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               REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                    OPĆINA SELCA 
                   Općinski načelnik 
 
Klasa: 023-01/14-01/0008 
Urbroj: 2104/07-02-01/14-01 
Selca, 14. ožujka 2014. 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 lipanj - prosinac 2013. 

 
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 izmjena i dopuna proračuna za 2013. i prijedloga proračuna za  

2014.g., 
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, 
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 31.12.2013.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 

bilo ukupno zaposleno 6 djelatnika , a na određeno vrijeme 4 od toga: 
 
1.Dužnosnici:………………………………………………................………. 1   
 (općinski načelnik) 
 
2.Jedinstveni upravni odjel:……………………………….....………. 4  
   (4 službenika) 
 
3.Vlastiti pogon: ………………………………………………...............……5 
   (1 službenik i 4 namještenika (od toga 1 na bolovanju na teret HZZO-a ) 

 
Kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić i Knjižnica) na dan 31.12.2013.g. u 

radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo ukupno zaposleno 4 djelatnika , te 2 na 
određeno vrijeme i to; 
 
1.Dječji vrtić „Selca“:………………………………………………................………. 5   
(od toga 1 na bolovanju / porodiljnom dopustu na teret HZZO-a) 
 
2.Općinska knjižnica:……………………………………………..……….....………. 1 
   (ravnateljica na ½ radnog vremena) 
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2.U području financija : 
 

U izvještajnom razdoblju načelnik je  inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade 
izmjena i dopuna Proračuna Općine Selca za 2013.g.,  izradu Proračuna Općine Selca za 
2014.g., 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 Općine Selca u 2013.g., bili su: ...........5.530.884,38 kn 
2. Ukupni rashodi poslovanja Općine Selca u 2013.g., bili su:............6.064.753,13 kn 

 
Proračun Općine Selca za 2014. godinu donesen je na 4. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Selca, 23.12.2013. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku Općine Selca“ 
broj 8/13.). Proračun Općine Selca za 2013.g. imao je jednu izmjenu i dopunu, i to: 

 
-I. izmjene i dopune Proračuna Općine Selca za 2013. godinu donesene su također 

na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Selca, 23.12.2013. , a objavljene su u „Službenom 
glasniku Općine Selca“ broj 7/13). 
 
Stanje svih dospjelih a nepodmirenih obveza Općine Selca na dan 31.12.2013. godine  
iznose 1.446.951,33 kn, dok je stanje potraživanja Općine Selca 1.717.499,78 kn. 
U sljedećem izvještajnom razdoblju nastojati će se uprihoditi što više dospjelih 
potraživanja kako bi bilo više sredstava za javnu namjenu ali i kako bi se iznos obveza 
mogao proporcionalno smanjivati. 
 
Stanje dospjelih dugovanja s osnove naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih 
sirovina trgovačkog društva „Jadrankamen d.d. u stečaju“ na dan 25.11.2013. iznosi 
1.477.508,40 kn. Naknadu obračunava Ministarstvo gospodarstva RH, Uprava za 
rudarstvo, a spomenuti iznos dugovanja pripada Općini Selca na čijem području se 
nalaze eksploatacijska polja. Iznos potraživanja Općina ne evidentira u svojim poslovnim 
knjigama jer je već evidentiran u ministarstvu koje vodi brigu o naplati i obračunu. 
 
Sredinom 2012. godine iznos od 1.242.701,82 kn Općina Selca prijavila je u stečajnoj 
masi trgovačkog društva „Jadrankamen d.d.“ i time zaštitila svoja potraživanja s ove 
osnove. Poduzeće „Jadrankamen d.d. u stečaju“ svoje obveze dalje podmiruje uglavnom 
uredno u okviru svojih mogućnosti. 
 
Stanje žiro računa na dan 31.12.2013. bilo je 11.087,37 kn, dok je iznos sredstava 
deponiranih pri HBOR-u na dan 31.12.2013. iznosio 74.621,23 kn. 
Sredstva koja se prikupljaju na posebnom računu HBOR-a (dio poreza i prireza na 
dohodak) mogu se isključivo koristiti za posebno određene namjene i to samo uz 
prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.  
 
Prosječan priljev sredstava na račun HBOR-a iznosi cca. 30.000,00 kn / mjesečno. Stanje 
općinskog računa pri HBOR-u na dan 28.02.2014. je 131.863,58 kn. 
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3.U području javnosti rada 

 
 Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku Općine Selca i 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.  
 
