenom glasniku Općine 

Selca“. 

 

KLASA:  601-01/20-01/0003                                                       

URBROJ: 2104/07-01-01/20-01                 

Selca,2. srpnja 2020. godine                 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                 

        

                Marčelo Štambuk, dr.med., v.r. 
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Na temelju članka 5., 7. i 100.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma (Narodne novine broj 29/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Selca 

(Službeni glasnik Općine Selca broj: 04/18.), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 12. 

sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 

birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Selca  za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Selca   za 2020.  

godinu koja se osiguravaju u Proračunu  Općine Selca za 2020. godinu. 

 

Članak 2. 

U Proračunu Općine Selca za 2020. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 

11.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje  se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj 

političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u 

trenutku konstituiranja Općinskog vijeća  Općine Selca. 

 

Članak 4. 

Za svakog člana  vijeća utvrđuje  se iznos sredstava od 1.000,00 kuna godišnje. 

 

Članak 5. 

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom  

vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Selca za 2020. godinu na način 

utvrđen u članku 3. Ove Odluke u iznosima kako slijedi: 

 

 

Naziv političke stranke                                         Broj vijećnika Iznos u kunama 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ  3 3.000,00 (3.100,00) 

Hrvatska seljačka stranka 1 1.000,00 

Pero Trutanić (NEZ) 1 1.000,00 

Zorica Jakšić (NEZ) 1 1.000,00 (1.100,00) 

Lino Lučić (NEZ) 1 1.000,00 

Tonči Zlatar (NEZ) 1 1.000,00 

Zoran Vrsalović (NEZ) 1 1.000,00 

Bruno Štambuk (NEZ) 1 1.000,00 

Stjepko Tomaš (NEZ) 1 1.000,00 
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Članak 6. 

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje  Jedinstveni upravni odjel Općine Selca  na 

žiroračun političke stranke / nezavisnog vijećnika jednom godišnje u ukupnom iznosu i to 

najkasnije do 31. prosinca 2020. godine. 

 

 

Članak 7. 

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca". 

 

Klasa: 021-05/20-01/0003 

URbroj: 2104/07-01-01/20-01 

Selca, 2. srpnja 2020. godine 

 

  Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                             Marčelo Štambuk, dr.med., v.r. 

 

***************************** 

 

Temeljem Članka 41. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 

94/13), te Članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 04/18), 

Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. donosi 

 

SUGLASNOST 

na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

Dječjeg vrtića Selca 

 

Članak 1. 

Sukladno Članku 41. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 

94/13) Općinsko vijeće daje Suglasnost na predloženi prijedlog pravilnika o izmjenama i 

dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Selca“ u Selcima. 

 

Članak 2. 

Ova Suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Selca. 

 

Klasa:023-01/20-01/0013 

URbroj: 2104/07-01-01/20-01 

Selca, 2. srpnja 2020. godine 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Marčelo Štambuk, dr.med., vr. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 4/18), 

Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 2. srpnja 2020. godine, 

donijelo je  

 

ZAKLJUČAK  

o davanju prethodne suglasnosti  na Statut općinske knjižnice 

„Hrvatski sastanak 1888.“ 

 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Selca daje prethodnu suglasnost na Statut općinske knjižnice  

„Hrvatski sastanak 1888.“. 

 

Članak 2. 

 

Ova Suglasnost će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Selca“. 

 

 

Klasa: 612-01/20-01/0004 

Urbroj: 2104/07-01-01/20-01 

Selca, 2. srpnja 2020. godine 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

 Marčelo Štambuk, dr.med., v.r. 

 

********************** 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

Na temelju članka 2.stavka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Selca 

(Službeni glasnik Općine Selca, broj 05/2013) i članka 46. Statuta Općine Selca (Službeni 

glasnik Općine Selca, broj 04/2018) Općinski načelnik Općine Selca donosi  slijedeću  

 

 

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE 

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENJA O OBILJEŽAVANJU ULICA I TRGOVA 

U OPĆINI SELCA, NASELJE SELCA 

 

Članak 1. 

 

U točki I. Rješenja o obilježavanju ulica i trgova u Selcima (Službeni glasnik Općine Brač, 

broj 5/89 i 1/91),   dodaju se katastarske čestice zemlje za predmetne ulice: 
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1.   NC-SE 39   ULICA VENCESLAVA 

ŠTAMBUKA. Ulica se dopunjuje sa česticama zemlje: 347,324/1,343/4 i č.zgr. 135/1* sve 

K.O. Selca , te sada Ulica Venceslava Štambuka obuhvaća sljedeće čestice zemlje, sve K.O. 

Selca: 2778/1,/9, 347,324/1,343/4 i č.zgr. 135/1* , 139/18,/25.  

 

2.   NC-SE 40   ULICA DR. JURJA 

BASARIČEKA. Ulica se dopunjuje sa česticom zemlje: 324/1, sve K.O. Selca , te sada Ulica 

Dr. Jurja Basaričeka obuhvaća sljedeće čestice zemlje, sve K.O. Selca: 2778/1,/2, 324/1.  

 

3.   NC-SE 41   HVARSKA ULICA. Ulica 

se dopunjuje sa česticom zemlje: 465, sve K.O. Selca , te sada Hvarska ulica obuhvaća 

sljedeće čestice zemlje, sve K.O. Selca: 459/2,461/11,464/1,465 i 466. 

 

4.    NC-SE 45   ULICA PALIH BORACA. 

Ulica se dopunjuje sa česticom zemlje: 465, sve K.O. Selca , te sada Ulica Palih boraca 

obuhvaća sljedeće čestice zemlje, sve K.O. Selca: 2778/2,/9,3089 i 465. 

 

Članak 2. 

 

Sve ulice određene u članku 1. ove Odluke označene su bojom i pripadajućom oznakom na 

grafičkom planu koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine 

Selca“. 

 

Klasa:340-01/20-01/0001 

Ur.broj:2104/07-02-01/20-01 

Selca, 4. veljače 2020.  godine. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

           Ivan Marijančević, v.r. 
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Izdavač: Općina Selca ; Splitsko- dalmatinska županija; Trg S. Radića 5 – 21425 Selca  

Telefon 021/622-663 – Fax. 021/600-270 

Glavni i odgovorni urednik: Ivan Marijančević * Tisak: Općina Selca 

info@selca.hr   www.selca.hr  
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