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               REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    OPĆINA SELCA 
                   Općinski načelnik 
 
Klasa: 023-01/16-01/0017 
Urbroj: 2104/07-02-01/16-01 
Selca, 5. listopada 2016. 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 2016. 

s osvrtom na ljetno razdoblje 
 

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, 



 

Izvještaj o radu načelnika Općine Selca 01 – 06 / 2016 2 

 

 

o -iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima 
bitnim za  raspravljanje Općinskog vijeća Općine Selca i donošenje odluka, 

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 30.06.2016.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 

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

 
Kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić i Knjižnica) na dan 30.06.2016.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 
   (knjižničarka) 
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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 01.01.2016. – 30.06.2016. bili su: ...2.622.127,00 kn 
2. Ukupni rashodi poslovanja 01.01.2016. –  30.06.2016. bili su:... 2.779.835,00 kn 

 
Proračun Općine Selca za 2016. godinu donesen je na 13. sjednici Općinskog 

vijeća Općine Selca, 19.12.2015. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku Općine 
Selca“ broj 7/15.  

Proračun Općine Selca za 2016.g. u izvještajnom razdoblju nije imao svoje 
izmjene i dopune (rebalans). 
 
Stanje dospjelih obveza na dan 30.06.2016. iznosi 2.738.962,47 kn, a stanje dospjelih 
potraživanja iznosi 1.882.108,32 kn. 
U izvještajnom razdoblju ukupno je podmireno 1.881.315,25 kn prije preuzetih obveza. 
 

Namjenska cijena vode 
 
Stanje općinskih sredstava deponiranih na računu Vodovoda Brač d.o.o. Supetar na dan 
30.09.2016. s osnova namjenske cijene vode iznosi 208.657,91 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 15. srpnja 2016. održavanjem svečane sjednice 
Općinskog vijeća na kojoj su uručene posebne nagrade Općine istaknutim gospodarskim 
subjektima; PZ Selčanki i Vađenju kamena Selca, a plaketu počasnog građanina uručili 
smo don Stanku Jerčiću.   
 
4.Postupak stipendiranja učenika i studenata u šk. / ak. 2015./16. godini  
 

Nakon provedenog natječaja za stipendiranje učenika i studenata i pregledom prispjele 
dokumentacije Općinski načelnik u suradnji s komisijom za stipendiranje učenika i 
studenata donosi konačnu odluku o stipendiranju sljedećih učenika / studenata: 
 
DAROVITI UČENICI  

1. Luka Marija Delimar, IV. Gimnazija Split (I. raz.) 
2. Paola Bošković, Zdravstvena škola Split (I. raz.) 

http://www.selca.hr/
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3. Stipe Ostojić, Prirodoslovno tehnička škola Split 
4. Dominik Mošić, Klesarska škola Pučišća 

 
DAROVITI STUDENTI 
1.      Meri Carević, Filozofski fakultet Zagreb (I. god) 
2.      Ivan Vuković, FER Zagreb (I. god) 
3.      Ružica Tokalić, Medicinski fakultet Split 
4.      Marija Štambuk, Stomatološki fakultet Zagreb 
 
DEFICITARNA ZANIMANJA - UČENICI 
1.      Kristina Pučo, Hoteljersko - turist. škola Bol 
2.      Katarina Bezmalinović, Hotelijersko – turist. škola Bol  
 
DEFICITARNA ZANIMANJA - STUDENTI 
1.      Meri Mošić, PMF Zagreb 
2.      Toma Jakšić, FESB Split 
  
UČENICI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA 
1. Tea Pučo, Hotelijersko – turist. škola Bol  
2. Marija Eterović, Prometna škola Split 
 
STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA 
1. Rafaela Carević, Tekstilno – tehnološki fakultet Zagreb 
2. Lena Ostojić, Ekonomski fakultet Split – stručni studij 
  
Za 4 učenika i 3 studenata osigurana je jednokratna novčana potpora u njihovom 
školovanju iz razloga jer nisu ostvarili dovoljni broj bodova za redovnu stipendiju. 