4.U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Selca 
 

Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti 
Općinsko vijeće Općine Selca donijelo je u izvještajnom razdoblju slijedeće odluke: 

1. Rješenje o imenovanju povjerenstva za izbor i imenovanje 
2. Rješenje o izboru članova mandatne komisije 
3. Izvješće mandatne komisije 
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća mandatne komisije 
5. Odluka o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća 
6. Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća 
7. Odluka o izboru druge potpredsjednice Općinskog vijeća 
8. Rješenje o imenovanju komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
9. Rješenje o imenovanju komisije za Proračun i financije 
10. Rješenje o izboru članova komisije za popis birača na području Općine Selca 
11. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Selca“ Selca 
12. Rješenje o imenovanju komisije za provođenje natječaja za dodjelu nagrada i 

javnih priznanja 
13. Rješenje o imenovanju komisije za provođenje natječaja za stipendiranje učenika 

i studenata u Općini Selca 
14. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Selca 
15. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 
16. Odluka o socijalnoj skrbi 
17. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 
18. Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Selca 
19. Rješenje o imenovanju Komisije za urbanističko planiranje 
20. Pravilnik o protokolu Općine Selca 
21. Odluka o izmj. i dop. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora 
22. Odluka o pristupanju Udruzi Općina u Republici Hrvatskoj 
23. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selca za razdoblje od  

1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine 
24. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selca za razdoblje od  

1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine 
25. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selca za 2013. godinu,  
26. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini 

Selca  za 2013. godinu,  
27.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 

Općini  Selca za 2013. godinu,  
28.  Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Selca za 2013. godinu,  
29. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Selca za 2013. 

godinu,  
30. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Selca u 2013. godini,  
31. Proračun Općine Selca za 2014. godinu,  

http://www.selca.hr/


 

Izvještaj o radu načelnika Općine Selca 06 – 12 / 2013 5 
 

 

32. Odluka o Izvršenju proračuna Općine Selca za 2014. godinu,  
33. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu,  
34. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu,  
35. Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu,  
36. Program javnih potreba u športu za 2014. godini,  
37. Program socijalne skrbi za 2014. godinu,  
38. Odluka o prijenosu u cjelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza,  
39. Odluka o izmjeni dopuni PPU-a Općine Selca,  
40. Odluka o izradi UPU-a Konopice,  
41. Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 

2013. godini,  
42. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2014. godini,  
43. Odluka o provođenju postupka javne nabave, 

 
 
5.U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika 
 
 Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju donio slijedeće odluke , akte i 
dokumente: 
 
1. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Selca 
2. Etički kodeks Općinske uprave Općine Selca 
3. Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku 
4. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona 
5. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca 
6. Pravilnik o postupanju s darovima i načinu vođenja evidencije 
7. Izmjenjeni plan nabave za 2013. g. 
8. Plan nabave za 2014. g. 
9. Odluka o pokretanju izgradnje i uređenja tematskih staza na području Općine Selca 
 
- Osim navedenog načelnik je donio Zaključke o odobrenju donacija, pomoći i sl. 
- U promatranom razdoblju sklopljeni su i solemizirani Ugovori o zakupu s 
zakupoprimcima poslovnih prostora u Povljima 
 
6.Stanje procesa legalizacije nelegalno izgrađenih zgrada  

 
Tijekom 2013. godine JUO Općine Selca izdao je ukupno 175 Rješenja o legalizaciji 
(zadržavanju nelegalno izgrađenih objekata na području Općine Selca). Ukupno je 
naplaćeno 393.788,30 kn, od tog iznosa Općini pripada 118.136,49 kn (30% iznosa), a 
ostatak iznosa se dijeli u sljedećim omjerima (20% županiji i 50% državi). 
Stanje nepodmirenih naknada za legalizaciju na dan 31.12.2013. iznosi 84.431,53 kn (od 
čega općini pripada 25.329,46 kn). Prema jednom  dijelu dužnika su poslane opomene 
pred ovrhu, a ostali imaju ugovorenu obročnu otplatu. 
Usporedbe radi, u samo prva dva mjeseca 2014. godine ukupno je izdano 60 Rješenja o 
legalizaciji, na osnovu čega možemo konstatirati da se može očekivati i veći prihod s ove 
osnove u 2014. g.  
Proces naplate komunalnog doprinosa ide nešto sporije od očekivanog (naime za 
obračun komunalnog doprinosa općina prvo od Ureda za graditeljstvo treba dobiti 
projekt i zahtjev a tek onda može obračunati komunalni doprinos). Tako je tijekom cijele 
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2013. godine doneseno svega 35 Rješenja o komunalnom doprinosu te je naplaćeno 
ukupno 759.445,72 kn (u što spadaju i obveze iz prijašnjih godina a plaćene tijekom 
2013. g.). Stanje nepodmirenih komunalnih doprinosa na dan 31.12.2013. iznosi 
88.621,60 kn. Početkom 2014. g. jednom dijelu dužnika poslane su opomene pred ovrhu 
dok veći dio otpada na obročnu otplatu koja redovno teče prema otplatnom planu. 

