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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SELCA

GODINA 15 - BROJ 1/ 2009.

LIST IZLAZI PO POTREBI

16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 I 178/04) i članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine
Selca», broj 1/06 i 2/06), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 37. sjednici održanoj dana
16. ožujka 2009. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
Članak 1.
Članak 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 1/07), mijenja se i glasi:
„Podnošenje ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. Odluke provodi se
prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem o čemu odluku donosi poglavarstvo“.
Članak 2.
U članku 7. riječ „petorici“ mijenja se u riječ „trojici“.
Članak 3.
Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.
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Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Selca“.
Klasa: 363-01/09-01/0003-1
Urbroj: 2104/07-01-01/09
Selca, 16. ožujka 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić, v.r.
………………………………………
Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,
broj 76/07) i članka 13. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj 1/06 i
2/06), Općinsko vijeće Općine Selca na 37. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Žaganj dolac-marina
Članak 1.
Ovom Odlukom započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Žaganj dolac-marina (u
daljnjem tekstu: UPU ili Urbanistički plan).
Članak 2.
Odlukom o izradi UPU-a određuje se:
– pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a,
– razlozi za izradu UPU-a,
– ciljevi i programska polazišta UPU-a,
– popis stručnih podloga potrebnih za izradu UPU-a,
– način pribavljanja stručnih rješenja,
– vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih
podloga,
– popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke,
planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU-a, te drugih sudionika koji će
sudjelovati u izradi UPU-a,
– rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza,
– zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja UPU-a,
– izvori financiranja izrade UPU-a.
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU Žaganj dolac - marina
Članak 3.
Izrada i donošenje UPU Žaganj dolac-marina temelji se na:
– člancima 26., 75., 100. i 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne
novine”, broj 76/07),
– članak 160. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Selca (“Službeni
glasnik Općine Selca”, broj 4/07),
– točki 3.2.1. Izvješća o stanju u prostoru Općine Selca s prijedlozima za unaprijeđenje
prostornog razvoja (“Službeni glasnik Općine Selca” broj 1/08).
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Razlozi za izradu Urbanističkog plana
Članak 4.
Izrada UPU-a Žaganj dolac-marina je propisana Prostornim planom uređenja Općine Selca i
nije utvrđena kao prioritetna Izvješćem o stanju u prostoru Općine Selca.
Izradom UPU-a Žaganj dolac omogućit će se kvalitetna urbanizacija luke nautičkog turizma.
Obuhvat UPU-a
Članak 5.
UPU obuhvaća područje površine cca 3,73 ha, koje se veže na stambeno naselje PuntinakSelca.
Ciljevi i programska polazišta za izradu Urbanističkog plana
Članak 6.
Polazište za izradu UPU-a je potreba da se definira prometna mreža i odgovarajuća
komunalna infrastruktura u obuhvatu UPU-a. Unutar obuhvata UPU-a omogućiti će se
planska izgradnja građevina i uređivanje površina sukladno zadanoj namjeni i prostornim
pokazateljima definiranim Prostornim planom uređenja Općine Selca.
Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Urbanističkog plana
Članak 7.
Za izradu UPU-a ne predviđa se potreba izrade posebnih stručnih podloga.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 8.
Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu Urbanističkog
plana uređenja Žaganj dolac-marina.
Izrada UPU-a povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog
uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih
podloga
Članak 9.
UPU će se izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, u skladu s Pravilnikom o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 i.163/04).
Grafički dio UPU-a izradit će se u digitalnom obliku, u mjerilu 1:1000.
Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna UPU-a
Članak 10.
U izradi UPU-a sudjelovat će tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se
zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga
potrebni za izradu UPU-a, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz prethodnu i/ili
javnu raspravu.
Tijela, osobe i drugi sudionici iz prethodnog stavka su:
1. UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,
Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, Split
2. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE,
Runjaninova 2 , Zagreb
3. ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE,
4. SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA,
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Upravni odjel za prostorno uređenje - Ispostava Supetar
5. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA,
ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije, Pogon Brač, Supetar
6. VODOVOD BRAČ,
Supetar, Mladena Vodanovića
7. HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE
10000 Zagreb, Jurišićeva 13,
i HT –Odjel za tehničko planiranje Regija 2-JUG
21000 Split, Vinkovačka 19
8. MUP- Policijska uprava splitsko-dalmatinska,
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite
21000 Split, Trg hrvatske bratske zajednice bb
9. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE,
Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje
21000 Split, Moliških Hrvata 1
10. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE,
21000 SPLIT, Ruđera Boškovića 22
11. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodrski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova
21000 Split, Vukovarska 35
12. HRVATSKE ŠUME,
Uprava šuma, podružnica Split
21000 Split, Kralja Zvonimira 35
13. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za pomorstvo
21000 Split, Domovinskog rata 2
14. LUČKA KAPETANIJA SPLIT
21000 Split, Obala lazareta 1
-

drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.

Rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza, rok za pripremu zahtjeva
Članak 11.
Rok u kojem su tijela i osobe iz članka 10. Odluke obvezne dostaviti zahtjeve (podatke, planske
smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana zaprimanja poziva.
Određuju se rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Urbanističkog plana sa naznakom
nadležnosti za njihovo izvršenje:
Faza izrade i donošenja
Nadležnost
Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana Nositelj izrade
u službenom glasilu i dostava Urbanističkoj
inspekciji (članak 78. stav. 3. i član 79. stav
4. Zakona)

Rok
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Obavijest o izradi Urbanističkog plana
(članak 82. Zakona)
Dostava Odluke pravnim osobama iz članka
10. Odluke s zahtjevom da dostave svoje
zahtjeve(članak 79. stav 1. Zakona)
Dostava zahtjeva od strane pravnih osoba
članka 10. ove Odluke (članak 78. stav 2.,
3. i 4. Zakona)
Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta
prijedloga Urbanističkog plana (članak 83.
Zakona)
Izrada izvješća o prethodnoj raspravi
(stavak 1. članka 84. Zakona)
Izrada Nacrta prijedloga Urbanističkog
plana (članak 39. Zakona)
Utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana
i upućivanje u postupak javne rasprave
(članak 84. Zakona)
Objava javne rasprave o Prijedlogu
Urbanističkog plana u tisku i službenom
glasilu, te posebne pisane obavijesti
(članak 86. i 87. Zakona)
Trajanje javnog uvida (članak 88. Zakona)
Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 91.
Zakona)
Izrada Nacrta Konačnog prijedloga
Urbanističkog plana (članak 94. stav 1.
Zakona)
Ishođenje mišljenja i suglasnost (članak 94.
stav 2., 3. i 4. Zakona) i posebni zakoni.
Utvrđivanje Konačnog prijedloga
Urbanističkog plana (članak 95. Zakona)
Ishođenje suglasnosti prije upućivanja na
donošenje Urbanističkog plana (članak 97. i
98. Zakona).
Donošenje Urbanističkog plana (članak
100. Zakona)
Objava Odluke o donošenju Urbanističkog
plana u službenom glasilu (članak 101.
Zakona)
Dostava Urbanističkog plana sa Odlukom o
donošenju Ministarstvu, Zavodu i
Županijskom zavodu (članak 63. Zakona)

Nositelj izrade
Nositelj izrade
Nositelj izrade/ Pravne osobe i tijela 30 dana
članka 10. ove Odluke
Nositelj izrade

10 dana od dostave
zahtjeva

Nositelj izrade
Stručni izrađivač Nacrta prijedloga

50 dana od
prethodne rasprave

Poglavarstvo Općine Selca
Nositelj izrade

najmanje 8dana
prije početka
javnog uvida

Nositelj izrade
Nositelj izrade i stručni izrađivač

30 dana
30 dana

Nositelj izrade

10 dana od dovršetka (i verifikacije)
Izvješća o javnoj
raspravi
Nositelj izrade/ osobe i tijela iz 30 dana
članka 79. Zakona
Poglavarstvo Općine Selca
Nositelj izrade/ Županijski zavod, 60 dana
MZOPU
Općinsko vijeće Općine Selca
Nositelj izrade
Nositelj izrade

najduže 15 dana od
dana objave Odluke
o donošenju
Urbanističkog plana
u službenom glasilu

