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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SELCA

GODINA 7 - BROJ 1/ 2002.

LIST IZLAZI PO POTREBI

28. VELJAČE, 2002.

Selca, 16. siječnja, 2002.
Na osnovi stavka 3. članka 23. Zakona o
komunalnom gospodarsvu ("NN" br. 36/95.,
70/97.,57/00.,129/00., i 59/01), te članka 15.
Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik" Općine
Selca br. 6/01), Općinsko vijeće Općine Selca na
12. sjednici održanoj 16. siječnja, 2002. donijelo
je
Odluku
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Selca
Članak 1.
U članku 5. Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Selca ("Službeni glasnik" Općine Selca
br. 6/01), dodaje se novi stavak koji glasi:
"Fizičkim osobama s prebivalištem na području
Općine Selca, Općinsko vijeće Općine Selca
može smanjiti obvezu plaćanja komunalnog
doprinosa i do 50 %".

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom glasniku" Općine Selca.

Klasa: 361-06/02-01/02
Urbroj: 2104/07-01-01/02

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
…………………………………………..

Temeljem čl. 26. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (N.N. br. 36/95., 70/97., 128/99.,
57/00., 129/00., i 59/01.) i čl.15. Statuta Općine
Selca ( "Službeni glasnik Općine Selca" br.6/01)
Općinsko vijeće Općine Selca na 12. sjednici
održanoj dana 16.01.2002.godini, donosi
Odluku
o priključenju na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom na području
Općine Selca
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrñuju uvjeti i obveza
priključenja nekretnine na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom na
području Općine Selca.
Pod uvjetima priključenja podrazumjeva se :
- postupak priključenja,
- tehničko - tehnološki uvjeti,
- rok za izvedbu priključka,

-

naknada za priključenje,
način plaćanja naknade i
kaznene odredbe.

Članak 8.
Nositelj izvedbe vodovodnog priključka je
Vodovod Brač d.o.o. Supetar
( u daljnjem tekstu: komunalno društvo), kojem
vlasnik nekretnine podnosi zahtjev za izvedbu
vodovodnog priključka.
Uz zahtjev za izvedbu vodovodnog priključka
vlasnik nekretnine prilaže Komunalnom društvu
i svu potrebnu dokumentaciju koja je utvrñena
pravilnikom o vodoopskrbi ( Skupština
vodovoda Brač d.o.o., 8. sjednica, 26. travnja
2001. godine).

Članak 2.
Vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju
nekretninu na komunalnu infrastrukturu za
opskrbu pitkom vodom, ukoliko nekretnina s
obzirom na svoju namjenu zahtjeva priključenje
na istu, te ukoliko su izgrañeni objekti i ureñaji
komunalne infrastrukture koji to omogućuju.
Članak 3.

Članak 9.
Priključenje na komunalnu infrastrukturu za
opskrbu pitkom vodom znači spajanje nekretnine
na vodoopskrbni sustav.

Komunalno društvo je dužno u roku od trideset
dana odgovoriti na zahtjev vlasnika nekretnine.
Ukoliko je zahtjev za izvedbu vodovodnog
priključka pozitivno riješen Komunalno društvo
i vlasnik nekretnine zaključuju Ugovor o izvedbi
vodovodnog priključka kojim se definira:
- tehničko - tehnološki uvjeti izvedbe
vodovodnog priključka,
- cijena i način plaćanja izvedbe
vodovodnog priključka ,
- rok izvedbe priključka, te
- uvjeti korištenja priključka.

Članak 4.
Priključak je dio vodovodne instalacije od mjesta
spajanja s javnom vodovodnom mrežom do
vodovodne instalacije vlasnika nekretnine,
odnosno do vodomjera smještenog u
vodomjernom oknu na nekretnini vlasnika
uključujući i ventil iza vodomjera.
Članak 5.

Članak 10.
Nekretnina se priključuje na javnu vodovodnu
mrežu izravnim priključkom, koji ne smije
prelaziti preko nekretnina koje su u vlasništvu
trećih osoba.

Komunalno društvo je dužno, ukoliko je
odgovor pozitivan za podnositelja zahtjeva tj.
vlasnika nekretnine, istog uputiti s Ugovorom o
izvedbi

Članak 6.
vodovodnog priključka u Općinu Selca, kako bi
Jedinstveni upravni odjel Općine Selca mogao
vlasniku nekretnine razrezati iznos naknade za
priključenje na komunalnu infrastrukturu za
opskrbu pitkom vodom.
Naknada za priključenje na komunalnu
infrastrukturu za opskrabu pitkom vodom prihod
je proračuna Općine Selca i namjenjena je za
financiranje grañenja objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom
vodom u skladu s Programom gradnje kojeg
donosi Općina Selca.