 
 
7. U području obrazovanja i društvenih djelatnosti izvršeno je sljedeće: 
 
U programu školstva nastojalo se doprinijeti onoliko koliko su to dozvoljavali 
proračunski uvjeti te, iako Općina nije vlasnik odnosno osnivač osnovne škole, postoji 
kontinuirana obveza ulaganja u razne programe (tzv. nadstandard) koji nije pokriven 
sredstvima osnivača. 
 
Tako su OŠ „Selca“ u rujnu mjesecu doznačena sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna za 
potrebe kompletnog uređenja učionice hrvatskog  jezika. Nadalje, započeto je 
sufinanciranje troškova prijevoza za učenike koji treniraju nogomet u Supetru i to u 
ukupnom iznosu od 1.500,00 kn / mjesečno.  
 
Potrebe našeg Dječjeg vrtića (čiji je osnivač općina) su redovito servisirane, pa smo tako 
osim materijalnih troškova djelatnika (366.827,59 kn) pribavili nove didaktičke opreme 
u vrijednosti od preko 20.000,00 kn te novi klima uređaj čija je vrijednost 8.000,00 kn. 
 
Općina je sudjelovala u projektu „Krijesnica – „biti vidljiv biti suguran“ te je svim 
polaznicima Osnovne škole i vrtića podijelila tzv. „krijesnice“ odnosno mačje oči kako bi i 
na taj način probudili svijest kod djece i mladih na opasnost sudionika u prometu. 
Također je sufinancirana knjiga „Mladi i droga“. 
 
Krajem godine raspisan je Natječaj za stipendiranje učenika i studenata te je dodijeljeno 
ukupno 9 stipendija; 4 učeničke i 5 studentskih za šk./ak. 2013/14 god. 
Kandidatima koji nisu zadovoljili uvjete iz natječaja (njih 12) odobrena je jednokratna 
novčana potpora i to, za učenike 1.000,00 kn a za studente 2.000,00 kn. 
 
Program zadovoljavanja javnih potreba u kulturi bio je također vrlo opsežan i sadržajan. 
Tako je nastavljeno sufinanciranje udruga u kulturi od čega izdvajam KUD Hrvatski 
sastanak 1888. i KU fra Andrija Dorotić iz Sumartina. Osobno sam angažiran pri KUD-u 
Hrvatski sastanak koji je nositelj kulture i kulturnih događanja na ovom dijelu Brača i 
koji okuplja brojnu djecu i mlade kroz svoju sekciju – puhački orkestar. Krajem godine 
angažirali smo novog voditelja koji uspješno radi s prvim sastavom puhačkog orkestra, a 
Općina će i nadalje nastojati potpomagati rad društva i maksimalno sudjelovati u 
pokrivanju svih potrebnih i nužnih rashoda. Svaka kuna uložena u djecu i mlade se 
višestruko vraća i bez obzira na teško puta nezavidnu financijsku situaciju ovakvi 
programi se trebaju  i moraju financirati. 
 
U mjesecu srpnju obilježen je Dan naše općine. Budući da u trenutku proslave još uvijek 
nismo imali konstituirano Općinsko vijeće, organizirao sam “ Primanje kod načelnika“ te 
kroz kratko izlaganje iznio svoju viziju razvoja naše općine te dao određene planove za 
budućnost.   
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Općina je bila sponzor  dvaju iznimno vrijednih i značajnih kulturnih događanja; „Croatia 
rediviva“ i susret „Štambuk 300“.  
 
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.  
 
Najzanačajniji realizirani projekt u sportu 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 digli na viši nivo te nas učinili  prepoznatljivima na Braču ali i šire. 
Osobito sam ponosan na događanja vezana uz Sportsko lito te se nadam istome i u novoj 
2014. godini. 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. 
 
Krajem godine Općina Selca je uz veliku pomoć gosp. Sinaja Bulimbašića organizirala 
inicijalni sastanak s poljoprivrednim proizvođačima te su dogovoreni planovi za 
budućnost. Kao rezultat uslijedila je „Prva vrhbračka intrada“ na kojoj su naši 
proizvođači prezentirali svoje proizvode te je dogovoreno da se isto napravi i sljedećeg 
ljeta u okviru „kulturnog ljeta“. Također cilj ovih aktivnosti je pomoć poljoprivrednim 
proizvođačima u plasiranju njihovih proizvoda na tržište, edukaciji i promidžbi.  
 
14. prosinca u Povljima je organizirana III. Smotra bračkih crkvenih zborova koja je 
okupila preko 150 izvođača. Općina je bila glavni sponzor i za ovu namjenu utrošeno je 
cca. 8.000,00 kn. 
 
