
  

                           
  
               REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    OPĆINA SELCA 
                   Općinski načelnik 
 
KLASA: 022-05/21-01/0009 
URBROJ: 2104/07-02-01/21-01 
Selca, 10. studenog 2021. godine  
 
Na  temelju članka 46. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj 
04/18), podnosim Općinskom vijeću Općine Selca 
 

IZVJEŠĆE 
o radu načelnika Općine Selca za razdoblje siječanj - lipanj 2021. 

 
I. UVODNI DIO 
 

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Selca, u okviru svog 
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu 
povjereni zakonom, utvrđivao prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao 
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih 
akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog 
vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i 
rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u 
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao 
i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 
 

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i kroz sastanke te 
konzultacije, kao i kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika i kroz rad 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
 
 U izvještajnom su razdoblju provedeni i Lokalni izbori koji su se održali 16. 
svibnja 2021. godine.  
 
II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
 Usprkos 2020. godini koja je obilježena Korona krizom i smanjenim prihodima 
poslovanja, kao i iznimno lošim turističkim pokazateljima,  Općina Selca je uspješno 
krenula u provedbu svog najvećeg infrastrukturnog projekta – izgradnje društveno 
vatrogasnog doma u Selcima, kao i niza ostalih manje zahtjevnih komunalnih projekata. 
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Vatrogasni dom Selca 
 
Projekt izgradnje novog vatrogasnog doma financira se uz potporu Europskog fonda za 
ruralni razvoj kroz mjeru 7.4.1.  
Prve aktivnosti usmjerene prema izgradnji objekta datiraju još iz 2014. godine kada smo 
započeli postupak uknjižbe zemljišta, dok smo službenu aplikaciju na natječaj odradili u 
kolovozu 2018. godine. 
Ugovor o dodjeli sredstava je potpisan u listopadu 2019. godine, dok je nakon 
provedenog postupka javne nabave Ugovor o izvođenju radova potpisan u studenom 
2020. godine. Izvođač je upućen u posao početkom 2021. godine. Radovi su krenuli 
nešto sporijom dinamikom od planiranog, prvenstveno zbog problema u projektno – 
tehničkoj dokumentaciji i potrebe provedbe pre-projektiranja postojeće dokumentacije. 
Glavnina armirano – betonskih radova na objektu je odrađena u razdoblju od lipnja do 
listopada 2021. godine, kada smo i potpisali anex ugovora o građenju kojim smo 
regulirali produžetak roka izgradnje objekta.  Trenutno je za troškove izgradnje objekta 
fakturirano 2.979.164,85 kn, koliko je i plaćeno.  
Osim odobrenih sredstava od strane APPRRR-a u iznosu od 7,4 milijuna kuna, u 
međuvremenu je potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta od strane MRRFEU-a u 
iznosu od 1.3 milijuna kuna. Sveukupna vrijednost projekta (bez troškova izrade 
dokumentacije i dovoda infrastrukture) iznosi 10,1 milijun kuna. Razlika će se podmiriti 
iz vlastitih sredstava, kao i potporom ostalih izvora financiranja koji će se realizirati 
tijekom 2022. godine. 
 
S obzirom na zahtjevnost projekta i složene dokumentacije koja se odnosi na provedeni 
postupak javne nabave kao i predstojeće kontrole utroška predujma od strane APPRRR 
Općina ima formiran stručni projektni tim koji uz podršku vanjske agencije za 
savjetovanje brine o poštivanju ugovornih procedura i rokova. 
 
Vatrogasni će dom činiti tri funkcionalno različita volumena ukupne površine 1155 m2 u 
kojima će se smjestiti garažni prostor za 6 vatrogasnih vozila, funkcionalna prostorija za 
vatrogasnu operativu i toranj za vježbu, garderoba, dvorana za vježbanje, 
multifunkcionalna dvorana za učenje i usavršavanje, prostori za dnevni odmor te 
spavaonice. Sastavni dio vatrogasnog doma je i novi komunikacijski centar. 
 