Ukupno je dodijeljeno 16 stipendija – za učenike se isplaćuje iznos od 500,00 kn / 
mjesečno tijekom 10 mjeseci (5.000,00 kn godišnje), a za studente 800,00 kn/mj tijekom 
12 mjeseci (9.600,00 mjesečno), što na razini godine iznosi 116.800,00 kn (bez 
pomoći). Preuzete su obveze većim dijelom ispoštovane te se očekuje raspisivanje novog 
natječaja do kraja ove godine. 

5.Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Selca 
Rad i djelovanje turističke zajednice u promatranom razdoblju (prvi dio 2016.) obilježila 
je smjena direktorice ureda TZO Selca. 
Za potrebe izvješća donosim kratki pregled aktivnosti; 

- Turističko vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 19. svibnja 2016. godine 
između ostalog raspravljalo i o Prijedlogu Izvješća o radu direktora i Ureda za 
2015. godinu te natpolovičnom većinom isto nije prihvatilo. 

- Budući da su Članovi Turističkog vijeća izglasali prijedlog tajnog glasovanja po 
ovoj točki, nakon provedenog postupka i prebrojavanja listića ustanovljeno je da 
od 6 prisutnih članova vijeća s pravom glasa njih 2 (dvoje) je bilo „za“ usvajanje 
Izvješća o radu a njih 4 (četvero) „protiv“ uvajanja  Izvješća čime je po službenoj 
dužnosti aktiviran Čl. 51. Statuta TZO Selca i pokrenut postupak razriješenja 
direktora Ureda TZO Selca. 

- Direktorici je ponuđeno da se u utvrđenom roku izjasni o razlozima razriješenja 
što je ona i napravila ali Turističko vijeće na svojoj sljedećoj sjednici održanoj 
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dana 20. lipnja 2016. godine natpolovičnom većinom nije prihvatilo to dodatno 
obrazloženje ( obrazloženje je privlatio 1 član TV, suzdržan je također bio 1 član 
TV a 5 članova TV bilo je protiv prihvaćanja dodatnog obrazloženja. 

- Sukladno svim zakonskim odredbama i čl. 51. Statuta Odlukom TV je donesena 
Odluka o razriješenju direktorice TZO Selca. 

- Direktorica je u međuvremenu iskoristila pravo na godišnji odmor, određeno 
vrijeme je bila na bolovanju te joj je naposlijetku 6. rujna 2016. uručen otkaz 
Ugovora o radu s otkaznim rokom od 30 dana. 

 
U međuvremenu je Ministarstvo turizma prihvatilo naš postupak razriješenja kao valjan 
te je imenovalo Predsjednika TZO Selca (Ivan Marijančević) kao jedinu osobu ovlaštenu 
za zastupanje Ureda i TZ-a do okončanja postupka izbora novog direktora/ice TZO Selca. 
 
Natječaj za izbor novog direktora/ice TZO Selca je raspisan početkom listopada, a o 
izboru novog direktora će odlučivati članovi Turističkog vijeća. 
Bez obzira na ovaj postupak, sezona je odrađena bez ikakvih poteškoća, sve službe su 
normalno funkcionirale a rad informativnih centara je produžen do 3. listopada. 
 
U nastavku donosim pregled turističkog prometa po mjesecima. 
 