8. 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 2013. godini ukupno je isplaćeno 79.000,00 kn  rodiljnih naknada, 32.488,64 kn 
pomoći obiteljima i kućanstvima te 15.500,00 kn potrebitim učenicima i studentima. 
Sredstva za ogrijev su isplaćena za ukupno 31 korisnika (29.450,00 kn). To su sredstva 
Splitsko – dalmatinske županije koje je Općina dužna proslijediti krajnjim korisnicima. 
Glavnina korisnika je unaprijed određena od strane Centra za socijalnu skrb a dio 
korisnika određuje Općina Selca na prijedlog načelnika (uvijek imajući u vidu činjenicu 
da se pomoć dodijeli korisnicima kojima je zbilja i potrebna). 
 
Općina potpomaže rad kluba dobrovoljnih darivatelji krvi te ispunjava obveze prema 
Crvenom križu (što je i zakonska obveza). 
 



 

Izvještaj o radu načelnika Općine Selca 06 – 12 / 2013 8 
 

 

Na području zdravstva započeo sam u suradnji s Domom zdravlja SDŽ sanaciju prostora 
ambulante. Trenutno je napravljena hidroizolacija terase te još nekoliko preventivnih 
radnji a ostatak radova se očekuje na proljeće nakon prolaska kišnog i vlažnog vremena. 
U prostoru ambulante postavljen je novi klima uređaj (za prostor čekaonice), montirana 
su nova vrata te je kupljen EKG uređaj. 
 
 
9. U području zapošljavanja nezaposlenih osoba 
 
 U 2013. godini kroz program javnih radova ukupno su bile zaposlene 3 osobe na 
određeno vrijeme  na provođenju slijedećih projekata: 
 -Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama i  
 -Uređenje lokalnih i nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja i plaža.  
 Također, temeljem zaključenog ugovora s Udrugom „Lovret“ iz Splita, uz pomoć 
Splitsko – dalmatinske županije, provodi se projekt „Pomoć u kući starim i nemoćnim 
osobama“ na području Općine Selca. 
   

Trenutno (03/2014) je na zavodu evidentirano 115 nezaposlenih osoba (od čega 
su 53 žene) a u istom razdoblju prošle godine (03/2013) bilo je evidentirano 133 
nezaposlene osoba (od čega je 56 žena). Iz ovih podataka evidentan je blagi pad 
nezaposlenih osoba ali isto tako i činjenica, da je broj nezaposlenih žena ostao gotovo 
nepromijenjen.  
 
10. U području zaštite i spašavanja 
 

IZVJEŠĆE O PROTUPOŽARNOJ SEZONI 2013. godine 
 

U ljetnoj požarnoj sezoni 2013. godine u općini Selca je djelovalo 16 dobrovoljnih 
vatrogasaca u DVD “Selca” od kojih je jedan vatrogasac stalni zaposlenik Društva.  
Po prvi puta, Općina Selca je 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.  
 
Zaposlene su  četiri osobe  zvanja Vatarogasac, od kojih dvije osobe su posjedovale “C” 
kategoriju sto je Društvu bilo prijeko potrebno za organizaciju smjena dežurstava. 
Navedenih pet djelatnika (sezonci i stalno zaposen Vatrogasac)  su pokrivali 16 sati 
dnevnog rada  raspoređeni u dvije smjene. U svakoj smjeni je morao biti vozač, 
vatrogasac i telefonist.  Upravo ovi djelatnici su se prvi odazivali na dojave do 
organiziranja dolaska dobrovoljnih vatrogasaca, kojima je trebalo neko vijeme za 
dolazak na teren budući da su imali svoje obveze neovisno o Društvu.  
 
Upošljavane dodatnih vatrogasaca na ovaj način se pokazao učinkovitim upravo iz 
razloga što su se svi požari lokalizirali u početnim stadijima, što samim tim nije 
iziskivalo daljnje financijske izdatake prihvaćanja dodatnih vatrogasnih snaga iz drugih 
Općina kao ispomoć kod gašenja požara.   
 
Tijekom sezone, kada su pojačane opasnosti od požara osmatračnice i ophodari 
Hrvatskih šuma alarmiraju vatrogasce i za najmanju pojavu dima. Društvo, koje je dužno 
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odazvati se svakoj dojavi je dnevno izlazilo na teren u prosjeku pet do sedam puta. Ovo 
je dodatan razlog za angažiranje sezonskih djelatnika u požarnoj sezoni. 
DVD “Selca” je u požarnoj sezoni 2013. godine imalo slijedeću raspoloživu vatrogasnu 
opremu: dva vozila za gašenje šumskih požara i jedno vozilo za prijevoz ljudstva, jedan 
komplet opreme za desantiranje i potrebne vatrogasne pumpe.   
 
