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               REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    OPĆINA SELCA 
                   Općinski načelnik 
 
Klasa: 023-01/15-01/0030 
Urbroj: 2104/07-02-01/15-01 
Selca, 10. rujna 2015. godine  
 
Na  temelju članka 49. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj 
03/13), podnosim Općinskom vijeću Općine Selca 
 

IZVJEŠĆE 
o radu načelnika Općine Selca za razdoblje siječanj – lipanj 2015. 

 
I. UVODNI DIO 
 
 Statutom Općine Selca utvrđeno je da je općinski načelnik  nositelj izvršne vlasti i 
da ima jednog zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša volonterski, te da 
sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja 
izvršne poslove lokalne samouprave utvrđene zakonom. 
 

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 je 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, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna 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 na brojnim 
sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz 
aktivnosti načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
 
 U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Selca uredno je obavljao sve  izvršne 
poslove koji su mu povjereni zakonom, a posebice:  
 

o -utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Selca, 
o -iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima 

bitnim za  raspravljanje Općinskog vijeća Općine Selca i donošenje odluka, 
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o -izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća, 
o -upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, 
o -upravljanje prihodima i rashodima Općine Selca, 
o -utvrđivanje prijedloga za izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine 

Selca, 
o -donošenje odluka o investicijama, 
o -donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima 

financiranja,  
o -usmjeravanje i djelovanje na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca 
o -brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i  dr., 
o -brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave te sudjeluje u radu 

koordinacije čelnika bračkih JLS-a, 
o -brine o suradnji s tijelima državne uprave-ministarstvima, fondovima i dr. 

  
U izvještajnom razdoblju ostvarena je korektna suradnja  sa vijećnicima Općine 

Selca, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca, sa ovlaštenim 
osobama na razini Županije, gradova, općina, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba s 
kojima Općina Selca surađuje i radi. 
 
 
II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
1.U području  zaposlenosti-nositelja poslova: 

 
U Općini Selca je na dan 30.06.2015.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 

bilo ukupno zaposleno 5 djelatnika , a na određeno vrijeme 4 od toga: 
 
1.Dužnosnici:………………………………………………...................……. 1   
 (općinski načelnik) 
 
2.Jedinstveni upravni odjel:……………………………….....………. 4  
   (4 službenika) 
 
3.Vlastiti pogon: ………………………………………………................……4 
   (1 službenik i 3 namještenika)  

 
Kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić i Knjižnica) na dan 30.06.2015.g. u 

radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo ukupno zaposleno 4 djelatnika , te 1 na 
određeno vrijeme i to; 
 
1.Dječji vrtić „Selca“:……………………………………………….........…..........…. 4   
 
2.Općinska knjižnica:……………………………………………..………............…. 1 
   (ravnateljica) 
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2.U području financija : 
 

U izvještajnom razdoblju načelnik je  inicirao i nadzirao poslove vezane uz 
izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, 
nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, 
brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Selca kao i  druge  poslove i 
aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine Selca. 

 
1. Ukupni prihodi poslovanja 01.01.2015. – 30.06.2015. bili su: ...2.533.766,00 kn 
2. Ukupni rashodi poslovanja 01.01.2015. –  30.06.2015. bili su: ...2.765.995,00 kn 

 
Proračun Općine Selca za 2015. godinu donesen je na 8. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Selca, 11.12.2014. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku Općine Selca“ 
broj 6/14.). Proračun Općine Selca za 2015.g. u izvještajnom razdoblju nije imao izmjene 
i dopune (rebalans). 

 
 

Namjenska cijena vode 
 
Stanje općinskih sredstava deponiranih na računu Vodovoda Brač d.o.o. Supetar na dan 
31.08.2015. s osnova namjenske cijene vode iznosi 220.000,00 kn. 
 
