REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SELCA
Općinski načelnik
Klasa: 023-01/15-01/0005
Urbroj: 2104/07-02-01/15-01
Selca, 9. ožujka 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 lipanj - prosinac 2014.
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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-izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća,
-upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
-upravljanje prihodima i rashodima Općine Selca,
-utvrđivanje prijedloga za izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine
Selca,
-donošenje odluka o investicijama,
-donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima
financiranja,
-usmjeravanje i djelovanje na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca
-brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr.,
-brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave te sudjeluje u radu
koordinacije čelnika bračkih JLS-a,
-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 31.12.2014.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 31.12.2014.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)
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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 01.01.2014. – 31.12.2014. bili su: ...5.308.956,66 kn
2. Ukupni rashodi poslovanja 01.01.2014. – 31.12.2014. bili su: ...5.828.584,49 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 2014.g. u izvještajnom razdoblju imao je jedne
izmjene i dopune koje su donesene na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Selca, a
objavljene u Službenom glasniku broj 5/14.
Stanje svih dospjelih a nepodmirenih obveza Općine Selca iznose 1.956.880,09
kn, dok je trenutno stanje potraživanja Općine Selca 2.513.030,17 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 žiro računa na dan 31.12.2014. bilo je 8.819,00 kn, dok je iznos sredstava
deponiranih pri HBOR-u na dan 31.12.2014. iznosio 236.165,70 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.
Novim izmjenama i dopunama Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne)
samouprave kao i nove preraspodjele poreza i prireza na dohodak od 01.01.2015.
ukidaju se namjenska sredstva koja su se odvajala na posebnom računu HBOR-a. Ista
sredstva će se uplaćivati na posebnom računu Ministarstva financija RH, no budući da
još uvijek nije izrađen pravilnik još uvijek nije poznato na koji će se način raspolagati
deponiranim sredstvima.
Namjenska cijena vode
Vodovod Brač d.o.o. trenutno nema nikakvih potraživanja prema Općini Selca na ime
investicija u vodoopskrbi i odvodnji a stanje općinskih sredstava deponiranih na računu
Vodovoda Brač d.o.o. Supetar na dan 31.12.2014. s osnova namjenske cijene vode iznosi
174.060,00 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.
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GONG i Udruga gradova proveli su treći put zaredom istraživanje transparentnosti i
odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj – njih 576.
Istraživanje je provedeno u razdoblju od kraja lipnja do početka listopada 2014., a
rezultati se temelje na pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i
Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu
na centralu gradova, općina i županija.
Općina Selca je u ovom istraživanju pokazala da je održala standard transparentnosti u
svom radu te da prijašnja vrednovanja i dobri rezultati nisu bili slučajni. Zadnjim
istraživanjem naša općina je čak i bolje rangirana što dokazuje našu kontinuiranu brigu
o transparentnosti i otvorenosti prema svojim građanima.
S ukupno ostvarenom ocjenom 6.62 Općina Selca se je našla u gornjog skupini
transparentnih jedinica lokalne samouprave te je zauzela visoko 39 mjesto na rang
tablici od ukupno 365 testiranih JLS-a. Na Braču je još uvijek uz našu Općinu
transparentna i susjedna Općina Pučišća što je dokaz da financijska moć i veličina
lokalne samouprave nije uvjet za ulazak u zajednicu transparentnih JLS-a, već da i male
općine mogu svojim savjesnim i odgovornim radom osigurati građanima svoju
otvorenost i transparentnost.
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. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Selca
2. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Selca sa Planom civilne
zaštite
3. Izmjene i dopune Programa održavanja objakata komunalne infrastrukture u
Općini Selca za 2014. godinu
4. Izmjene i dopune Programa gradnje objakata komunalne infrastrukture u Općini
Selca za 2014. godinu
5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Selca za 2014. godinu
6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Selca za 2014. godinu
7. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Selca za 2014. godinu
8. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selca za 2014. Godinu
9. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Selca za 2015.
Godinu
10. Program gradnje objakata komunalne infrastrukture u Općini Selca za 2015. god.
11. Program javnih potreba u kulturi Općine Selca za 2015. godinu
12. Program javnih potreba u športu Općine Selca za 2015. godinu
13. Program socijalne skrbi Općine Selca za 2015. godinu
14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Selca za 2015. Godinu
15. Odluka o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine
Selca
16. Odluka o osnivanju Savjeta mladih u Općini Selca
17. Odluka o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza
18. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim
vijećnicima zastupljenim u općinskom vijeću Općine Selca u 2015. godini
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19. Proračun Općine Selca za 2015 godinu s projekcijama za 2016. i 2017. god.