Priključak se u pravilu izvodi u pravcu
okomitom na javnu vodovodnu mrežu, dužine do
20 m, a vodomjerno okno se postavlja
neposredno iza regulacijske linije nekretnine.
Članak 7.
Priključenje na komunalnu infrastrukturu za
opskrbu pitkom vodom treba se izvesti na način
da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja
samostalnu uporabnu cjelinu ( stan, poslovni
prostor i sl.) ima svoj vodovodni priključak.
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Članak 11.
Naknada za priključenje na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom iznosi:
R.B.

NAZIV PRIKLJUČKA

CIJENA

1.

ZA STAMBENE GRAðEVINE ( po samostalnoj uprabnoj cjelini)

1.500,00 kn

ZA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKE NAKMJENE ,
PROIZVODNO - GOSPODARSKE NAMJENE, TE ZA USLUŽNE
DJELATNOSTI (proporcionalno sa veličinom presjeka priključka,
odnosno profila vodomjera)
- Φ 20 mm (3/4") ………………………………….
- Φ 25 mm ( 1" ) …………………………………..
- Φ 32 mm ( 5/4")………………………………….
- Φ 40 mm ( 6/4")………………………………….
- Φ 50 mm ( 2" )…………………………………..
- Φ 65 mm ( 2/½")…………………………………
- Φ 80 mm ( 3" )………………………………….
- Φ 100 mm ( 4" )………………………………….
- Φ 125 mm ( 5" )………………………………….
- Φ 150 mm ( 6" )………………………………….

1.500,00 kn
1,56 x 1.500,00 kn
2,56 x1.500,00 kn
4,00 x 1.500,00 kn
6,25 x 1.500,00 kn
10,56 x 1.500,00 kn
16,00 x 1.500,00 kn
25,00 x 1.500,00 kn
39,00 x 1.500,00 kn
56,25 x 1.500,00 kn

3.

ZA HIDRANTE

Ø

4.

ZA POLJOPRIVREDU

500,00 kn

2.

Jedinstveni upravni odjel Općine Selca izdat će
vlasniku nekretnine potvrdu o plaćenoj naknadi
za priključenje na komunalni infrastrukturu za
opskrbu pitkom vodom, koji je isti dužan
dostaviti Komunalnom društvu.

Članak 12.
Kada vlasnik nekretnine ( toč. 2. tablice iz
prethodnog članka), postavi zahtjev
Komunalnom društvu za promjenu profila
priključka - povećanje profila, te mu isto
komunalno društvo odobri, dužan je Općini
Selca platiti razliku naknade za povećanje profila
priključka.
Kada valsnik nekretnine ( toč. 2. tablice iz
prethodnog članka), postavi zahtjev
komunalnom društvu za promjenu profila
priključka - smanjenje profila, istom se neće
odobriti povrat razlike naknade.

Članak 14.
Komunalno društvo je dužno izvedbu
vodovodnog priključka izvršiti u roku od 30
dana od nadnevka zaključenja Ugovora o izvedbi
vodovodnog priključka, s vlasnikom neketnine,
odnosno u roku od 30 dana od nadnevka prijama
pismena vlasnika nekretnine ( podnositelja
zahtjeva ) da je u cjelosti izvršio radove
specificirane u tehničkim uvjetima, koji su
sastavni dio Ugovora o izvedbi vodovodnog
priključka.

Članak 13.
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Komunalno društvo će postupiti prema
navedenom u st. 1. ovog članka, samo ukoliko je
vlasnik nekretnine, koja se priključuje na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom, u cjelosti podmirio svoju obvezu po
osnovi naknade za priključenje Općine Selca.

Klasa: 325-01/02-01/07
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 16. siječnja, 2002.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
…………………………………………

Članak 15.
Vlasnik nekretnine, za izvedbu vodovodnog
priključka, plaća Komunalnom društvu cijenu
stvarnih troškova rada i utrošenog materijala.