Glede intervencija kod požara zabilježeno je: sveukupno osamnaest požara otvorenog 
prostora od čega tri intervencije kao ispomoć drugim DVD-ima otoka, tri tehničke 
intervencije (potapljanje broda i automobilske nesreće) te ostalih sedam intervencija 
različitog tipa. Samo kod jednog šumskog požara smo koristili  dodatnu pomoć zračnih 
snaga.  
 
Tijekom ljetne sezone operativci su bili na usluzi i drugim službama Općine te su prali 
plaže i zalijevali zelene površine na području Općine. Prošle sezone zabilježili smo manje 
požara nego u godinama ranije, a najveći broj i ovaj put se odnosio na šumske požare. 
Koliko je vremena, odnosno sati utrošeno pri tome, teško je izračunati, no to je i manje 
bitno u odnosu na humanitarnu zadaću koju vatrogasci izvršavaju. 
 
11.Rad i djelovanje Turističke zajednice Općine Selca 
 
Promet gostiju i izvorni prihodi TZO Selca 2013. prema podacima programa prijave / 
odjave TZ i prema računima TZO Selca 
 
U uredu TZO Selca zabilježeno je 9.600 dolazaka (porast od 22% dolazaka gostiju u 
odnosu na lani) i 91.792 noćenja (porast od 14% noćenja gostiju u odnosu na lani).  
Prihodi od boravišne pristojbe iznose bruto 346.926,58 kn (porast od 14% bruto 
boravišne pristojbe u odnosu na 2012.) dok je od članarine TZ sa 50.060 kn bruto 
ostvaren nešto manji prihod od lani (98%). 
2013. godine prihodi TZO Selca od boravišne pristojbe (prije transfera 30% bp Općini) 
iznose 217.617,48 kn i od članarine 29.125,24, ukupno 246.736,72 (porast od ukupno 
12 % izvornih prihoda TZO Selca u odnosu na lani). 
 
Prihodi od donacija iz proračuna i od iznajmljivača 
 
Ostvareni su prihodi od 25.100 kn, od toga se 6.000 kn odnosi na donacije od Općine 
Selca za zajednički program korištenja za poboljšanje uvjeta boravka gostiju 
(manifestacije, uređenje itd.), 2.225,00 kn odnosi se na donacije TZ Županije za 
zajednički interni marketing i 16.876,31 odnosi se na donacije od članova iznajmljivača 
TZO Selca za uređenje TZ. 
 
Organizacija rada TZO i troškovi zaposlenika 
 
Turistička zajednica općine Selca obuhvaća 3 priobalna naselja koja su raspršena i 
međusobno kilometrima udaljena. Glavni ured stručne službe sa direktorom radi 
tijekom cijele godine. Ured ujedno služi kao sezonski Turistički informacijski centar 
(TIC) i nalazi se u trajektnoj luci u Sumartinu. Drugi sezonski TIC nalazi se u 10 km 
udaljenom mjestu Povlja.  
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Ukupni rashodi za radnike 2013. iznose 144.097,16 kn, od toga 100.622,64 kn troškova 
za direktora, a 43.474,52 troškova za sezonske administratore/informatore u TIC. 
Tijekom glavne sezone zaposlene su tri sezonske radnice kao informator/administrator 
u TIC Sumartin (2 radnice) i Povlja (1 radnica). 2 od 4 mjeseca sezonske radnice rade na 
pola radnog vremena. Tijekom špice glavne sezone rade u punom radnom vremenu, dok 
ih direktor u tom periodu zamjenjuje 2 radna dana. Ured/direktor pokriva sve potrebe 
TIC kada nema sezonskih radnica, posebno u pred- i post sezoni.  
 
Ostale materijalne usluge – administrativni troškovi i troškovi za ostale vrijednosti TZO 
Selca 
 
Ukupni trošak za rashode ostalih materijalnih usluga iznosi 94.926,92 kn i tu su 
uključeni administrativni troškovi kao što su platni promet, poštarina, knjigovodstvene 
usluge, telekomunikacija za ured (oko 34.000 kn) i  TIC (oko 8.000 kn), ali i troškovi 
vrijednosti za poboljšanje uvjeta boravka gostiju (oko 53.000,00 kn) kao što program 
prijave/odjave, marketing-oglašavanje, uređenje TZ i manifestacije. 
 