Interpretacijski centar ribarstva „Mario Puratić“ u Sumartinu 
 
Općina Selca je u siječnju 2021. godine aplicirala projekt ICR Mario Puratić na mjeru 2.1. 
„Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne baštine temeljene na 
ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru“, objavljenog od 
strane LAGUR i FLAG natječaja. Arhitektonski projekt je izradio Runje j.d.o.o. dok je 
projekt opremanja izrađen od strane Studio Clinika doo iz Zagreba. Sveukupna 
vrijednost projekta iznosi 2.898.360,10 kn od čega je trošak izgradnje i opremanja 
objekta 2.516.560,10 kn, trošak izrade spomen obilježja na mostu 164.925,00 kn, trošak 
projektne dokumentacije 115.000,00 kn i opći troškovi pripreme i provedbe projektnih 
aktivnosti 101.875,00 kn.  
Odlukom o odabiru od 8. listopada 2021. godine propisano je da su svi navedeni troškovi 
prihvatljivi i financirani u 100% iznosu. Privremena Odluka je upućena Ministarstvu 
poljoprivrede, upravi za ribarstvo koje će nakon provedene kontrole postupka donijeti 
konačnu Odluku o dodjeli sredstava.  
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Projekt će se realizirati tijekom 2022. godine. 
 
Zaželi – program zapošljavanja žena u općini Selca 
 
U svibnju 2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa 
Europskog socijalnog fonda za provedbu projekta „Zaželi“ – program zapošljavanja žena 
u Općini Selca. Odobrenim projektom Općina Selca je zaposlila 10 žena na razdoblje od 
12 mjeseci koji će skrbiti o 60 starijih i nemoćnih građana s područja općine.  
 
Ukupno je odobreno 927.390,00 kn od čega glavnina potpore iznosi na mjesečnu uslugu 
potpore i podrške koja iznosi 847.800,00 kn (7.065,00 kn x 120 jed.). Iz tih sredstava se 
isplaćuje minimalna bruto plaća za zaposlenice koja iznosi 4.250,00 kn (za cjelokupno 
razdoblje s troškovima prijevoza cca. 570.000,00 kn). Razlikom odobrenih sredstava 
nabavljene su higijenske potrepštine za korisnike u iznosu od 166.597,20 kn dok ostatak 
od 111.202,80 predstavlja neizravne troškove iz kojih se uobičajeno plaća koordinator 
projekta. U našem slučaju taj posao obavlja načelnik tako da će se ta sredstva utrošiti za 
dodatne pakete korisnicima, isplatu božićnice djelatnicama, radnu odjeću i sl. 
Od ostalih odobrenih troškova izdvajamo trošak stručnog osposobljavanja (53.000,00 
kn), te trošak promocije i vidljivosti (26.590,00 kn).  
 
Bez obzira što smo imali određene poteškoće u pokretanju projekta (3 natječaja za 
zapošljavanje), isti je uspješno krenuo u mjesecu rujnu o.g. Zbog kašnjenja u plaćanju 
predujma Općina privremeno predfinancira realizirane projektne aktivnosti. 
 
Sanacija i uređenje dvorana u Selcima i Povljima 
 
U sklopu tekućih i investicijskih održavanja objekata društvene namjene izvršena je 
sanacija s hidro izolacijom narodnog doma Sokolana u Selcima ukupne vrijednosti 
198.738,00 kn gdje smo u cijelosti uredili zidove postojeće dvorane i promijenili 
kompletnu elektro instalaciju s ugrađenom novom LED rasvjetom.  
Dvoranu koriste djeca i mladi te predstavlja jedan od dva zatvorena sportska objekta u 
općini. 
U Povljima se je nastavilo s uređenjem Zadružnog doma u sklopu kojeg se je adaptirao i 
opremio prostor novog područnog vrtića kao i zajedničke sanitarne prostorije. Ukupno 
je utrošeno 44.326,00 kn.  
 
Uređenje i opremanje Parka Tolstoj 
 
Jedan od najznačajnijih projekata uređenja javnih i zelenih površina je projekt parka 
Tolstoj u Selcima. Projektne aktivnosti su uključivale radove na sanaciji i popločavanju 
staza, razvoju mreže vodoopskrbe i energetike kao i ugradnje opreme. 
Većina aktivnosti je odrađena posredstvom dobrotvornog rada i donacija od strane 
pojedinaca i tvrtki. Općina je sudjelovala s iznosom od 190.731,00 kn od čega trošak 
nabavke igrala i komunalne opreme iznosi 123.324,00 kn.  
Iznos donacija od strane pravnih osoba uplaćenih na račun Općine za potrebe uređenja 
parka Tolstoj iznosi 10.500,00 kn. 
Do kraja godine Općina planira u okviru najavljenih mjera LAG-a prijaviti projekt 
izgradnje i opremanja ljetne pozornice za koju je već izrađena projektna dokumentacija, 
a iznos potpore će iznositi 100.000 EUR-a. 
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Na ovaj smo način prostor u centru mjesta Selca oplemenili s brojnim korisnim 
sadržajima koji će biti dani na korištenje mještanima, djeci i mladima ali i našim 
posjetiteljima (gostima). 
 