 
3.U području javnosti rada 

 
 Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku Općine Selca, na 
službenoj web stranici Općine Selca  www.selca.hr , na oglasnoj ploči Općine Selca , na 
sjednicama Općinskog vijeća Općine Selca, u komunikaciji sa građanima i sl.  
 
Dan Općine Selca je proslavljen na dostojanstven i svečan način čemo smo bili i svjedoci. 
Među brojnim uzvanicima posebno nas je obradovala činjenica da je na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća sudjelovao i kardinal Josip Bozanić. 
 
U sklopu projekta Eko Brač 2015. u organizaciji Nemo adriatica u Povljima je boravio 
ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović i direktor FZOEU Sven Mueller.  Bila 
je ovo prilika koju smo iskoristili da upoznamo ministra s aktualnim problemima s 
kojima se svakodnevno susrećemo s posebnim naglaskom na potpljeni brod Marko Polo 
u povaljskoj luci. Ministar je obećao konkretnu pomoć a rezultat razgovora je taj da će se 
brod do kraja ove godine potopiti na sigurno mjesto udaljeno od luke gdje neće 
ugrožavati pomorski promet. 
 
U mjesecu kolovozu bila nam je čast ugostiti i Predsjednicu RH Kolindu Grabar Kitarović 
koja je u našoj općini boravila privatno povodom poziva gosp. Ivana Zvonimira Čička. 
Bilo je to jedno iznimno korisno druženje na kojem smo upoznali predsjednicu s 
potencijalima naše općine ali i određenim problemima koji priječe njezin brži razvoj, 
posebno problem zapuštenih ali iznimno vrijednih nekretnina (hoteli u Povljima i 
Sumartinu) i sl.  
 
 

http://www.selca.hr/
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4.Postupak stipendiranja učenika i studenata u šk. / ak. 2014./15. godini  
 

Nakon provedenog natječaja za stipendiranje učenika i studenata i pregledom prispjele 
dokumentacije Općinski načelnik je donio konačnu odluku o stipendiranju sljedećih 
učenika / studenata: 
 
DAROVITI UČENICI  
1.      Ivan Vuković, Opća gimnazija, 38 bodova 
2.      Andrea Zlatar, Opća gimnazija, 26 bodova (I. god) 
3.      Jasmina Tokalić, I. gimnazija, 24 boda (I. god) 
 
DAROVITI STUDENTI 
1.      Ružica Tokalić, Medicinski fakultet, 38 bodova 
2.      Nino Vuković, Pomorski fakultet, 24 boda 
3.      Sara Radić, PMF, 25 bodova (I. god) 
  
DEFICITARNA ZANIMANJA - UČENICI 
1.      Kristina Pučo, Hoteljersko - turist. komercijalist, 39 bodova 
2.      Ivan Zelanović, Ugostiteljska škola, 20 bodova 
 
DEFICITARNA ZANIMANJA - STUDENTI 
1.      Meri Mošić, PMF, matematika i računarstvo, 28 bodova 
2.      Toma Jakšić, FESB, 22 boda 
  
UČENICI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA 
1.      Nikolina Bezmalinović, Hoteljersko - turist. komercijalist, 43 boda 
2.      Doris Mišetić, Opća gimnazija, 26 bodova 
3.      Diana Antonijević, Hoteljersko - turist. komercijalist, 14 bodova 
 
STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA 
1.      Marija Štambuk, Stomatološki fakultet, 16 bodova 
  
Svi navedeni kandidati ostvarili su pravo na dodjelu učeničke / studentske stipendije. 
Budući da nije bilo dovoljno kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja za dodjelu 
učeničke stipendije (kategorija daroviti učenici ostalih godina) dodijeljene su dvije 
stipendije za učenike prvih razreda, kao i u kategoriji socijalnih gdje smo imali samo 
jednog kandidata za socijalnu studentsku stipendiju tako da su dodijeljene tri u 
kategoriji učeničkih umjesto planiranih dvije. 