Općinsko vijeće je također u zakonskom roku primilo da znanje sljedeće izvještaje:
1. Polugodišnji izvještaj o Izvršenju proračuna Općine Selca za razdoblje od 1.
siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine
2. Izvještaj o radu Načelnika Općine Selca za razdoblje od siječnja do lipnja 2014.
godine
5. U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju donio slijedeće odluke , akte i dokumente:
1. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Selca
2. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija Općine Selca
3. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata
Osim navedenih Odluka načelnik je donosio razne zaključke i Odluke sukladno svojim
Statutom i zakonom propisanim ovlaštenjima.
6.Stanje procesa legalizacije nelegalno izgrađenih zgrada
Tijekom 2014. godine JUO Općine Selca izdao je ukupno 347 Rješenja o legalizaciji
(zadržavanju nelegalno izgrađenih objekata na području Općine Selca). Ukupno je
naplaćeno 167.583,23 kn, od tog iznosa Općini pripada 50.274,99 kn (30% iznosa), a
ostatak iznosa se dijeli u sljedećim omjerima (20% županiji i 50% državi).
Stanje nepodmirenih naknada za legalizaciju na dan 31.12.2014. iznosi 102.266,43 kn
(od čega se 35.653,07 kn odnosi na 2013. g. a 66.613,36 kn na 2014.g.).
Proces naplate komunalnog doprinosa ide nešto bržim tempom nego do sada, tako je
tijekom 2014. godine doneseno 86 Rješenja o komunalnom doprinosu te je naplaćeno
ukupno 849.720,36 kn (u što spadaju i obveze iz prijašnjih godina a plaćene tijekom
2014. g.). Stanje nepodmirenih obveza na ime komunalnih doprinosa na dan 31.12.2014.
iznosi 792.869,18 kn. Prema svim dužnicima koji nisu regulirali svoje dugovanje
(traženjem odgode, obročne otplate i sl.) a kojima su Rješenja postala pravomoćna će
biti utužena i ovršno naplaćena.
7. 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 (365.623,47 kn) izvršili sanaciju dotrajale
dvorišne opreme te u suradnji sa „Sportskim litom Selca“ pribavili nove sadržaje za
dječje igralište (multifunkcionalnu dječju kućicu s toboganom) u ukupnoj vrijednosti od
30.000,00 kn, od čega Sportsko lito sudjeluje s 15.000,00 kn.
Tijekom 2014. 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.
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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.
Sve preuzete obveze su ispoštovane te je za ovu namjenu utrošeno 70.000,00 kn
(31.000,00 pomoći učenicima i studentima i 39.000,00 redovnih stipendija).
Početkom 2015. godine raspisan je novi natječaj za stipendiranje učenika i studenata, uz
nova pravila i uvjete, te smo na taj način osigurali 14 stipendija za različite kategorije
(darovite, deficitarne i socijalno osjetljive stipendiste).
Sam postupak odabira je još uvijek u tijeku a potpisivanje ugovora s novim stipendistima
se očekuje do kraja mjeseca ožujka.
Detaljan izvještaj o postupku stipendiranja će nakon završetka procesa odabira biti
javno objavljen.
Općina Selca je u rujnu ugostila 38 slovačkih učenika a za vrijeme zimskih praznika 35
naših učenika 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.
Program zadovoljavanja javnih potreba u kulturi bio je također vrlo opsežan i sadržajan.
Pravovremenom i ozbiljnom pripremom uspjeli smo organizirati (uz pomoć općinskih
ustanova i udruga) veoma kvalitetan program kulturnog ljeta u svim mjestima naše
općine, koji je sačinjavao preko 35 različitih programa u razdoblju od 15.07. – 25.08.
Prema reakcijama građana i posjetitelja smatram da je posao odrađen korektno iako
napominjem da u svakom mjestu trebaju postojati dobrovoljci koji će jedan značajan
organizacijski dio odraditi i na taj način doprinjeti uspješnom realizacijom raznih
događanja u svom mjestu. Budući da Općina nema neku posebnu ustanovu koja bi se
bavila kulturnim događanjima u svim mjestima, programi se organiziraju prema
mogućnostima Općine ali i volji mještana uključenih u rad raznih udruga u kulturi.