Nabavka komunalne opreme 
 
S ciljem implementacije sustava odvoza komunalnog otpada s praga korisnika Općina 
Selca je uz pomoć FZOEU-a pribavila dodatnih 700 kanti i 30 pocinčanih kontejnera 
ukupne vrijednosti 247.500,00 od čega je iznos potpore iznosio 148.500,00 kn. 
Sustav će biti uspostavljen najkasnije do proljeća 2022. na način da će do tada svim 
korisnicima biti dodijeljene čipirane kante i omogućen odvoz otpada u unaprijed 
definiranim terminima ispred njihovog praga. Korisnicima koji neće imati pristup ovoj 
usluzi (zbog dislociranosti, odnosno nemogućnosti pristupa komunalnog vozila) imat će 
osigurane zajedničke kontejnere. 
Sustav odvoza glomaznog otpada će biti organiziran na tri pozicije (Vitina, Bunjiška i 
Radonja), dok će ostala odlagališta biti trajno zatvorena. Već sada su pokrenute 
određene aktivnosti u tom smjeru s ciljem uređenja ovog segmenta poslovanja i 
smanjenja troškova. Zatvoreno je odlagalište „Kamen prag“ u Novom Selu te je u 
postupku trajno zatvaranje odlagališta „Kruška“ u Sumartinu.  
Cilj je edukativnim mjerama poticati građane da sami angažiraju odvoz glomaznog 
otpada što je njihovo zakonsko pravo i uključeno je u paušalnu cijenu odvoza miješanog 
komunalnog otpada (jedan put godišnje). 
 
Turistički pokazatelji 
 
Analizom turističkih rezultata kao referentnu godinu uzimamo 2019. koja je bila 
rekordna za Općinu Selca u smislu registriranih dolazaka, odnosno noćenja. 
2019. godina 124.766 noćenja / 14.181 turista 
2020. godina 79.610 noćenja / 7.488 turista  
2021. godina 114.656 noćenja / 12.476 turista 
 
Noćenja su dakle ove godine na razini 91,90% referentne 2019. godine što je pokazatelj 
određene stabilizacije turističkog sektora. 
 
Općina Selca ima 587 registriranih smještajnih jedinica odnosno ukupno 2.009 kreveta, 
po mjestima; Selca (718), Povlja (657), Sumartin (616) i Novo Selo (18).  
 
Također turistička ostvarenja u smislu ostvarenog prometa (noćenja) su ravnomjerno 
podijeljena na sva naša mjesta; Povlja (38.635), Selca (37.712) i Sumartin(37.559), dok 
je Novo Selo ostvarilo 750 noćenja.  
 
Upravo stvaranjem dodatnih turističkih atrakcija (npr. ICR Mario Puratić u Sumartinu) 
utječemo na poboljšanje turističke ponude u našoj općini.  
 
 
U nerednom razdoblju nam predstoji realizacija započetih projekata, ali i pokretanje 
novih za koje imamo spremnu projektnu dokumentaciju. 
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Novo programsko razdoblje Unije predviđa zadržavanje većine operativnih programa 
kao i uvođenje nekih novih s posebnim naglaskom na zelenu tranziciju.  
U prijelaznom razdoblju (2022. godina) Općina Selca će sudjelovati i u mjerama Fonda 
za oporavak u okviru kojeg imamo planirana (prijavljena) dva veća infrastrukturna 
projekta, sustav kanalizacije i odvodnje naselja Sumartin i projekt vodoopskrbe Selačkih 
zaseoka i zone Konopice. Nositelj projektnih aktivnosti je Vodovod Brač, dok je Općina 
partner u projektu. 
 
Također planiramo nastaviti s aktivnostima na projektiranju ceste Pučišća (Luke) – 
Povlja kao jednog od strateški važnog projekta za otok Brač i naravno za našu općinu. 
 
U analiziranom je razdoblju odrađeno i niz manjih zahvata u prostoru (uređenja poljskih 
i protupožarnih puteva, održavanja sustava javne rasvjete i sl.) kao i socijalnih projekta 
koji uključuju brigu o osnovnim potrebama građana s čime planiramo nastaviti i u 
budućnosti. 
 
S poštovanjem, 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
 
            Ivan Marijančević 
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