STATISTIKA DOLAZAKA I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA 
2014. i 2015. godina u odnosu na 2016. 
PODRUČJE OPĆINE SELCA 
(podaci preuzeti od TZ Splitsko-Dalmatinske Županije) 
 
DOLASCI 

 2015. 2014. Indeksi 2015/14 

 DOMAĆI STRANI UKUPNO DOMAĆI STRANI UKUPNO DOMAĆI STRANI UKUPNO 

LIPANJ 40 866 906 22 1022 1044 182 85 87 
SPRANJ 150 3136 3286 110 3217 3327 136 97 99 

KOLOVOZ 183 3749 3932 128 3647 3775 143 103 104 
RUJAN 11 533 544 19 490 509 58 109 107 

Ukupno 
sezona 

384 8.284 8.668 279 8.376 8.655 519 394 397 

          

SIJEČ.-PROS. 391 8.583 8.974 291 8.469 8.760 134 101 102 
    

 
NOĆENJA 

 2015. 2014. Indeksi 2015/14 

 DOMAĆI STRANI UKUPNO DOMAĆI STRANI UKUPNO DOMAĆI STRANI UKUPNO 

LIPANJ 168 5862 6030 158 6084 6242 106 96 97 
SPRANJ 1137 27655 28792 931 27877 28808 122 99 100 

KOLOVOZ 1756 35135 36891 1376 32611 33987 128 108 109 
RUJAN 147 6239 6386 100 6041 6141 147 103 104 

Ukupno 
sezona 

3.208 7.4891 78.099 2.565 72.613 75.178 503 406 410 

          

SIJEČ.-PROS. 3.237 75.342 78.579 2.836 73.394 76.230 114 103 103 
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2016. godina 
Naziv izvještaja: Turistički promet po danima 
Od datuma = 1.6.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016 

 
2016. DOLASCI BR. NOĆENJA BR. TURISTA 

*** DOMAĆI STRANI UKUPNO DOMAĆI STRANI UKUPNO DOMAĆI STRANI UKUPNO 

2016/06 52 1083 1135 384 7927 8311 54 1134 1188 
2016/07 277 4681 4958 2936 37976 40912 315 5254 5569 
2016/08 308 3745 4053 3927 40330 44257 445 5142 5587 
2016/09 17 688 705 471 7.336 7.807 56 1271 1327 
Ukupno 

06-09 
654 10.197 10.526 7.718 93.569 101.287 870 12.801 13.671 

  
Promatrajući sezonske mjesece (lipanj - rujan), 2016. godina u odnosu na prošlu 2015. 
bilježi porast dolazaka za 21,43% te noćenja za 29,69%. 
 
Naravno ove podatke svakako moramo uzeti s rezervom jer je činjenica da je uvođenjem 
novog sustava za evidentiranje gostiju e-visitor zasigurno došlo do uvođenja reda i u taj 
segment poslovanja, tako da ćemo za nešto realniju procjenu turističkog prometa morati 
ipak pričekati sljedeću turističku sezonu. 
 
Bez obzira na trenutne nedoumice, evidentno je da se je dogodio porast noćenja i 
dolazaka i na tome treba čestitati svim turističkim djelatnicima te svi skupa moramo 
shvatiti da je turizam jedna od najznačajnijih gospodarskih grana u općini koja će u 
sljedećim godinama zasigurno utjecati na naš razvoj i profiliranje kao poželjne turističke 
destinacije, posebno u vidu ponude (kultura & avantura). 
 

6. U području obrazovanja i društvenih djelatnosti izvršeno je sljedeće: 
 
Potrebe Dječjeg vrtića (čiji je osnivač općina) su redovito servisirane, kao i potrebe naše 
Općinske knjižnice. 
Osiguravaju se sredstva za plaću, režijski troškovi te se ovisno o potrebama 
(mogućnostima) pribavlja nova oprema nužna za redovno obavljanje njihovih 
djelatnosti. 
 
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.  
 
Smatram da je u pogledu kulturne ponude dosegnut određeni standard kojeg svakako 
treba održavati i u budućnosti jer od istog svi imaju koristi. 
 
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. 
 
Prošlog ljeta (2015.) ugostili smo 50 slovačkih učenika u našoj Općini a početkom ove 
godine 40 naših učenika (s pratnjom) bilo je na uzvratnom posjetu u Republici Slovačkoj. 
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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. 
 