Svakako se vidi napredak i kvaliteta održanih programa od čega ima korist šira
zajednica (posjetitelji, turisti, domicilno stanovništvo ali i ugostiteljski objekti).
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 (u prvom dijelu godine sufinanciran je prijevoz učenika u Supetar a u drugoj
polovici 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
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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 (ove godine će se
prikupljena sredstva donirati za nabavku nove opreme u našem vrtiću).
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.
Dobar primjer iz prakse je i skupina mladih iz Povalja koja je od Općine dobila svu
potrebnu materijalnu podršku da se uredi igralište u Povljima (što je uključivalo
nabavku novih mreža, opreme, zaštitne ograde i sl.), a također krajem ljeta pripomogli
smo i u uređenju novog boćališta koje se nalazi u neposrednoj blizini hotela Galeb.
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 izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 67.000,00 kn rodiljnih naknada,
30.000,00 kn pomoći obiteljima i kućanstvima te 31.000,00 kn potrebitim učenicima i
studentima.
Općina potpomaže rad kluba dobrovoljnih darivatelja krvi te ispunjava obveze prema
Crvenom križu (što je i zakonska obveza).
Sklopljen je Sporazum o suradnji s udrugom Ruka – pomoć starijim i nemoćnim
građanima čiji rad je sufinanciran u ukupnom iznosu od 21.000,00 kn (sredstva za ovu
namjenu su u cijelosti osigurana iz županijskog proračuna – UO za socijalnu skrb).
9. Uspostava grobnih očevidnika i naplata grobne naknade
Krajem 2014. i početkom 2015. godine dodijeljena su Rješenja o grobnoj naknadi za
mjesna groblja u Selcima, Novom Selu, Povljima i Sumartinu.
Odluka o grobljima i naplati grobne naknade usvojena je na Općinskom vijeću Općine
Selca 2010. godine i kao takva se mora poštovati i provoditi. Razlog što isto nije
napravljeno prije je kopleksnost posla koja je prethodila utvrđivanju stvarnih vlasnika
(obveznika plaćanja) grobnih mjesta (naknada), ali i nepostojanje adekvatnog
programskog rješenja za vođenje ovog kompleksnog posla.
Godišnja grobna naknada temelji se na Zakonu o grobljima (Narodne novine 19/98) a
propisana je Odlukom o grobljima (Službeni glasnik Općine Selca br. 1/10).
Godišnja grobna naknada plaća se za svaki grob bez obzira da li je u grob izvršen pokop
ili nije. Visina godišnje grobne naknade ovisi o vrsti grobnog mjesta i površini prostora
koji je grob zauzeo.
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U slučajevima više vlasnika jednog grobnog mjesta, svaki vlasnik pojedinačno plaća
naknadu u omjeru vlasništva nad grobnim mjestom .
Godišnja grobna naknada plaća se jedanput godišnje po dobivenoj uplatnici od strane
JUO Općine Selca. Neredovito plaćanje godišnje grobne naknade za sobom povlači
obračun zateznih kamata a neplaćanjem iste 10 godina za redom smatra se da je grob
napušten. Takvim grobovima slobodno raspolaže Općina Selca ukoliko je od dana
zadnjeg pokopa u grob proteklo 15 godina odnosno ukoliko je od zadnjeg pokopa u
grobnicu proteklo 30 godina. Ovdje treba napomenuti da je nakon isteka navedenih
rokova Općina u obezi utvrditi nove vlasnike grobnih mjesta (zakonske naslijednike
prijašnjih vlasnika) a samo u slučajevima da takvi više ne postoje brigu o grobnom
mjestu preuzima uprava groblja (u našem slučaju Općina Selca).
Prihodi prikupljeni s osnova grobne naknade su namjenski prihod i isti se mora utrošiti
u za to predviđenu namjenu (uređenje groblja, izgradnja popratnih objekata, ogradnih
zidova, proširenja i sl.), te će se za svaku proračunsku godinu izrađivati i javno
objavljivati posebno izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima grobne naknade.