(Znači, ostvareni su 2013. prihodi TZO Selca od oko 272.000,00 kn, a troškovi 
239.000.00 razlika 33.000 +)  
 
12.Izvješće o provedenim Lokalnim izborima 

 
Lokalni izbori temeljem uredbe Vlade RH provedeni su u redovnom terminu, odnosno 
19. svibnja 2013. g. prvi krug izbora za općinskog načelnika, predstavničko tijelo i 
župana, te drugi krug izbora,  2. lipnja 2013. za izbor općinskog načelnika. 
Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora iznose 159.655,04 kn a odnose se na; rad 
izbornog povjerenstva (71.754,25 kn), rad biračkih odbora (44.045,00 kn), trošak izrade 
izbornih listića (2.836,75 kn), trošak objave kandidatura i dnevnom tisku (9.000,00 kn), 
uredski materijal (1.739,04 kn) i trošak financiranja izborne promidžbe izbornim 
sudionicima prema zakonu (30.280,00 kn). 
Troškovi su podmireni iz vlastitih prihoda, a udio Županije je bio 22.600,00 kn. 
 
13. Imovinsko – pravni poslovi  
 

BITNIJE NOVINE U PRAVNIM PREDMETIMA 
od 06. lipnja do 31. prosinca 2013. g. 

 
1. „SOKOLANA“ 

 
Općina Selca je podnijela Prijedlog radi pokretanja i otvaranja pojedinačnog Ispravnog 
postupka u 1103 k.o.Selca ,  kojim predlaže da se  

 
1. Ispravi zemljišnoknjižno stanje u zk.ul. 1103 k.o. Selca u pogledu čest.zgr.461, na 
način da se: 

a) briše pravo vlasništva sa imena općenarodna imovina, sa organom upravljanja 
Narodni odbor Općine Brač Supetar za 1/6 dijela 

b) briše pravo vlasništva sa imena općenarodna imovina za 5/6 dijela 
c) izvrši uknjižba prava vlasništva na gore navedenim nekretninama u korist 

predlagateljice Općine Selca za cijelo. 
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2. „TANKI RATAC“ 
 

Presudom Općinskog suda u Supetru, posl. br.: P-190/10, u pravnoj stvari tužitelja 
Općine Selca protiv Republike Hrvatske, radi uknjižbe nekretnina upisanih u z.u. 1680, i 
z.u. 1470,  sve k.o. Selca, Općina Selca je utvrđena kao vlasnik nekretnina upisanih u 
1470 k.o. Selca, označenih kao čest.zem. 1028/ 186/ 187/ 188/ 189/ 190/ 191/ 192/ 
193/ 194/ 195/ 196/ 197/ 198/ 199/ 200/ 201/ 202/ 203/ 204/ 205/ 206/ 207/ 208/ 
209/ 210/ 211 /216, za 250833/278792 dijela, te nekretnina upisanih u z.u. 1680 k.o. 
Selca, te označenih kao čest.zem.1028/217/218 /219/220/ 221, za cijelo , z.u. 1680 k.o. 
Selca označenih kao 1029/ 30/ 31/ 32/33 /34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 41 /42 /43 / 44/ 45/ 
46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54 /55/ 56/ 
57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/ 
74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/85, za cijelo. 
 
Podneskom od dana 10.lipnja 2013.godine tužena je podnijela prijedlog za povrat u 
prijašnje stanje zbog propuštanje roka za žalbu, koji je pravomoćnim Rješenjem 
Općinskog suda u Supetru odbijen. 
 
Temeljem gore navedene presude, oprskrbljene klauzulom pravomoćnosti Općina Selca 
je pokrenula postupak uknjižbe navedenih nekretnina na svoje ime.  

 
3. „BOZEK“  
 

 Na presudu Općinskog suda u Supetru pod brojem P-183/06 u pravnoj stvari tužitelja - 
protutuženika: Općine Selca protiv tuženika – protutužitelja: BOZEK d.o.o.,. Split,  
radi ispražnjenja i naknade štete, te u pravnoj stvari tuženika-protutužitelja Bozek d.o.o. 
Split radi zaključenja ugovora i isplate , tuženik – protutužitelj je izjavio žalbu, koja je u 
cijelosti potvrđena Presudom drugostupanjskog suda pod brojem Gžp-1129/13, od 11 
veljače 2014.godine, pa  
 
je sa tim danom prvostupanjska Presuda postala pravomoćna. Presudom je naloženo : 
Bozeku d.o.o.; 

• isprazniti poslovni prostor u Sumartinu, površine 72,30 m², u naravi ugostiteljski 
objekt, označen kao čest. zgr. 264, k.o. Sumartin, te ga u roku od 15 dana i pod 
prijetnjom ovrhe predati Općini Selca, slobodnog od stvari i osoba;  

• isplatiti Općini Selca iznos od 165.928,00 kn, zajedno sa pripadajućim zakonskim 
zateznim kamatama za svaki mjesečni iznos od 1.807,50 kn, ( počevši od 05. 
siječnja 2006. godine );  

• isplatiti Općini Selca iznos od 70.383,25 kn, na ime troškova postupka, zajedno sa 
pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče od 11. prosinca 2012. 
godine 

 
Općina Selca je u obvezi;  
• isplatiti društvu BOZEK d.o.o. iznos od 173.885,00 kn, zajedno sa pripadajućom 

zakonskom zateznom kamatom koja teče od 16. 09. 2011. godine 
• isplatiti iznos od 7.957,00 kn na ime troškova postupka sa pripadajućom 

kamatom. 
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 Dakle, ukoliko se međusobna potraživanja iskomepenziraju i dalje preostaje 
dugovanje tuženika-protutužitelja Bozek d.o.o. spram Općine Selca. 