Budući da smo u međuvremenu odradili još jedan posjet slovačkih učenika, u mjesecu 
siječnju će biti organiziran uzvratni posjet naših učenika Republici Slovačkoj. 
Ovaj projekt razmjene učenika je kandidiran i preko e-razmusa tako da će se u 
budućnosti nastojati da ove aktivnosti budu (su)financirane EU sredstvima. 
 
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 i karatea - sufinancira se putni trošak trenera koji dolazi u Selca i radi s 
djecom. 
 
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 8.000,00 kn  rodiljnih naknada i 23.500,00 
kn pomoći obiteljima i kućanstvima. 
 
Sklopljen je Sporazum o suradnji s udrugom Ruka – pomoć starijim i nemoćnim 
građanima čiji rad je sufinanciran s iznosom od 4.000,00 kn / mjesečno. Svake godine 
županija refundira općinama ove troškove u 100%-tnom iznosu. 
Činjenica je da je ovaj program koristan za naše mještane te je pozitivna činjenica da je 
to prepoznala i naša Županija. 
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8. Izvješće o protupožarnoj sezoni 
(sastavio: Tino Štambuk, predsjednik DVD-a Selca) 
 
Uspoređujući  prošlogodišnju protupožarnu sezonu, generalno smo zadovoljni  
postignutim  te svakako ponosni na napredak koji je uvelike vidljiv.  Počev od pitanja 
nabavke opreme, pozitivnog odaziva lokalnog stanovništva te sve većeg broja mlađih 
članova unutar samog Društva, mišljenja smo da Društvo napreduje po svim 
segmentima djelovanja. 
 
Dodatnih pet vatrogasaca Društva je položilo vatrogasni ispit što je jasan porast i dokaz 
veće zainteresiranosti populacije prema vatrogastvu u našoj Zajednici. Osim odaziva 
seminarima u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, Društvo vježbama i 
edukacijom svoje članove dodatno priprema za  stručne ispite osposobljavanja koji su u 
provedbi  Učilišta. Uspješno su položeni ispiti za  siguran rad s motornim pilama, rad s 
dišnim aparatima i kompresorom za punjenje dišnih aparata, pružanje prve pomoći  te 
rad s AVD uređajem.  
 
Da bismo što više animirali mlađu populaciju naše Općine održali smo još jednom i Dane 
otvorenih vrata gdje smo prezentirali naš rad i opremu kroz pokaznu  vježbu.  
 
Godišnjim mijenjanjem trendova tehnologije i podizanjem normi za sigurnost 
vatrogasaca, kontinuirano nastojimo pribaviti što više nove opreme kako bi naši članovi 
bili sigurni u izvršavanju svojih zadaća i odrađivali svoje obveze učinkovito i efikasno. 
Ponosni smo na činjenicu da naše Društvo spada među bolje opremljena Društva otoka, 
poglavito iz razloga što smo uspjeli prikupili dovoljan broj donacija čime smo pribavili 
većinu opreme. Od strane RH smo dobili na korištenje vatrogasnu cisternu, a imamo i 
nove pumpe za ispumpavanje raznih tekućina kao i generator za dobivanje električne 
energije. Naravno, na ovome ne najmjeravamo stati, već i dalje nastavljamo nabavljati 
opremu našem Društvu kako bi Zajednica u kojoj djelujemo bila što sigurnija. 
 
Još bismo napravili kratak rezime ove požarne sezone. Ove godine u Općini Selce 
djelovao je 21 dobrovoljni vatrogasac što je porast od 5 vatrogasaca  uspoređujući 
prijašnje godine. Društvo i dalje ima jednog stalnog zaposlenog vatrogasca-vatrogasnog  
tehničara.  Još jednom je Općina Selca po programu aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (provedba točke 37.) 
sufinancirala troškove dodatnog popunjavanja domicilne vatrogasne postrojbe za 
vrijeme pojačane opasnosti od požara.  Svi vatrogasci Društva su obavili liječnićki 
pregled, prošli psihološku provjeru i osigurani su od ozljeda.  
 