Nositelj izrade u smislu Zakona je Jedinstveni upravni odjel Općine Selca.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja UPU-a
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Članak 12.
U tijeku izrade i donošenja UPU-a ne zabranjuje se izdavanje akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru, tj. građenje, u slučajevima kada je to u skladu s ovom
Odlukom. Ukoliko se u tijeku izrade UPU-a to pokaže potrebnim ostavlja se mogućnost
aktiviranja navedene zabrane kroz dopunu ove Odluke.
Izvori financiranja izrade UPU-a
Članak 13.
Izrada Urbanističkog plana uređenja Žaganj dolac-marina financirat će se iz proračunskih
sredstava Općine Selca ili zajedno s potencijalnim investitorom.
Ostale odredbe
Članak 14.
Odluka o izradi UPU-a dostavit će se tijelima i osobama iz članka 11. ove Odluke, koji su
temeljem posebnih propisa dužni dostaviti zahtjeve te urbanističkoj inspekciji.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku
Općine Selca”.
Klasa: 350-02/09-01/0042-1
Urbroj: 2104/07-01-01/09
Selca, 16. ožujka 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić, v.r.
…………………………………………

Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,
broj 76/07) i članka 13. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj 1/06 i
2/06), Općinsko vijeće Općine Selca na 37. sjednici održanoj 16. ožujka 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Konopice-Selca
Članak 1.
Ovom Odlukom započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Konopice-Selca (u
daljnjem tekstu: UPU ili Urbanistički plan).
Članak 2.
Odlukom o izradi izmjena i dopuna UPU-a određuje se:
– pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna UPU-a,
– razlozi za izmjene i dopune Prostornog plana – obuhvat izmjena i dopuna,
– ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna UPU-a,
– popis stručnih podloga potrebnih za izradu izmjena i dopuna,
– način pribavljanja stručnih rješenja,
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– vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih
podloga,
– popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke,
planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna UPU-a, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna ovog Prostornog plana,
– rok za izradu izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza,
– zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna UPU-a,
– izvori financiranja izrade izmjena i dopuna UPU-a
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU Konopice Selca
Članak 3.
Izrada i donošenje UPU Konopice-Selca temelji se na:
– člancima 26., 75., 100. i 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne
novine”, broj 76/07),
– članak 160. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Selca (“Službeni
glasnik Općine Selca”, broj 4/07)
– točki 3.2.1. Izvješća o stanju u prostoru Općine Selca s prijedlozima za unaprijeđenje
prostornog razvoja (“Službeni glasnik Općine Selca” broj 1/08).
Razlozi za izradu Urbanističkog plana
Članak 4.
Izrada UPU-a Konopice-Selca je propisana Prostornim planom uređenja Općine Selca te
utvrđena kao prioritetna Izvješćem o stanju u prostoru Općine Selca. Izradom UPU-a
osiguravaju se nužni uvjeti za kvalitetniji gospodarski razvoj, primarno za potencijalne
korisnike poslovne zone pretežito zanatske namjene.
Obuhvat UPU-a
Članak 5.
UPU obuhvaća neizgrađeno građevinsko područje površine cca 4,5 ha, koje se nalazi u
središnjem zapadnom dijelu teritorija Općine Selca, između glavne prometnice koja vodi u
naselje Selca i zone eksploatacije mineralnih sirovina (kamenolom).
Ciljevi i programska polazišta za izradu Urbanističkog plana
Članak 6.
Polazište za izradu UPU-a je potreba da se definira prometna mreža i odgovarajuća
komunalna infrastruktura. Unutar obuhvata UPU-a omogućit će se planska izgradnja
građevina i uređivanje površina sukladno zadanoj namjeni i prostornim pokazateljima
definiranim Prostornim planom uređenja Općine Selca.
Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Urbanističkog plana
Članak 7.
Za izradu izmjena i dopuna UPU-a ne predviđa se potreba izrade posebnih stručnih
podloga.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 8.
Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu
Urbanističkog plana uređenja Konopice-Selca.
Izrada UPU-a povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog
uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih
podloga
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Članak 9.
UPU će se izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, u skladu s Pravilnikom o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 i.163/04).
Grafički dio UPU-a izradit će se u digitalnom obliku, u mjerilu 1:1000.
Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna UPU-a
Članak 10.
U izradi UPU-a sudjelovat će tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se
zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga
potrebni za izradu UPU-a, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz prethodnu i/ili
javnu raspravu.
Tijela, osobe i drugi sudionici iz prethodnog stavka su:
1. UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,
Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, Split
2. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE,
Runjaninova 2 , Zagreb
3. ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE,
4. SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uređenje - Ispostava Supetar
5. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA,
ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj I investicije, Pogon Brač, Supetar
6. VODOVOD BRAČ,
Supetar, Mladena Vodanovića
7. HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE
10000 Zagreb, Jurišićeva 13,
i HT –Odjel za tehničko planiranje Regija 2-JUG
21000 Split, Vinkovačka 19
8. MUP- Policijska uprava splitsko-dalmatinska,
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite
21000 Split, Trg hrvatske bratske zajednice bb
9. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE,
Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje
21000 Split, Moliških Hrvata 1
10. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE,
21000 SPLIT, Ruđera Boškovića 22
11. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodrski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova
21000 Split, Vukovarska 35
12. HRVATSKE ŠUME,
Uprava šuma, podružnica Split
21000 Split, Kralja Zvonimira 35
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13. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za pomorstvo
21000 Split, Domovinskog rata 2
14. LUČKA KAPETANIJA SPLIT
21000 Split, Obala lazareta 1
-

drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.
Rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza, rok za pripremu zahtjeva
Članak 11.

Rok u kojem su tijela i osobe iz članka 10. Odluke obvezne dostaviti zahtjeve (podatke, planske
smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana zaprimanja poziva.
Određuju se rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Urbanističkog plana sa naznakom
nadležnosti za njihovo izvršenje:
Faza izrade i donošenja
Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana
u službenom glasilu i dostava Urbanističkoj
inspekciji (članak 78. stav. 3. i član 79. stav
4. Zakona)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana
(članak 82. Zakona)
Dostava Odluke pravnim osobama iz članka
10. Odluke s zahtjevom da dostave svoje
zahtjeve(članak 79. stav 1. Zakona)
Dostava zahtjeva od strane pravnih osoba
članka 10. ove Odluke (članak 78. stav 2.,
3. i 4. Zakona)
Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta
prijedloga Urbanističkog plana (članak 83.
Zakona)
Izrada izvješća o prethodnoj raspravi
(stavak 1. članka 84. Zakona)
Izrada Nacrta prijedloga Urbanističkog
plana (članak 39. Zakona)
Utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana
i upućivanje u postupak javne rasprave
(članak 84. Zakona)
Objava javne rasprave o Prijedlogu
Urbanističkog plana u tisku i službenom
glasilu, te posebne pisane obavijesti
(članak 86. i 87. Zakona)
Trajanje javnog uvida (članak 88. Zakona)
Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 91.
Zakona)
Izrada Nacrta Konačnog prijedloga
Urbanističkog plana (članak 94. stav 1.
Zakona)

Nadležnost
Nositelj izrade

Rok

Nositelj izrade
Nositelj izrade
Nositelj izrade/ Pravne osobe i tijela 30 dana
članka 10. ove Odluke
Nositelj izrade

10 dana od dostave
zahtjeva

Nositelj izrade
Stručni izrađivač Nacrta prijedloga

50 dana od
prethodne rasprave

Poglavarstvo Općine Selca
Nositelj izrade

najmanje 8dana
prije početka
javnog uvida

Nositelj izrade
Nositelj izrade i stručni izrađivač

30 dana
30 dana

Nositelj izrade

10 dana od dovršetka (i verifikacije)
Izvješća o javnoj

9

Ishođenje mišljenja i suglasnost (članak 94.
stav 2., 3. i 4. Zakona) i posebni zakoni.
Utvrđivanje Konačnog prijedloga
Urbanističkog plana (članak 95. Zakona)
Ishođenje suglasnosti prije upućivanja na
donošenje Urbanističkog plana (članak 97. i
98. Zakona).
Donošenje Urbanističkog plana (članak
100. Zakona)
Objava Odluke o donošenju Urbanističkog
plana u službenom glasilu (članak 101.
Zakona)
Dostava Urbanističkog plana sa Odlukom o
donošenju Ministarstvu, Zavodu i
Županijskom zavodu (članak 63. Zakona)