 
 
III. REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI U DRUGOM DIJELU 2013. GODINE 
 

- Općini Selca odobren projekt modernizacije javne rasvjete (izmjena starih 
rasvjetnih tijela s energetski učinkovitom JR). Ukupna vrijednost projekta je 
267.607,50 kn a omjer financiranja je 60% sredstva Fonda za zaštitu okoliša i 
energ. učinkovitost i 40% vlastita sredstva. 

- Zbog nedostatka financijskih sredstava usporio se je posao završetka uređenja 
Šetališta Rajka Štambuka. Krajem godine Županija je dodijelila 200.000,00 kn 
namjenskih sredstava tako da je stanje dospjelih obveza prema izvođaču radova 
143.003,05 kn. Do sada je ukupno uplaćeno 1.049.995,70 kn. Projekt završetka 
šetnice (cca. 450.000,00 kn) je kandidiran prema Ministarstvu regionalnog 
razvoja i fondova EU a isto tako alternativno, posao se može završiti i s pomoću 
deponiranih sredstava pri HBOR-u.  

- Izrađen i plaćen idejni projekt vodoopskrbe industrijske zone „Konopice“ i 
Selačkih zaseoka čija je vrijednost 70.000,00 kn 

- Općina je zaprimila i platila glavni projekt uređenja plaže u Sumartinu čija je 
vrijednost 80.000,00 kn i na osnovu kojeg će se već pri sljedećem natječaju 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU isti kandidirati (projekt je u 
trenutku izrade ovog izvještaja već kandidiran a rezultati prijave će biti poznati 
do jeseni 2014. godine) 

- Obnovljen je krov „Stare škole“ u Novom Selu. Vrijednost investicije je 144.461,02 
kn te je u cijelosti podmiren sredstvima županije. Na zgradi Stare škole također 
su promijenjena vrata i prozori s ulazne strane čija je vrijednost 17.100,00 kn. Na 
taj način škola je zaštićena od daljnjeg propadanja a na nama je da donesemo 
odluku o daljnjem postupanju sa zgradom (prvenstveno mislim na samu namjenu 
prostora u budućnosti) 

- Prije turističke sezone nabavljene su nove klupe i koševi u vrijednosti od 
20.000,00 kn 

- Općina je naručila projekt sanacije zgrade Palac. Izrađivač projekta je Kulić Ing 
biro a vrijednost projektne dokumentacije iznosi 43.112,50 kn 

- Donacija materijala (beton i mreže) za put prema Točinjaku u vrijednosti od 
preko 30.000,00 kn 

- Kompletna sanacija i obnova maslinarskog puta (Stara Povja) u ukupnoj dužini 
cca. 1.500 m – vrijednost izvedenih radova 25.000,00 kn 

- Plaćanje (po okončanoj situaciji) sanacije Malog mosta u Povljima – 44.000,00 kn 
- Izmjena prozora na Mjesnom domu – 13.600,00 kn (dogovoreno kompletno 

uređenje prostorije MO za sastanke) 
- Uređen prostor ureda TIC-a u Povljima prije sezone 
- Pogrebna kolica u Povljima – 9.000,00 kn 
- Organizacija susreta Zborova u Povljima – 8.000,00 kn 
- Donacija materijala (beton i mreže) za pristupnu stazu na groblju Sumartin u 

vrijednosti od 11.000,00 kn 
- Postavljena nova alu vrata i prozori na groblju u Selcima (10.000,00 kn)  te u 

cijelosti renovirana stara ulazna vrata na groblju 
- Postavljene nove alu grilije na općinskoj zgradi (13.000,00 kn) 
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- Betonirana ulica u Novom Selu (prema novoj auto-mehaničarskoj radionici) – 
15.000,00 kn 

- Saniran prostor Dječjeg vrtića u Selcima (7.000,00 kn) 
- Postavljene zaštitne plažne ograde u Sumartinu i na Puntinku (31.000,00 kn) 
- Uređen parking prostor na samom ulazu u naselje Puntinak tako šte se je uvaljalo 

novih 152 m³ tampona za što je ukupno s radovima i prijevozom istog utrošeno 
24.000,00 kn 