U odnosu na prošlu godinu, zaprimili smo veći broj dojava. Zavedeno je 26 intervencija i 
nekoliko prijava gdje smo također morali izaći na teren (lažne dojave požara, paljenje 
raslinja i sl.). Moramo naglasiti da je usprkos većem broju požara, opožarena površina 
manja što je pokazatelj brzog i učinkovitog djelovanja vatrogasaca. Osim intervencija 
unutar naše Općine, članovi DVD Selca su na poziv drugih Društava na otoku sudjelovali 
u gašenju požara izvan naše Općine. Sveukupno je bilo  šest takvih  intervencija.  
Zabilježili smo trinaest požara otvorenog prostora, jedan požar obiteljske kuće, pet 
požara kontejnera za otpad,  sedam tehničkih intervencija tipa poplave objekata, 
havarije na moru, automobilske nesreće. Osim navedenog,  naši djelatnici su se odazvali i 
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na poziv osiguranja kod Moto party-a u Gažulu. Pranje javnih površina, sportskih terena 
i javnih plaža bile su također zadaće našeg Društva. Nastavili smo s obvezom održavanja 
heliodroma u Novom selu, a imali smo i trinaest naloga za spuštanje helihoptera na 
heliodrom (sedam danju/šest noću).  
 
U konačnici, mi kao Društvo smo zadovoljni postignutim ove godine te nastavljamo s 
našim radom uvijek s istim ciljem boljitka naše Zajednice. 
 
III. REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI U PRVOM DIJELU 2016. GODINE 
 

- Za 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 i proveden postupak javne 
nabave.  Vrijednost  investicije  2,2  milijuna  kuna. Radovi  se očekuju u drugom  
dijelu godine, projekt je kandidiran na javni natječaj Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova EU koji je stavljen na rezervnu listu odobrenih projekata a 
nedavno smo dobili obavijest da će se isti poduprijeti s iznosom od 1,1 milijun 
kuna. Hrvatske vode su također iskazale spremnost sufinanciranja ovog projekta 
i to ove godine s 400.000,00 kn a sljedeće ovisno o potrebama. Radovi kreću 
tijekom listopada.  

- U Novom Selu izvršena je rekonstrukcija vodoopskrbe u dužini od cca. 80 m čija 
je vrijednost 120.000,00 kn. Krajem ljeta je uređen i ulaz u mjesto (spoj 
županijske ceste i Ulice Pod Selo. Sve ovo je priprema za asfaltiranje cjelokupne 
dionice u punoj dužini do Pijace. 

- Općina Selca je nakon puno godina uredila novu općinsku plažu na Puntinku i to 
na način da je potpornim zidom sanirala oštećenje ceste a nasipavanjem novog 
žala stvorila reprezentativnu plažu. Vrijednost investicije je 240.000,00 kn, 

- Općina je javne plaže u svim mjestima dohranjivala s oko 300 m³ novog žala,  
- U prvom dijelu godine nabavljeno je nove javne rasvjete i stupova u vrijednosti 

od 200.000,00 kn, a za održavanje postojeće javne rasvjete i radove na istoj 
utrošeno je preko 50.000,00 kn, 

- U pogledu održavanja poljskih i protupožarnih puteva Općina je financirala 
nabavku betona u iznosu od  52.375,00 kn (84m³ betona), koji se utrošio u 
Povljima, Selcima i Novom Selu (Put Vošćice), 

- U Povljima je kompletno sanirana obala ispod hotela – prema Punti na način na je 
izgrađen potporni zid ispod ex. restorana, popravljene rupe i ostala manja 
oštećenja na šetnici te u cijelosti očišćeno raslinje između šetnice i bungalova. 
Vrijednost ovih aktivnosti je preko 35.000,00 kn. Također na Punti je sanirano 
odlagalište građevinskog šuta na način da je proširen i uređen postojeći plato. 