Na svojoj 12. sjednici održanoj 16. siječnja
2002. godine Općinsko vijeće Općine Selca
donijelo je slijedeću

Članak 16.
Za slučaj da je za priključenje odreñene
nekretnine potrebna gradnja odreñenog objekta,
odnosno ureñaja komunalne infrastrukture za
opskrbu pitkom vodom koja nije predviñena
Programom gradnje Općine Selca, budući
korisnici koji bi se priključili na tu infrastrukturu
mogu sudjelovati u financiranju izgradnje
odreñenog objekta, odnosno ureñaja uz povrat
uloženih sredstava u odreñenom roku pod
uvjetima koji će se utvrditi pisanim ugovorom s
Općinom Selca.

Odluku
o zaduženjima općinskih vijećnika
Općine Selca

Članak 1.
Općinski vijećnici se zadužuju za pojedina
društvena, gospodarska i druga područja kako
slijedi:
1. Jurica Tomaš----------------gospodarstvo
2. Mladen Kežić ----------------prosvjeta,
šport i kultura
3. Mario Lučić ------------------proračun
i financije
4. dr. Nenad Živković ---------zdravstvo i socijalna skrb
5. dr. Marčelo Štambuk -------komunalno gospodarstvo
6. Kruno Politeo ---------------poljoprivreda i šumarstvo
7. Anñelko Stančić ------------- promet,
veze, pomorstvo i ribarstvo
8. Bosiljka Ćurković ------------trgovina,
ugostiteljstvo i turizam

Članak 17.
Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000,
kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:
-

izvrši priključenje nekretnine na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu
pitkom vodom, za koju vlasnik
nekretnine nije platio Općini Selca
naknadu za priključenje.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će
se novčanom kaznom od 500,00 kn odgovorna
osoba u Komunalnom društvu.
Članak 18.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana
od nadnevka objave u Službenom glasniku
Općine Selca.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit će
se u "Službenom glasniku Općine Selca".
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Temeljem članka 19. Zakona o trgovini
("NN" br. 11/96), članka 3. i 4. Pravilnika o
radnom vremenu prodavaonivca i drugih oblika
trgovine na malo ("NN" br 80/01), te članka 15.
Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik" općine
Selca br. 6/01) Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 13. sjednici održanoj 07. veljače 2002.
godine donijelo je sljedeću

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
…………………………………………
Klasa: 021-05/02-01/05
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 16. siječnja, 2002.

Odluku
o izmjeni Odluke o radnom vremenu trgovina
na svom području

Na svojoj 12. sjednici održanoj 16. siječnja
2002. godine Općinsko vijeće Općine Selca
donijelo je slijedeću

Članak 1.
Odluku
o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje
javne površine
na području Općine Selca

U članku 4. Odluke o radnom vremenu
trgovina na svom području ("Službeni glasnik "
Općine Selca br. 07/01) pod točkom e) umjesto
"20,00 sati " treba stajati "22,00 sata".

Članak 1.
Članak 2.
U članku 8. Odluke o naknadama za korištenje
javnih površina na području Općine
Selca(Službeni glasnik Općine Selca br. 1/98 i
br. 4/2000.), stavak 2. točka 5. umjesto "50,00
kn dnevno i 1.500,00 kn godišnje" treba stajati
"50,00 kn dnevno i 2.500,00 kn godišnje".

Ova Odluka sstupa na sangu odmah i
primjenjuje se osam dana od objavljivanja
"Službenog Glasnika"Općine Selca.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
………………………………………………

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit će
se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 330-03/02-01/06
Urbroj: 2104/07-01-01/02-2
Selca, 07. veljače, 2002.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
……………………………………………..

Na svojoj 13. sjednici održanoj 07. veljače,
2002. godine Općinsko vijeće Općine Selca
donijelo je slijedeću

Klasa: 330-03/02-01/07
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 16. siječnja, 2002.

R j e š e nj e
o izboru povjerenstva za odgovore na pitanja
u svezi DPUa benzinske postaje u Radonji
Članak 1.
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U povjerenstvo za odgovore na pitanja grañana u
svezi DPUa benzinska postaja u Radonji imenuje
se:

Na temelju članka 44. Zakona o prostornom
ureñenju (“Narodne Novine” br. 30/94, 68/98 i
35/99) i članka 15. Statuta Općine Selca
(Službeni glasnik Općine Selca” br. 6/01),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 07. veljače, 2002. godine,
donijelo je

1. Bruno Štambuk---------- predsjednik
2. Nikola Popić------------- član
3. Nenad Živković----------član

Dopune Programa mjera za unapreñenje
stanja u prostoru Općine Selca

Članak 2.