Preuzete su obveze ispoštovane te je do sada (rujan 2015) ukupno isplaćeno 82.000,00 
kn učeničkih i studentskih stipendija. 

Novi Natječaj će se provesti početkom nove akademske godine, listopad 2015. 

5.Izvješće o radu knjižnice 
 
Zbog sve većeg interesa javnosti o radu Općinske knjižnice ali i u svrhu informiranja 
sastavni dio ovog izvještaja o radu Načelnika je Izvještaj o radu Općinske knjižnice za 
2014. godinu s osvrtom na prvi dio 2015. godine.   
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6. U području obrazovanja i društvenih djelatnosti izvršeno je sljedeće: 
 
Potrebe našeg Dječjeg vrtića (čiji je osnivač općina) su redovito servisirane, pa smo tako 
osim materijalnih troškova djelatnika izvršili zamjenu dotrajale stolarije (vrata) u 
vrijednosti od 12.000,00 kn, pribavili nove suncobrane za dječje igralište i osigurali 
sredstva za didaktički materijal. 
 
Program zadovoljavanja javnih potreba u kulturi bio je također vrlo opsežan i sadržajan. 
Nakon puno vremena uspjeli smo organizirati program koji će biti zanimljiv svim 
dobnim skupinama ali i našim gostima. Velika pozornost je posvećena djeci kojima smo 
osim nekoliko dječjih predstava osigurali i kreativne radionice koje je vodio gosp. Ervin 
Nižetić sa svojom obitelji u našoj knjižnici, projekt VOK-a „Lutke u Selcima“ doveo je u 
naše mjesto mlade i kreativne ljude koji su kroz stručne seminare i radionice izučavali 
lutkarstvo i proizveli tri vrlo uspješne predstave i još niz pojedinačnih događanja koja su 
sigurno obogatila kulturnu ponudu naše Općine. 
Osim Selaca koja trebaju biti centar kulture, u Povljima se je po prvi put organizirao 
Bukadar festival a udruga fra Andrije Kačića Miošića je i ove godine bila uspješan nositelj 
kulturnih događanja u Sumartinu. 
 
Uglavnom činjenica je da se rađaju višegodišnji kulturni projekti koji će zasigurno 
utjecati na kulturološki razvoj naše općine ali će biti i od direktne koristi našim 
iznajmljivačima kao i ostalim turističkim djelatnicima. Sva ta nastojanja moraju imati 
podršku općine jer jamče širu društvenu korist. 
Nešto širi osvrt na kulturni razvoj ali i potencijal ću dati u godišnjem izvještaju o radu. 
 
U sklopu jubilarne 25 Croatia redivive u Selcima je otkriven spomenik F.M. 
Dostojevskom, dar dr. Tućana (bista je rad poznatog ak. Kipara Vanje Radauša).  
Bista je postavljena kod škole, u školskom parku, za što je suglasnost dao Školski odbor 
OŠ Selca. 
 
Prošlog ljeta smo ugostili 38 slovačkih učenika u našoj Općini a početkom ove godine 35 
naših učenika (s pratnjom) bilo je na uzvratnom posjetu u Republici Slovačkoj. 
Poveznica ovih razmjena je poznati slovački književnik Matej Bencur (Martin Kukučin) 
koji je živio i radio u Selcima a naša Općina je potpisnik bratimljenja gradova Pakrac – 
Lipik – Jasenovo – Revuca – Dolny Kubin. Ove razmjene su iznimno korisne za Općinu 
Selca, naši učenici imaju mogućnost upoznavati nove destinacije, običaje i kulturu a 
lokalna zajednica ima korist od promidžbe našeg mjesta u Republici Slovačkoj i 
otvaranja novih mogućnosti za kulturnu ali i ekonomsku razmjenu. 
 
Nastavkom i financijskom podrškom u provođenju programa javnih potreba u sportu 
osiguravaju se djeci, mladima i ostalim stanovnicima Općine preduvjeti za bavljenje 
tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i poticanje i promicanje 
sporta kao zdravog načina života. Tako se podupire rad sportskih klubova i drugih 
sportskih institucija kroz sufinanciranje njihovog redovnog rada.  
 