- Na Zadružnom domu u Povljima smo izmjenili preostale prozore u vrijednosti od 
44.625,00 kn od čega na dvoranu 25.625,00 kn. Nakon izmjene krova Općina će 
zajedno s lokalnim udrugama (Fortuna) krenuti u kompletnu obnovu dvorane 
kao prostora s velikim, sada nažalost neiskorištenim potencijalom, 

- Prije sezone uređen je prostor koji je koristio MO Povlja a dodijeljen je na 
korištenje ŠD Fortuna (izmjena prozora, ugradnja laminata, donacija računala…), 

- U Povljima smo financirali nabavku novih sprava za dječje igralište u vrijednosti 
od 40.000,00 kn (SD Fortuna je sudjelovala s 10.000,00 kn), 

- U   pogledu   pripreme   projektne   dokumentacije   za   ribarsku   luku   Sumartin  
napravljeno je sljedeće: 
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1. Idejni projekt pristaništa za ribarske brodove (170.000 kn), izrađuje se glavni 
projekt, 

2. Ugovoreni i odrađeni geotehnički istražni radovi na lokaciji uređenja obale za 
potrebe privezišta  te  izgradnje  lukobrana  za  potrebe  projektiranja  
predmetnih građevina  s  izradom  konačnog  geotehničkog  elaborata  u  
vrijednosti 80.325,00 kn, 

3. Elaborat zaštite okoliša za ribarsku luku i rotor u vrijednosti od 68.500,00kn 
(upravo prolazi javnu raspravu i objavljen je na mrežnim stranicama 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode), 

4. Projekt kružnog toka u korjenu uvale Radonja u vrijednosti 87.375,00kn. 
 
U financiranje projektne dokumentacije uključila se je Splitsko –dalmatinska  
županija s iznosom od 100.000,00 kn. 
 

- Izrađena je sva potrebna projektna dokumentacija za novu mrtvačnicu, odnosno 
dvoranu za ispraćaje u Selcima. Realizacija projekta kreće čim se dobije 
građevinska dozvola što se očekuje do kraja ovog mjeseca (listopada). Za ovu 
namjenu već je osigurano preko 1 mil. kuna. 

- Glavni projekt vatrogasnog doma će biti gotov do kraja godine, zatražit će se 
građevinska dozvola, te će biti apliciran početkom sljedeće godine na mjeru 7 – 
ruralni razvoj, 

- Pred usvajanjem smo III. Izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca – javni uvid će biti 
organiziran u mjesecu listopadu a usvajanje početkom studenog. 

 
Važno je napomenuti da Općina redovito aplicira na sve dostupne natječaje i u svakom 
trenutku je spremna na nove na način da kontinuirano radi na pripremi projektne 
dokumentacije, provodi ukljižbu općinske imovine i lokalnih nerazvrstanih cesta, radi na 
pripremi projektne dokumentacije za razvoj komunalnih vodnih građevina, lokalnih 
nerazvrstanih cesta, pomorske infrastrukture… 
 
Složeni je to posao koji zahtjeva veliko odricanje ali i preuzimanje odgovornosti za 
realizaciju svih spomenutih aktivnosti. 
 
Jedan od trenutno značajnijih natječaja je Priprema i provedba Integriranih razvojnih 
programa temeljenih na obnovi kulturne baštne – „Selca kulturno srce Brača“ koji 
ide preko Europskih strukturnih fondova i kojeg je Općina u suradnji s vanjskim 
konzultantima (Uhy savjetovanje, Aktiva Brač i Fakultet građevinarstva, arhitekture  i 
geodezije u Splitu) kandidirala početkom ove godine. 
 
Projekt se vrednuje preko 7 faza a Općina Selca je trenutno uspješno prošla svih 6 faza, 
zadnja, 7. faza predstavlja potpisivanje Ugovora o financiranju. 
 
Radi se o 2.734.225,00 kuna uz pomoć kojih će se izraditi sva potrebna projektna 
dokumentacija za obnovu kulturne baštine (Didolića dvori, Park Tolstoj, Župne crkve 
Krista Kralja i Crkve Gospe Karmelske). Partner u projektu je Župni ured Selca.  
 