Za potrebe što jednostavnije primjene Odluke u praksi izrađena je posebna Web gis
aplikacija pomoću koje se mogu pretraživati sva mjesna groblja na području općine Selca
(posebno u slučajevima definiranja točne pozicije grobnog mjesta, jer su dodijeljeni novi
brojevi, razredi i polja). Na ovaj način velikom broju korisnika grobnih mjesta
omogućeno je pretraživanje pomoću kojeg su izvršene promjene pogrešnih zaduženja i
zadužena neka nova mjesta (ustanovljeni novi korisnici).
Ukupno je izdano 694 Rješenja o grobnoj naknadi i zaduženo 103.200,00 kn.
III. REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI U DRUGOM DIJELU 2014. GODINE
-

-

Nakon opsežnih priprema i ishodovanja svih potrebnih dozvola pristupilo se je
rekonstrukciji i izgradnji sekundarnog sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju
Sumartin (predio Počivale). Vrijednost radova je 1.400.000,00 kn (bez PDV-a).
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 se čeka izdavanje građevinske dozvole čime bi se odmah
pristupilo izgradnji,
Na Puntinku je pokrenut projekt izgradnje sekundarne mreže vodoopskrbe i
odvodnje te izgradnja stepenica (vrijednost radova 45.000,00 kn,
Radovi na šetnici u Selcima su privedeni kraju, očekuje se postavljanje nove
rasvjete i sadnja cvijeća do početka nove turističke sezone,
Izrađen je arhitektonski snimak „Kino dvorane Selca“ i „Sokolane“ u vrijednosti
od 35.000,00 kn kao i katastarsko topografski plan za potrebe izrade UPU-a
gospodarske zone Konopice u vrijednosti od 25.000,00 kn,
U Selcima je uređen okoliš nekretnine „Didilić“ na način da je uklonjen otpad sa
zemljišta, očišćeno raslinje i vegetacija, popravljeni vrtni elementi i jerule te
nasut novi čisti granulat a ulazna vrata su poslana na reparaciju.
Prostor je očišćen iz razloga jer je bio izuzetno neugledan a ipak se radi o
vrijednoj općinskoj imovini za koju se priprema nova namjena. Postoji nekoliko
zainteresiranih investitora koji vrlo ozbiljno razmatraju mogućnosti uređenja i
stavljanja u funkciju ove iznimno vrijedne nekretnine. U međuvremenu, Selca su
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dobila još jednu lijepo uređenu javnu površinu (park) koja se može koristiti i u
kulturne ali i turističke svrhe,
Potpisan je četverogodišnji ugovor o održavanju lokalnih nerazvrstanih cesta
pomoću kojeg će se jednostavnije ugovarati poslovi održavanja i asfaltiranja ulica
po mjestima ali isto tako Ugovor predstavlja osnovni temelj za povlačenje
sredstava iz vanjskih izvora financiranja za navedenu namjenu,
U pripremi turističke sezone sve plaže su dohranjivane novim šljunkom, na
Puntinku (općinska plaža) saniran je mol a u Povljima je dograđen mol na plaži
Ratac te saniran dio oštećene rive na plaži Okuč. Također je angažiran „traktor“
koji je usitnajvao kamen na plaži Punta u Povljima i Tičjoj luci gdje je uz navedene
aktivnosti saniran i dio oštećene ceste,
U sklopu raznih eko akcija dva puta je u cijelosti sanirano odlagalište otpada u
Povljima (Vitina), te je uređen zeleni otok (reciklažno dvorište) u Radonji,
Po svim mjestima postavljeni su kontejneri za razvrstavanje otpada, odnosno
zeleni otoci čime je omogućeno građanima razvrstavanje otpada koje bi u
konačnici trebalo donijeti i manje račune za odvoz smeća,
Nabavljeno je nove komunalne opreme (klupe i koševi) u vrijednosti od preko
25.000,00 kn,
Značajna sredstva su uložena u održavanje i izgradnju poljskih (protupožarnih
puteva) od čega izdvajamo betoniranje dionica puta prema Blatinama i Vošćici te
niz akcija u Povljima (povljani su u akcijama održavanja poljskih puteva izuzetno
angažirani i mogu biti pozitivan primjer drugima),
Pribavljeno je idejno rješenje uređenja javne površine uz cestu D113, ulaz u Selca
(ispod Bondinih dvora) kao i novog vidikovca ispred Povalja. Isti su poslani na
suglasnost Hrvatskim cestama nakon čega će se pristupiti izvođenju radova koji
će svakako biti gotovi do sljedeće turističke sezone,

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.