Općina sufinancira izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole Selca, posebno školu 
nogometa - sufinancira se putni trošak trenera koji dolazi u Selca i radi s djecom. 
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Najzanačajniji realizirani projekt u sportu i ove godine  je manifestacija „Sportsko lito 
Selca“ koja je kroz više od mjesec dana okupila brojne mlade ljude u raznim sportovima i 
koji su ponudu naše općine obogatili te nas učinili prepoznatljivima na Braču ali i šire.  
 
Osobito sam ponosan na događanja vezana uz Sportsko lito te se nadam istome i u 
budućnosti. Sam koncept je iznimno dobro zamišljen i sve je organizirano na 
dobrovoljnoj osnovi uz također veliku društvenu korisnost projekta. Općina će i dalje 
biti glavni sponzor događanja iz razloga jer je manifestacija od iznimnog značaja za 
Općinu Selca te izravno utječe na poboljšanje turističke ponude tijekom ljetnih mjeseci. 
 
7. U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno je sljedeće: 
 
Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju 
programom pomoći koji obuhvaća sufinanciranje programa „Pomoć u kući“, pravo na 
jednokratnu pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, pravo na jednokratnu 
pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoći za studente i đake, pomoći za troškove ogrijeva,  
pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pravo na pomoć pogrebnih troškova osoba 
bez bližih srodnika i ostalo. 
 
U izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 26.000,00 kn  rodiljnih naknada i 
24.000,00 kn pomoći obiteljima i kućanstvima. 
 
Sklopljen je Sporazum o suradnji s udrugom za pomoć starijim i nemoćnim građanima 
čiji rad je sufinanciran u ukupnom iznosu od 27.569,92 kn . Od  srpnja 2015. Program 
pomoći u kući je privremeno obustavljen. Nakon što se obave konzultacije s UO za 
zdravstvo i socijalnu skrb pri SDŽ i Centrom za socijalnu skrb Brač odlučit će se o 
nastavku provođenja programa na području naše općine. 
 
III. REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI U PRVOM DIJELU 2015. GODINE 
 

- Nakon opsežnih priprema i ishodovanja svih potrebnih dozvola prije početka 
turističke sezone završila se je rekonstrukcija i izgradnja sekundarnog sustava 
vodoopskrbe i odvodnje u naselju Sumartin (predio Počivale). Vrijednost 
izvedenih radova je 1.400.000,00 kn. 

- Za drugi projekt vodoopskrbe i odvodnje u naselju Sumartin (predio Crkovnjak), 
koji je logičan sljednik prve faze projekta „Počivale“, pribavljena je sva potrebna 
dokumentacija te je ishodovana građevinska dozvola. U tijeku je raspisivanje 
natječaja za izvođenje radova a početak se očekuje do kraja ove godine. 

- Postavljene vodovodne instalacije u dužini od cca. 800 m od Selaca prema petradi 
Hum. Budući da je HEP već imao planiranu investiciju postavljanja energetskog 
kabela u spomenutoj dionici Općina se zajedno s Vodovodom paralelno uključila 
u ovaj projekt i postavila vodovodne instalacije za buduću gospodarsku zonu. 
Vrijednost investicije je 325.000,00 kn a financirano je uz pomoć namjenske 
cijene vode, sredstvima Vodovoda Brač i Hrvatskih voda. 

- Potpisan je četverogodišnji ugovor o održavanju lokalnih nerazvrstanih cesta 
pomoću kojeg će se jednostavnije ugovarati poslovi održavanja i asfaltiranja ulica 
po mjestima. Prije ljeta sanirana je ulica Tome Didolića, dio Štrade, prostor ispred 
kino dvorane i jedna ulica u Sumartinu (ukupno oko 2.500 m²). U financiranju 
ovih radova sudjelovala je i PZ Selčanka s iznosom od 80.000,00 kn. 
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- U Povljima je kompletno uređena i betonirana ulica - Put Tičje luke u ukupnoj 
dužini od cca. 350 m a u istu je postavljen energetski kabel kako bi što 
jednostavnije i brže mogli postaviti novu javnu rasvjetu. 