- Općina je na svim ljetnim feštama (fjerama) organizirala vatromet 
- Uređen je prostor ispod česmine u Novom Selu tako da su postavljene nove dvije 

kamene klupe (8.000,00 kn) 
- Za vrijeme božićno – novogodišnjih blagdana postavljeni su novi svjetlosni ukrasi 

u vrijednosti od 11.500,00 kn 
- Nabavljene i plaćene nove ploče s nazivima ulica za mjesta Sumartin, Povlja i 

Novo Selo u ukupnoj vrijednosti od 43.315,00 kn 
- Uređen je put prema Rasotici, sv. Nikoli, Kruški i Bunjama. Rad strojeva, bagera, 

valjka i traktora plaćen je 36.875,00 kn 
- Pribavljeni su novi čelični rasvjetni stupovi u ukupnoj vrijednosti od 30.312,50 kn 
- U 2013. godini trošak održavanja mreže javne rasvjete iznosio je 267.607,50kn a 

izgradnje nove javne rasvjete 60.500,00 kn 
- Trošak odvoza glomaznog otpada iznosi 152.700,00 kn 
- Trošak električne energije iznosi 344.982,83 kn dok na javnu rasvjetu otpada 

iznos od 250.698,26 kn 
- Podmireni su troškovi izborne promidžbe i obveze prema općinskim vijećnicima 

u iznosu od 38.121,77 kn kao i troškovi vezani uz provedbu Lokalnih izbora 
 

 
IV. ZACRTANI  PRIORITETI U 2014.GODINI: 
 

- Nastavak izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture 
- Završetak uređenja šetnice u Selcima kao i prostora ispred boćališta 
- Početak izgradnje sekundarne mreže kanalizacije za Crkovnjak i Počivale u 

Sumartinu (projektna dokumantacija završena, u 03/2014 dobivena građevinska 
dozvola) 

- Priprema plaža za nadolazeću turističku sezonu (postavljanje novih plažnih 
ograda i nasipanje plaža novim šljunkom) 

- Realizacija projekta modernizacije nove javne rasvjete 
- Nabavka novih kanti (kontejnera) i uređenje zelenih otoka po mjestima 
- Osmišljavanje i izgradnja reciklažnog dvorišta 
- Završetak projektne dokumentacije za izgradnju pomoćnog prostora na groblju 

Selca i nabavka hladnjače / početak radova 
- Izmjena krova na tržnici u Selcima 
- Izgradnja tržnice u Sumartinu 
- Rješavanje problema tržnice u Povljima 
- Nastavak uređenja prostorije MO Povlja, nakon uknjižbe zgrade rješavanje 

problema krovišta  
- Usvajanje III. izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca i izrada UPU-a poduzetničke 

zone Konopice 
- Rješavanje svih otvorenih imovinsko – pravnih poslova 
- Evidentiranje lokalnih nerazvrstanih cesta (geodetsko – katastarski poslovi) 
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- Nastavak kontinuiranog uređenja poljskih puteva ali i tematskih staza na 
području općine 

- Nakon postavljanja ploča s nazivima ulica u Povljima, Sumartinu i Novom Selu 
pristupiti nabavci kućnih brojeva za sva mjesta 

- Pripremne radnje za početak proširenja groblja u Novom Selu 
- Implementiranje sustava naplate grobnih naknada i uspostava grobnih 

očevidnika na svim grobljima   
  

V. AKTUALNI PROBLEMI: 
 

o Broj nezaposlenih na području Općine Selca prema izvještaju HZZ-a  na dan 
31.12.2013. je 113 od čega je 49 žena. 

o Veliki je broj samaca i obitelji korisnika prava na socijalnu pomoć 
o Mortalitet je i dalje veći od nataliteta (veliki udio, preko 26% radno 

neaktivnog stanovništva starijeg od 65 godina) 
o Broj stalno zaposlenih je i dalje vrlo mali  
o Loše socijalno ekonomsko stanje građana uzrokuje slabu naplatu komunalnih 

usluga i komunalnih naknada, te su prihodi s tog naslova manji a upravo su to 
namjenska sredstva namijenjena poboljšanju komunalnih usluga i 
komunalnog standarda 

o Izuzetno slaba i nedovoljna ekološka osviještenost kod stanovništva 
(potrebne edukacije ali i određene represivne mjere prema prekršiteljima) 

  
 

 
VI. ZAKLJUČAK 

 
 Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled  aktivnosti u drugoj polovini 2013. 
godine.  
Treba napomenuti da plaće zaposlenih u općinskoj upravi u 2013. g. nisu rasle u odnosu 
na plaće iz prethodnih godina. One su ograničene i trebaju biti usklađene  sa Zakonom o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 
28/10). 
 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. 

  
 