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),
Ustrajni rad na osiguravanju infrastrukture u gospodarskoj zoni Konopice,
Uređenje prostorije MO Povlja, nakon uknjižbe zgrade (postupak pri samome
kraju) rješavanje problema krovišta,
Popločavanje malog mosta u Povljima,
Sanacija ambulate u Selcima (izmjena vodovodnih i kanalizacijskih instalacija,
uređenje sanitarnih čvorova i ulaza u ambulantu,
Proširenje helidroma i postavljanje fiksne rasvjete s video nadzorom i daljinskom
kontrolom. Budući da je naš helidrom u Novom Selu jedini helidrom na otoku
Braču koji ima mogućnost za noćno slijetanje helikoptera trebamo izvršiti
potrebne radnje kako bi razinu opremljenosti digli na viši nivo, omogućili
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građanima i turistima brzi prijevoz do bolnica, a sve to će se financirati vlastitim
sredstvima i potporom Splitsko – dalmatinske županije. Vrijednost radova cca.
70.000,00 kn,
Usvajanje III. izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca i izrada UPU-a poduzetničke
zone Konopice (izrada plana je pri samome kraju, očekuje se javna rasprava i
konačno usvajanje),
Rješavanje svih otvorenih imovinsko – pravnih poslova,
Izrada projektne dokumentacije za novu mrtvačnicu u Selcima,
Nastavak aktivnosti oko uređenja parka Tolstoj,
Uređenje dvorišta dječjeg vrtića u Selcima,
Evidentiranje lokalnih nerazvrstanih cesta (geodetsko – katastarski poslovi),
Uređenje raskrsnice na Štadi u Selcima (izgradnja potpornog zida i sanacija
oštećenog asfalta),
U fazi smo pripreme projektne dokumentacije rekonstrukcije mreže vodoopskrbe
u Novom Selu (Ulice Put Ulinova – Rudnica i ulica Pod selo) koje se trenutno
nalaze u lošem stanju i u kojima se nalaze azbestne cijevi koje je potrebno što
prije zamijeniti. Sanacija nadzemnog dijela ulica u ovom trenutku nema smisla
ukoliko se ne izmjeni sva dotrajala podzemna komunalna infrastruktura, tako da
ćemo nastojati kod svih budućih rekonstrukcija ulica voditi računa i o mreži
vodoopskrbe i odvodnje ali i slivnim vodama,
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 te izgradnja
ogradnog zida na groblju Selca,
Uređenje groblja u Povljima (betoniranje staze, ogradni zid i sl.),
Početak izrade najvažnijeg općinskog dokumenta – Strategije razvoja Općine
Selca 2015 – 2020 kao i Strategije razvoja turizma. Ovi dokumenti se planiraju
izraditi uz široko uključivanje svih zainteresiranih ustanova, tvrtki i građana jer
ista predstavlja bitan temelj razvoja naše općine ali i omogućava kandidiranje
naših projekata na EU fondove koji su nam trenutno dostupni kroz posebnu
mjeru – ruralni razvoj - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Strategija će biti kandidirana preko EU fondova, mjera 7 ruralni razvoj (podmjera
7.1) a kasnije ćemo kroz istu mjeru kandidirati i ostale projekte od iznimnog
značaja za Općinu Selca (komunalna infrastriktura i objekti komunalne /
društvene infrastrukture).

V. ZAKLJUČAK
Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti u drugoj polovini 2014.
godine s osvrtom na cijelu godinu s obzirom da se izvještaj podnosi u mjesecu ožujku
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 gotovo izjednačeno s ostvarenjem 2013. godine.
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U tijeku je revizija obveznika plaćanja komunalnih naknada gdje su uočene velike
promjene u odnosu na trenutno zadužene obveze (nova rješenja idu od 01.04.2015.), i s
te osnove se u budućnosti mogu očekivati veći prihodi, baš kao i revidiranje obveznika
plaćanja poreza na kuće za odmor koje će u konačnici dovesti do pravednije naplate ali i
većih proračunskih prihoda s te osnove.
Općina Selca (općinske službe) su u proteklom razdoblju bili dobar servis
građanima te su uredno izvršavale sve zadaće koje su nam kao lokalnoj samoupravi
povjerene na obavljanje.
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.
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