- U pogledu zaštite i spašavanja ističem proširenje, uređenje i postavljenje nove 
opreme za noćno slijetanje helikoptera na našem helidromu. Vrijednost radova i 
opreme je 80.000,00 kn i u cijelosti je financirano vlastitim sredstvima. 

- Nakon dobivenih suglasnosti od strane Hrvatskih cesta pristupilo se je uređenju 
ulaza u mjesto Selca (tzv. Trokut) kao i vidikovca iznad mjesta Povlja. Oba 
projekta su doprinjela komunalnom uređenju naše općine posebno novi 
vidikovac u Povljima. Vrijednost investicija je 100.000,00 kn. 

- Nastavljeno je uređenje kino dvorane na način da je uređena garderoba kao i 
sanitarni čvorovi te su izmjenjene sve elekto instalacije. Vrijednost investicije je 
cca. 40.000,00 kn. 

- Izrađena je baza (katalog) nerazvrstanih cesta na području Općine Selca. 
Vrijednost elaborata je 82.000,00 kn. 

- U postupku je izrada geodetskih elaborata za cca. 7 km ulica u općini, cilj je 
rješavanje imovinsko – pravnih poslova kao i ukljižba cesta koje su trenutno 
najoštećenije a sve u svrhu kandidiranja rekonstrukcije istih kroz program 
ruralnog razvoja (EU sredstva). 

- Izrađen je idejni projekt sanacije malog mosta u Radonji. Ove godine se planiraju 
izvršiti podmorski radovi koji će sačuvati most od daljnjih oštećenja. Vrijednost 
investicije je 250.000,00 kn te će većim dijelom financirati sredstvima županije. 

- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za novu mrtvačnicu, odnosno dvoranu 
za ispraćaje u Selcima. Projekt će se financirati sredstvima za razvoj otoka (ex. 
HBOR), podrškom županije kao i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 

- U cijelosti su podmirene obveze prema izrađivaču prostorno – planske 
dokumentacije u iznosu od 200.000,00 kn -  usvajanje PPU-a i UPU-a Konopice do 
kraja godine. 

- Za održavanje protupožarnih puteva na području Općine Selca utrošeno je 
125.000,00 kn (put sv. Nikole, cesta Konopice - Novo Selo, povaljski putevi…). 

- Plaže uređivane i dohranjivane s novim žalom u vrijednosti od 65.000,00 kn 
(utrošeno je gotovo 300 m³ žala). 

- Odobren je projekt modernizacije mreže javne rasvjete u vrijednosti od 
200.000,00 kn. Sredstva osigurava Ministarstvo gospodarstva a uz pomoć istih će 
se izmjeniti kompletna rasvjeta na rivi u Povljima te će se izgraditi nova mreža JR 
od hotela prema groblju. Također u Novom Selu će se izmjeniti određeni broj 
ekološki neprihvatljive JR novom rasvjetom. 

- U suradnji s Institutom za arheologiju iz Zagreba u listopadu kreću arheološka 
istraživanja nalazišta Bunje. 

- Ovog ljeta Općina Selca je sufinancirala brzobrodsku liniju koja je povezivala 
Povlja sa Splitom u iznosu od 15.000,00 kn. 
 