U točki 2.2 Procjene potrebe izrade novih
dokumenata prostornog ureñenja pod točkom A)
Prioritetna skupina dokumenata prostornog
ureñenja dodaje se

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit će
se u "Službenom glasniku Općine Selca".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
……………………………………………..

-

Detaljni plan ureñenja Radonja - Selca, č.z.
1027/31

Pod točkom 2.4. Granice obuhvata novih
dokumenata prostornog ureñenja i izmjena i
dopuna postojećih dokumenata prostornog
ureñenja, dodaje se:

Klasa: 350-02/02-01/14
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 07. veljače, 2002.

1.

NAZIV PLANA

DETALJNI PLAN UREðENJA RADONJA SELCA -ZA K.Č. 1027/31

2.

PODRUČJE

RADONJA - SELCA

3.

NASELJE

RADONJA - SELCA

4.

KATASTARSKA OPĆINA

SELCA

5.

OBUHVAT PLANA

PLAN OBUHVAĆA K.Č. 1027/31

6.

POVRŠINA OBUHVATA

CCA 1540 M²

7.

PROSTORNI PLAN OTOKA BRAČA (1984.)
DOPUNE P.P. OTOKA BRAČA (1987.)
POSTOJEĆA DOKUMENTACIJA IZMJENE I DOPUNE P.P. OTOKA BRAČA – I
O PROSTORU
FAZA (1993.)
IZMJENE I DOPUNE P.P. OTOKA BRAČA – II
FAZA (1997.)
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8.

OSNOVNA PROBLEMSKA
SLIKA

9.

CILJEVI IZRADE PLANA

10.

TRAJANJE I PRIORITET
IZRADE

U TOM PROSTORU SU IZGRAðENE KUĆE KOJE
SE POVREMENO KORISTE, A KOJE SU
IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG
PLANA OTOKA BRAČA U GRAðEVINSKOM
PODRUČJU KOMERCIJALNE TURIST. ZONE.
NEPOSREDNA BLIZINA MORSKE OBALE.
IZGRADNJA TURISTIČKIH OBJEKATA KOJI SU
PREMA PRAVILNIKU O KATEGORIZACIJI
UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
KATEGORIZIRANI KAO KUĆE ZA ODMOR.
NIJE PRIORITETNA SKUPINA SKUPINA IZRADE
PLANOVA. TRAJANJE IZRADE 20 DANA DO
PREDAJE NACRTA PRIJEDLOGA PLANA.

Klasa: 350-02/02-01/11
Urbroj: 2104/07-01-01/02-1
Selca, 07. veljače, 2002. godine

Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Selca za
potpisivanje Ugovora iz članka 1. i 2.
ove Odluke.
Članak 4.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA:
Bruno Štambuk v.r.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i
objavit će se u "Službenom glasniku
Općine Selca".

........................................................
Na svojoj 13. sjednici održanoj 07.
veljače, 2002. godine Općinsko vijeće
Općine Selca donijelo je slijedeću

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
………………………………………..

Klasa: 944-01/02-01/06
Odluka
o kupnji i prodaji zemljišta

Klasa: 944-01/02-01/06
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 07. veljače, 2002.

Članak 1.

Na temelju članka 6. Uredbe o
postupku nabave robe, radova i usluga
male vrijednosti (N.N. br. 14/2002.) te
članka 15. Statuta Općine Selca
("Službeni glasnik Općine Selca" br.
6/01), Općinsko vijeće Općine Selca
je na svojoj 14. sjednici održanoj 28.
veljače, 2002. godine udonijelo
sljedeću

Općina Selca će prodati č.z. 1028/250 (94
m2) i č.z. 1028/251 (24 m2) po cijeni od
30 EURa u kunskoj protuvrijednosti.
Članak 2.
Općina Selca će kupiti č.z. 1028/249 (62
m2) po cijeni od 30 EURa u kunskoj
protuvrijednosti.
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I.
Odluku
o izboru stručnog povjerenstva
za nabavu roba, radova, i usluga većih
od 20.000,00 kn

Ovom Odlukom osniva se
javna ustanova Općinska knjižnica
"Hrvatski sastanak 1888" u Selcima (u
daljnjem tekstu knjižnica).

Članak 1.
II.
U stručno povjerenstvo za nabavu raba,
radova i usluga većih od 20.000,00 kn
imenuju se:

Općina Selca (u daljnjem
tekstu Osnivač) jedini je osnivač i
vlasnik Knjižnice.