raspravi
Nositelj izrade/ osobe i tijela iz 30 dana
članka 79. Zakona
Poglavarstvo Općine Selca
Nositelj izrade/ Županijski zavod, 60 dana
MZOPU
Općinsko vijeće Općine Selca
Nositelj izrade
Nositelj izrade

najduže 15 dana od
dana objave Odluke
o donošenju
Urbanističkog plana
u službenom glasilu

Nositelj izrade u smislu Zakona je Jedinstveni upravni odjel Općine Selca.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja UPU-a
Članak 12.
U tijeku izrade i donošenja UPU-a ne zabranjuje se izdavanje akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru, tj. građenje, u slučajevima kada je to u skladu s ovom
Odlukom. Ukoliko se u tijeku izrade UPU-a to pokaže potrebnim ostavlja se mogućnost
aktiviranja navedene zabrane kroz dopunu ove Odluke.
Izvori financiranja izrade UPU-a
Članak 13.
Izrada Urbanističkog plana uređenja Konopice-Selca financirat će se iz proračunskih
sredstava Općine Selca.
Ostale odredbe
Članak 14.
Odluka o izradi UPU-a dostavit će se tijelima i osobama iz članka 11. ove Odluke, koji su
temeljem posebnih propisa dužni dostaviti zahtjeve te urbanističkoj inspekciji.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku
Općine Selca”.
Klasa: 350-02/08-01/0044-1
Urbroj: 2104/07-01-01/09
Selca,16. ožujka 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić, v.r.
……………………………………………
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Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,
broj 76/07) i članka 13. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj 1/06 i
2/06), Općinsko vijeće Općine Selca na 37. sjednici održanoj 16. ožujka 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Koprivice-Novo Selo
Članak 1.
Ovom Odlukom započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Koprivice-Novo Selo (u
daljnjem tekstu: UPU ili Urbanistički plan).
Članak 2.
Odlukom o izradi izmjena i dopuna UPU-a određuje se:
– pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna UPU-a,
– razlozi za izmjene i dopune Prostornog plana – obuhvat izmjena i dopuna,
– ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna UPU-a,
– popis stručnih podloga potrebnih za izradu izmjena i dopuna,
– način pribavljanja stručnih rješenja,
– vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih
podloga,
– popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke,
planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna UPU-a, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna ovog Prostornog plana,
– rok za izradu izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza,
– zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna UPU-a,
– izvori financiranja izrade izmjena i dopuna UPU-a
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU Koprivice-Novo Selo
Članak 3.
Izrada i donošenje UPU Koprivice Novo Selo temelji se na:
– člancima 26., 75., 100. i 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne
novine”, broj 76/07),
– članak 160. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Selca (“Službeni
glasnik Općine Selca”, broj 4/07)
– točki 3.2.1. Izvješća o stanju u prostoru Općine Selca s prijedlozima za unaprijeđenje
prostornog razvoja (“Službeni glasnik Općine Selca” broj 1/08).
Razlozi za izradu Urbanističkog plana
Članak 4.
Izrada UPU-a Koprivice-Novo Selo je propisana Prostornim planom uređenja Općine Selca te
utvrđena kao prioritetna Izvješćem o stanju u prostoru Općine Selca. Izradom UPU-a
osiguravaju se nužni uvjeti za kvalitetniji gospodarski razvoj, primarno za potencijalne
korisnike poslovne zone pretežito zanatske namjene.
Obuhvat UPU-a
Članak 5.
UPU obuhvaća djelomično izgrađeno područje (uljara i pilana) površine cca 2,2 ha i nalazi se
u neposrednoj blizini Novog Sela (uključuje i slobodnu zonu Novo Selo).
Ciljevi i programska polazišta za izradu Urbanističkog plana
Članak 6.
Polazište za izradu UPU-a je potreba da se definira prometna mreža i odgovarajuća
komunalna infrastruktura. Unutar obuhvata UPU-a omogućit će se planska izgradnja
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građevina i uređivanje površina sukladno zadanoj namjeni i prostornim pokazateljima
definiranim Prostornim planom uređenja Općine Selca.
Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Urbanističkog plana
Članak 7.
Za izradu UPU-a ne predviđa se potreba izrade posebnih stručnih podloga.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 8.
Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu Urbanističkog
plana uređenja Koprivice-Novo Selo.
Izrada UPU-a povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog
uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih
podloga
Članak 9.
UPU će se izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, u skladu s Pravilnikom o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 i.163/04).
Grafički dio UPU-a izradit će se u digitalnom obliku, u mjerilu 1:1000.
Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna UPU-a
Članak 10.
U izradi UPU-a sudjelovat će tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se
zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga
potrebni za izradu UPU-a, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz prethodnu i/ili
javnu raspravu.
Tijela, osobe i drugi sudionici iz prethodnog stavka su:
1. UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,
Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, Split
2. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE,
Runjaninova 2 , Zagreb
3. ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE,
4. SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uređenje - Ispostava Supetar
5. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA,
ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj I investicije, Pogon Brač, Supetar
6. VODOVOD BRAČ,
Supetar, Mladena Vodanovića
7. HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE
10000 Zagreb, Jurišićeva 13,
i HT –Odjel za tehničko planiranje Regija 2-JUG
21000 Split, Vinkovačka 19
8. MUP- Policijska uprava splitsko-dalmatinska,
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite
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21000 Split, Trg hrvatske bratske zajednice bb
9. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE,
Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje
21000 Split, Moliških Hrvata 1
10. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE,
21000 SPLIT, Ruđera Boškovića 22
11. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodrski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova
21000 Split, Vukovarska 35
12. HRVATSKE ŠUME,
Uprava šuma, podružnica Split
21000 Split, Kralja Zvonimira 35
13. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za pomorstvo
21000 Split, Domovinskog rata 2
14. LUČKA KAPETANIJA SPLIT
21000 Split, Obala lazareta 1
-

drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.
Rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza, rok za pripremu zahtjeva
Članak 11.

Rok u kojem su tijela i osobe iz članka 10. Odluke obvezne dostaviti zahtjeve (podatke, planske
smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana zaprimanja poziva.
Određuju se rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Urbanističkog plana sa naznakom
nadležnosti za njihovo izvršenje:
Faza izrade i donošenja
Objava Odluke o izradi Urbanističkog plana
u službenom glasilu i dostava Urbanističkoj
inspekciji (članak 78. stav. 3. i član 79. stav
4. Zakona)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana
(članak 82. Zakona)
Dostava Odluke pravnim osobama iz članka
10. Odluke s zahtjevom da dostave svoje
zahtjeve(članak 79. stav 1. Zakona)
Dostava zahtjeva od strane pravnih osoba
članka 10. ove Odluke (članak 78. stav 2.,
3. i 4. Zakona)
Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta
prijedloga Urbanističkog plana (članak 83.
Zakona)
Izrada izvješća o prethodnoj raspravi
(stavak 1. članka 84. Zakona)

Nadležnost
Nositelj izrade

Rok

Nositelj izrade
Nositelj izrade
Nositelj izrade/ Pravne osobe i tijela 30 dana
članka 10. ove Odluke
Nositelj izrade

10 dana od dostave
zahtjeva

Nositelj izrade
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Izrada Nacrta prijedloga Urbanističkog
plana (članak 39. Zakona)
Utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana
i upućivanje u postupak javne rasprave
(članak 84. Zakona)
Objava javne rasprave o Prijedlogu
Urbanističkog plana u tisku i službenom
glasilu, te posebne pisane obavijesti
(članak 86. i 87. Zakona)
Trajanje javnog uvida (članak 88. Zakona)
Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 91.
Zakona)
Izrada Nacrta Konačnog prijedloga
Urbanističkog plana (članak 94. stav 1.
Zakona)
Ishođenje mišljenja i suglasnost (članak 94.
stav 2., 3. i 4. Zakona) i posebni zakoni.
Utvrđivanje Konačnog prijedloga
Urbanističkog plana (članak 95. Zakona)
Ishođenje suglasnosti prije upućivanja na
donošenje Urbanističkog plana (članak 97. i
98. Zakona).
Donošenje Urbanističkog plana (članak
100. Zakona)
Objava Odluke o donošenju Urbanističkog
plana u službenom glasilu (članak 101.
Zakona)
Dostava Urbanističkog plana sa Odlukom o
donošenju Ministarstvu, Zavodu i
Županijskom zavodu (članak 63. Zakona)