Općini Selca je odobreno 2.201.755,00 kn bespovratnih sredstava! Ugovor o 
sufinanciranju će se potpisati do kraja mjeseca listopada. 
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Kultura rijetko biva navedena kao cilj posjeta destinaciji od strane turista. Realizacijom 
integriranog programa Selca – kulturno srce Brača planira se valorizirati, unaprijediti i 
promovirati bogata lokalna kulturna baština, koja je sada zapuštena i nefunkcionalna, s 
ciljem otvaranja radnih mjesta u kulturi i turizmu i generiranja većeg interesa inozemnih 
i domaćih posjetitelja, a čime se direktno utječe na unaprjeđenje kvalitete kulture, razvoj 
turizma, edukacije i poboljšanja razine svakodnevnog života stanovnika Brača i Hrvatske 
u cijelosti.  
Uz pomoć gotove projektne dokumentacije Općina će sljedeće godine aplicirati za preko 
36 milijuna kuna bespovratnih sredstava uz pomoć kojih će se valorizirati i staviti u 
funkciju izuzetno vrijedna imovina koja je sada neiskorištena i zapuštena (posebno 
nekretnina Didolić). 
 
Radi se o kvalitetnom i dobro zamišljenom projektu kojeg je EU prepoznala, a više o 
svemu će biti prezentirano na tematskoj proširenoj sjednici Općinskog vijeća. 
 
IV. ZACRTANI  PRIORITETI U 2016.GODINI: 
 

- Završetak projektne dokumentacije i kandidiranje svih spremnih projekata  
posebno uređenje lokalnih cesta, plaže Sumartin, ribarske luke, nove javne rasvjete, 
uređenja vrijednih općinskih nekretnina (Sokolana, Dom u Povljima, ambulanta, 
tržnica), 

- Nastavak projekata vodoopskrbe i odvodnje u svim našim mjestima (Povlja i 
Sumartin), 

- Izrada idejnog rješenja uređenja gospodarske zone Konopice, 
- Uređenje groblja i grobljanske infrastrukture, 
- Uređenje javnih površina i zajedničkih sadržaja, 
- Poticanje ekološki prihvatljivog ponašanja (otkup azbesta, sanacija divljih 

deponija…), 
- Ulaganje u cjeloživotno obrazovanje naših sumještana organiziranjem   

predavanja, seminara i radionica, 
- Briga o djeci i mladima kroz poticanje raznih aktivnosti koje će za cilj imati  

sadržajniji i kvalitetniji život djece i mladih na otoku, 
- Potpora obrtnicima i poljoprivrednicima (program nabavke sadnog materijala, 

plasiranja proizvoda, udruživanja i sl.), 
- Provođenje politike socijalne skrbi i brige o potrebitima, 
- Nastavak stipendiranja učenika i studenata  

 
  
V. ZAKLJUČAK 

 
 Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled  aktivnosti u prvoj polovini 2016. godine 
s osvrtom na ljetne mjesece s obzirom da se izvještaj podnosi u mjesecu listopadu 2016.  

U ljetnim mjesecima proračunski prihodi su se poboljšali (najviše s osnova 
poreza na dohodak, poreza na kuće za odmor i prihoda od komunalnog doprinosa), ali je 
izostao prihod od poreza na promet nekretnina zbog novih uredbi kojima su brojni 
prijašnji obveznici oslobođeni plaćanja ove obveze. 

Država je sav teret poreznog rasterećenja svalila na lokalnu razinu bez da nas je 
na bilo koji način zaštitila. Istina je da nas pripada veći udio poreza na promet 
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nekretnina ali to nam to nije nikakva utjeha s obzirom da taj porez moraju plaćati tek 
rijetki. 

Ostaje nam da ustrajemo na vlastitim prihodima koji nam za sada pripadaju te da 
radimo na projektima koji će se financirati EU sredstvima. 
 
 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. 