1. Bruno Štambuk
2. dr. Marčelo Štambuk
3. dr. Nenad Živković

III.
Naziv Knjižnice glasi:
Općinska knjižnica "Hrvatski sastanak
1888".
Sjedište knjižnice je u Selcima,
Trg Stjepana Radića 5.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu odmah a
objavit će se u "Službenom glasnika
Općine Selca"

IV.
Knjižnica obavlja svoju
djelatnost sukladno odredbama
Zakona o knjižnicama ("NN" br.
105/97 i 5/98).
Knjižnica obavlja svoju
djelatnost prema standardima kojima
se ureñuju poslovi, te kadrovi i
tehnički uvjeti svojstveni narodnim
knjižnicama.
Obavljanje knjižnične djelatnosti
podrazumjeva osobito:

Klasa: 402-08/02-01/12
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 28. veljače, 2002.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
…………………………………….

Na temelju članka 7. i 12. Zakona
o ustanovama ("NN" br. 76/93 i 29/97),
članka 5. stavka 1. i članka 9. stavak 1.
Zakona o knjižnicama ("NN" br. 105/97 i
5/98), članka 19. Zakona o lokalnoj
samouporavi i upravi ("NN" br. 33/01) i
članka 15. Statuta Općine Selca
("Službeni glasnik" br. 6/01) Općinsko
vijeće Općine Selca na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 28. veljače, 2002. godine
donosi

-

-

-

ODLUKU
o osnivanju
Općinske knjižnice u Selcima
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nabavu knjižnične grañe,
stručnu obradu, čuvanje i zaštitu
knjižnične grañe, te provoñenje
mjera zaštite knjižnične grañe koja
je kulturno dobro,
izradu biltena, kataloga,
bibliografija i drugih
informacijskih pomagala,
sudjelovanje u izradi skupnih
kataloga i baza podataka,
omogućavanje pristupačnosti
grañe i informacija korisnicima
prema njihovim potrebama i
zahtjevima,

-

-

osiguravanje korištenja i posudbe
knjižnične grañe, informacijskih
pomagala i izvora, te
voñenje dokumentacije o grañi
korisnicima.

VII.
Novčana i druga sredstva za
početak rada Knjižnice osigurava
Osnivač bez obveze vraćanja.

Pored knjižnične djelatnosti, Knjižnica
može u manjem opsegu obavljati i druge
djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz
njezinu djelatnost i služe promicanju
čitanja, poticanju na znanje,
samoobrazovanje, doživotno učenje i
stvaralaštvo, informiranosti, kulturi i
razonodi.

Sredstva za rad Knjižnice
osigurava Osnivač. Knjižnica može
stjecati sredstva za svoj rad iz vlastitih
prihoda, putem sponzorstva, darova i
iz drugih izvora sukladno zakonu.
Za ostvarivanje posebnih
programa sredstva Knjižnici mogu
osigurati Osnivač, Županija Splitsko dalmatinska, općine na području kojih
se takvi programi ostvaruju,
Ministarstvo kulture odnosno druga
ministarstva u čijem su djelokrugu
programi koji se ostvaruju kao i druge
pravne i fizičke osobe zavisno od
zainteresiranosti za ostvarivanje
posebnih programa.

Knjižnica obavlja svoju djelatnost za
područje Općine Selca.

V.
Za obavljanje djelatnosti iz točke
IV. Knjižnica ne može uposliti više od 2
djelatnika .
U planu upošljavanja primjenjivat
će se mjerila važećih standarda za narodne
knjižnice.
U ovom će se radu stručno osoblje
rukovoditi općim načelima profesionalne
etike izraženim u etičkom kodeksu
Hrvatskog biblotekarskog društva te
provoditi načela UNESCOva manifesta za
narodne knjižnice .

VIII.
Ostvarenu dobit knjižnica
može koristiti isključivo za obavljanje
i razvoj svoje djelatnosti.
IX.
Sredstva za rad koja osigurava
Osnivač, sredstva stečena pružanjem
usluga i pribavljena iz drugih izvora
čine imovinu Knjižnice.

VI.
Kjnižnicu vodi i njome upravlja
ravnatelj.

Za obveze prema trećima
Knjižnica odgovara svojom
imovinom.

Ravnatelja imenuje i razrješava
Osnivač uz naknadnu potvrdu ministra
kulture.

Za obveze Knjižnice, Osnivač
odgovara solidarno i neograničeno.