Stručni izrađivač Nacrta prijedloga

50 dana od
prethodne rasprave

Poglavarstvo Općine Selca
Nositelj izrade

najmanje 8dana
prije početka
javnog uvida

Nositelj izrade
Nositelj izrade i stručni izrađivač

30 dana
30 dana

Nositelj izrade

10 dana od dovršetka (i verifikacije)
Izvješća o javnoj
raspravi
Nositelj izrade/ osobe i tijela iz 30 dana
članka 79. Zakona
Poglavarstvo Općine Selca
Nositelj izrade/ Županijski zavod, 60 dana
MZOPU
Općinsko vijeće Općine Selca
Nositelj izrade
Nositelj izrade

najduže 15 dana od
dana objave Odluke
o donošenju
Urbanističkog plana
u službenom glasilu

Nositelj izrade u smislu Zakona je Jedinstveni upravni odjel Općine Selca.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja UPU-a
Članak 12.
U tijeku izrade i donošenja UPU-a ne zabranjuje se izdavanje akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru, tj. građenje, u slučajevima kada je to u skladu s ovom
Odlukom. Ukoliko se u tijeku izrade UPU-a to pokaže potrebnim ostavlja se mogućnost
aktiviranja navedene zabrane kroz dopunu ove Odluke.
Izvori financiranja izrade UPU-a
Članak 13.
Izrada Urbanističkog plana uređenja Koprivice-Novo Selo financirat će se iz proračunskih
sredstava Općine Selca.
Ostale odredbe
Članak 14.
Odluka o izradi UPU-a dostavit će se tijelima i osobama iz članka 11. ove Odluke, koji su
temeljem posebnih propisa dužni dostaviti zahtjeve te urbanističkoj inspekciji.

14

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku
Općine Selca”.
Klasa: 350-02/08-01/0043-1
Urbroj: 2104/07-01-01/09
Selca, 16. ožujka 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić, v.r.
………………………………………………
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj
47/90 i 27/93), te članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj
1/06), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 37. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009.
godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Selca
u 2009. godini
I.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u
kulturi za Općinu Selca, a osobito:
-

djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi kao pomaganje i poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i
amaterizma u kulturi,
investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na
području Općine Selca.
II.