 
Budući da su financijska sredstva iznimno ograničena a na potpore možemo računati 
jedino s županijske razine trebalo je u svemu postupati izrazito racionalno ali usprkos 
tome smatram da je napravljeno mnogo manjih komunalnih zahvata u prostoru čija 
pojedinačna vrijednost nije velika ali mnogo znači za život mještana naše općine. 
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Pripremljena projkektna dokumentacija jamči vrlo skoru realizaciju i većih projekata od 
čega izdvajam nastavak izgradnje sekundarne mreže kanalizacije, mrtvačnicu u Selcima, 
projekt ribarske luke u Sumartinu, biciklističke staze, uređenje svih groblja… 

 
 
IV. ZACRTANI  PRIORITETI U 2015.GODINI: 
 

- Nastavak izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture u Sumartinu i Povljima, 
- Izrada projektne dokumentacije za nove sustave vodoopskrbe i odvodnje u 

Povljima, Sumartinu i Puntinku (faza Puntinak – zapad), 
- Izrada projektne dokumentacije za ribarsku luku Sumartin (uvala Radonja), 
- Ustrajni rad na osiguravanju infrastrukture u gospodarskoj zoni Konopice, 
- Uređenje prostorije MO Povlja, nakon uknjižbe zgrade (postupak pri samome 

kraju) rješavanje problema zajedničkog krovišta, 
- Popločavanje malog mosta u Povljima, 
- Sanacija ambulate u Selcima (izmjena vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, 

uređenje sanitarnih čvorova i ulaza u ambulantu, 
- Rješavanje svih otvorenih imovinsko – pravnih poslova s posebnim naglaskom na 

uknjižbu Sokolane, Narodnog doma u Povljima te uključivanje u proces rješavanja 
stečajnog postupka nad Interijerom (Općina je zainteresirana za ovu iznimno 
vrijednu nekretninu čime bi se dugoročno riješio problem nedostatka poslovnih 
prostora), 

- Nastavak aktivnosti oko uređenja parka Tolstoj (park uknjižen ovog ljeta), 
- Nastavak kontinuiranog uređenja poljskih puteva ali i tematskih staza na 

području općine,  
- Pripremne radnje za početak proširenja groblja u Novom Selu te izgradnja 

ogradnog zida na groblju Selca, 
- Uređenje groblja u Povljima (betoniranje staze, ogradni zid i sl.), 
- Završetak izrade najvažnijeg općinskog dokumenta – Strategije razvoja Općine 

Selca 2015. – 2020. kao i Strategije razvoja turizma,  
- Pomoć DVD-u oko realizacije projekta vatrogasnog doma (financijska i logistička 

pomoć), 
- Do kraja ove godine kandidirati projekt nove općinske plaže u Sumartinu, 

projektna dokumentacija i građevinska dozvola riješena, 
- Početak aktivnosti oko izgradnje nove mrtvačnice u Selcima. 

 
  
V. ZAKLJUČAK 

 
 Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled  aktivnosti u prvoj polovini 2015. godine 
s osvrtom na ljetne mjesece s obzirom da se izvještaj podnosi u mjesecu rujnu 2015.  

U ljetnim mjesecima proračunski prihodi su se poboljšali (najviše s osnova 
poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i prihoda od komunalnog doprinosa), 
tako da je ostvarenje proračuna bolje nego prošlogodišnje 2014. godine.  

 
Turistički pokazatelji su dobri za našu općinu te je zabilježen porast broja 

noćenja za 5% u odnosu na prošlu godinu ali također u porastu je i broj novih 
iznajmljivača koji u ovoj gospodarskoj grani pronalaze dodatni izvor prihoda za svoja 
kućanstva. 
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Detaljniji Izvještaj o turističkoj sezoni ću prezentirati u godišnjem izvještaju o 
radu! 
 
 Pozivam vijećnike Općine Selca kao i sve građane da kad god imaju potrebu, 
nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bi zajednički pokušali rješavati naše probleme 
i ostvariti zajedničke planove.  
  
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi, 
zahvaljujem na razumijevanju, pomoći , povjerenju i  suradnji te se istome nadam i u 
nadolazećem razdoblju. 
 
   

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

                                                                           Ivan Marijančević, v.r. 
  

 