Javni natječaj za imenovanje
ravnatelja raspisuje i provodi Osnivač.

X.
Knjižnica može sticati,
opterećivati i otuñiti imovinu samo uz
suglasnost predstavničkog tijela
Osnivača.

Za ravnatelja Knjižnice može biti
imenovana osoba koja ispunjava uvjete
odreñene Zakonom i Statutom.
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Vrijednost nekretnine ili druge
imovine koju Knjižnica može steći,
opteretiti ili otuñiti bez suglasnosti
Osnivača utvrñuje se Statutom.

tehničku kulturu Županije Splitsko dalmatinske da su ispunjeni uvjeti za
osnivanje Knjižnice.
XIV.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja a objavit će se u
"Službenom glasniku" Općine Selca.

XI.
Odluku o statusnim promjenama i
prestanku Knjižnice može donijeti u ime
Osnivača predstvničko tjelo Općine Selca
samo uz prethodnu suglasnost
ministarstva kulture.
Odluka o prestanku i statusnim
promjenama Knjižnice mora sadržavati i
odredbe o zaštiti i smještaju knjižnične
grañe na temelju mišljenja Županijske
matične službe.

Klasa: 612-01/02-01/06
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 28. veljače, 2002.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
……………………………………….
Temeljem članka 8. i 98.
Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (N.N. br.
33/2001) i članka 15. Statuta Općine
Selca ("Službeni glasnik Općine
Selca" br. 6/2001) Općinsko vijeće
Općine Selca na 14. sjednici održanoj
28. veljače 2002. godine donijelo je

XII.
Do konstituiranja Knjižnice
dužnost privremenog ravnatelja obavlja
____________________.
Privremeni ravnatelj obavlja
pripremne radnje za početak rada
ustanova, poduzima i druge radnje
potrebne za početak rada Knjižnice te
podnosi prijavu za upis u sudski registar
ustanova.

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Selca

Privremeni ravnatelj dužan je
donijeti Statut Knjižnice uz prethodnu
suglasnost Osnivača .

Članak 1.

Statut knjižnice sadrži odredbu o
radu, djelatnosti, ustrojstvu, općim aktima
te svim drugim pitanjima značajnima za
obavljanje djelatnosti i poslovanje
Knjižnice sukladno sa zakonom, te
Odredbe o preuzimanju fonda u slučaju
prestanka rada Općinske knjižnice.

U članku 9. Statuta Općine
Selca ("Službeni glasnik Općine
Selca" br. 6/2001.)stavak 2. riječi
"Županija splitsko dalmatinska"
mijenja se u "Splitsko dalmatinska
županija".
Članak 2.

XIII.
Ova Odluka stupa na snagu
osmog dana nakon objavljivanja u
"Službenom glasniku Općine Selca".

Osnivač će zatražiti od
Ministarstva kulture ocjenu sukladnosti
ove Odluke sa Zakonom u roku od 8 dana
od dana pribavljene potvrde Ureda za
prosvjetu, kulturu, informiranje, Šport i
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Klasa: 012-03/02-01/01
Urbroj: 2104/07-01-01/02
Selca, 28. veljače, 2002.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk v.r.
……………………………………..
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KAZALO

str.
1. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Selca………………1.
2. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
za opskrbu pitkom vodom na području Općine elca…………………………….. 1.
3. Odluka o zaduženjima Općinskih vijećnika Općine Selca………………………..4.
4. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje javne površine na
području Općine Selca ……………………………………………………………5.
5. Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu trgovina na svojem
području…………………………………………………………………….………5.
6. Rješenje o izboru povjerenstva za odgovore na pitanja u svezi DPU-a benzinske
postaje u Radonji…………………………………………………………………...5.
7. Dopuna programa mjeraza unapreñenje stanja u prostoru Općine Selca
za č.z. 1027/31 - Radonja…………………………………………………………..6.
8. Odluka o kupnji i prodaji zemljišta………………………………………………...7.
9. Odluka o izboru stručnog povjerenstva za nabavu roba, radova i usluga
većih od 20.000,00 kn………………………………………………………………8.
10. Odluka o osnivanju Općinske knjižnice u Selcima………………………………..8.
11. Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Općine Selca………………………………10.

Izdavač: Općina Selca; Županija splitsko - dalmatinska
Glavni urednik: Drago Štambuk
Lektor: Drago Štambuk
Tehnički urednik: Klaudija Sandra Bulimbašić
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