Sredstva za financiranje tih potreba osiguravaju se u Proračunu Općine Selca za 2009. godinu
u ukupnoj visini od 180.000,00 kuna, kako slijedi:
1. Narodna knjižnica «Hrvatski sastanak 1888.»
- Knjižnici će se sufinancirati nabava knjižne građe
u iznosu od ………………………………….…… 40.000,00 kuna,
- Plaća knjižničara ………………………………… 50.000,00 kuna.
2. Udruge u kulturi
- Sufinancirati će se djelatnost udruga u kulturi
sa područja Općine Selca u iznosu od ……………70.000,00 kuna
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3. Sufinancirati će se manifestacija kulturnog ljeta na način da će se snositi troškovi
nastupa različitih kulturnih skupina, te troškovi smještaja izvođača u iznosu od …….
20.000,00 kn.
III.
Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Općinsko poglavarstvo Općine Selca, kao izvršitelj
Proračuna.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Selca».
Klasa: 612-01/09-01/
Urbroj: 2104/07-01-01/09
Selca, 16. ožujka 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić, v.r.
……………………………………………………
Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06 i 150/08) i
članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj 1/06), Općinsko
vijeće Općine Selca na svojoj 37. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu u Općini Selca
u 2009. godini
I.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu u Općini Selca za 2008. godinu i
sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Selca u ukupnoj
visini od 35.000,00 kuna, a kako slijedi:
1. Pomoć športskim društvima:
U Proračunu Općine Selca osigurat će se sredstva za 2009. godinu za pomoć športskim
društvima za njihov rad i održavanje turnira za:
- sva športska društva ………………………………….. 40.000,00 kuna.
II.
O pojedinačnim zahtjevima i raspodjeli sredstava utvrđenih ovim Programom odlučivat će
Općinsko poglavarstvo Općine Selca.
III.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Selca».
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Klasa: 620-01/09-01/0003-1
Urbroj: 2104/07-01-01/09
Selca, 16. ožujka 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić, v.r.
…………………………………………….
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97, 27/01, 59/01,
82/01, 103/03 i 44/06) i članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca»,
broj 1/06), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 37. sjednici održanoj dana 16. ožujka
2009. godine, donijelo je
PROGRAM
socijalne skrbi Općine Selca
u 2009. godini
I.
SVRHA PROGRAMA
Programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje osoba koje su socijalno
ugrožene, nemoćne ili se radi o osobama koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu
zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih
okolnosti.
Cilj Programa socijalne skrbi je podizanje općeg životnog standarda građana i njihovih
obitelji, osiguravanje potrebnih sredstava za život i pružanje usluga pojedincima koji se
uslijed društvenih ili prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju potrebe za društvenom
pomoći.
Općina Selca će aktivnosti na planu socijalne skrbi ostvarivati putem ovog Programa kroz
koji će odrediti mjere i oblike socijalne skrbi, te kategorije korisnika, a prema mogućnostima i
sredstvima planiranim u Proračunu za 2009. godinu.
Program je sastavljen iz dva dijela:
- prvi dio se odnosi na prikaz aktivnosti Općine Selca na planu socijalne skrbi tijekom
2009. godine, a u drugom dijelu izloženi su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava
na socijalnu skrb.
OPIS PROGRAMA
Oblici socijalne pomoći su:
- jednokratna novčana pomoć,
- pomoć za novorođenu djecu.
Izdaci za jednokratnu novčanu pomoć i pomoć za novorođenu djecu osiguravaju se u
programu novčane pomoći, osnovni račun Proračuna Općine Selca, broj 37212 i 37217 i
37219.
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Sredstva za realizaciju ovog Programa za 2009. godinu utvrđuju se u sveukupnom iznosu od
80.000,00 kuna i to kako slijedi:
-

jednokratna novčana pomoć ……………………………….. 26.000,00 kn,
pomoć za novorođenu djecu ……………………………….. 54.000,00 kn.

KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE SOCIJALNE POMOĆI
- Jednokratna novčana pomoć –
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih
okolnosti (školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda i
slično), prema ocjeni Općinskog poglavarstva, nisu u mogućnosti djelomično ili u
cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć i iznos pomoći na zahtjev podnositelja, u svakom
pojedinom slučaju utvrđuje svojim zaključkom Općinsko poglavarstvo, s time da najveći
iznos jednokratne pomoći za pojedinca ili obitelji ne može iznositi više od 3.000,00 kuna
godišnje.
- Pomoć za novorođenu djecu –
Pravo na pomoć za novorođenu djecu ostvaruju roditelji novorođenog djeteta sa
prebivalištem na području Općine Selca u iznosu od:
a. 3.000,00 kuna za prvo dijete u obitelji,
b. 5.000,00 kuna za drugo dijete u obitelji,
c. 8.000,00 kuna za treće i svako daljnje dijete u obitelji.
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Selca».
Klasa: 551-06/09-01/0002-1
Urbroj: 2104/07-01-01/09
Selca, 16. ožujka 2009. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić, v.r.
………………………………………….
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Bilješke:
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3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Konopice-Selca ……....... 6
4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Koprivice-Novo Selo …. 11
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7. Program socijalne skrbi Općine Selca u 2009. godini …………………. 17

Izdavač: Općina Selca; Splitsko – dalmatinska županija
Glavni urednik: Drago Štambuk
Lektor: Drago Štambuk
Tehnički urednik: Nada Štambuk
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