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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SELCA

GODINA 11 - BROJ 2/ 2005.

LIST IZLAZI PO POTREBI

09. srpnja 2005.

Na temelju članka 15. a u svezi članaka 27. Statuta Općine Selca, na 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 13. lipnja 2005. godine, Općinsko vijeće Općine
Selca je donijelo

ODLUKU
o izboru Mandatne komisije
Članak 1.
U Mandatnu komisiju biraju se :
1. JURICA TOMAŠ..................., predsjednik
2. ADI NEIMARLIJA..........., član
3. MARIO LUČIĆ.............., član
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Selca”.
Klasa: 021-05/01-01/10
Urbroj: 2104/07-01-01/05-1
Selca, 13. lipnja 2005. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE SELCA
Ivica Škrpaca ,prof. v.r.
…………………………………………………………………………………………………………
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Temeljem članka 15. , a u svezi članka 27. Statuta Općine Selca, na 1. konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 13. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Selca
Članak 1.
U Odbor za izbor i imenovanje izabrani su:
1. LEO TRUTANIĆ ......................., predsjednik
2. MARIJO CAREVIĆ.........., zamjenik predsjednika
3. ADI NEIMARLIJA.........., član
4. JOSIP MOŠIĆ............., član
5. IVICA ŠKRPACA.................., član
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Selca”.
Klasa: 021-05/05-01/09
Urbroj: 2104/07-01-01/05-1
Selca, 13. lipnja 2005. godine
PREDSJEDNIK ODBORA ZA
IZBOR I IMENOVANJE
Leo Trutanić v.r.
………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 15. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», br.
06/01,01 /02,02/02), Općinsko vijeće Općine Selca na
1. konstituirajućoj sjednici održanoj 13. lipnja 2005. godine te na 2. sjednici održanoj
21. lipnja 2005. godine

ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Selca
Članak 1.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Selca bira se gosp. Ivica Škrpaca, prof.
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Članak 2.
Predsjednik Općinskog vijeća će temeljem članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, obavljati profesionalno i dužnost Općinskog načelnika.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u «Službenom glasniku općine
Selca».

Klasa: 021-05/05-01/15
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 13.i 21.lipnja 2005. godina
Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Škrpaca, prof. v.r.
…………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 15. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», br.
06/01,01 /02,02/02), Općinsko vijeće Općine Selca na
2. sjednici održanoj 21. lipnja 2005. donijelo je

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Selca
Članak 1.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Selca bira se gosp. Marčelo Štambuk dr.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon donošenja, a objavit će se u
«Službenom glasniku Općine Selca».
Klasa: 021-05/05-01/16
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 21.lipnja 2005. godina
Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Škrpaca, prof. v.r.
..........................................................................................................................................
3

Temeljem članka 15. Statuta Općine selca ("Službeni glasnik Općine Selca"br.
06/01,01 /02,02/02), i članak 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca ,
("Službeni glasnik Općine Selca ", br. 06/01)Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj
2. sjednici održanoj dana 21. lipnja, 2005. godine donijelo je sljedeće

R j e š e nj e
o imenovanju članova Povjerenstva za proračun i financije
Članak 1.
U Povjerenstvo za Proračun i financije Općine Selca imenuju se :
1. Ivica Škrpaca, za predsjednika ;
2. Leo Trutanić, za člana;
3. Adi Neimarlija, za člana.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Općine
Selca".

Klasa: 400-06/05-01/09
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 21. lipnja, 2005.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Ivica Škrpaca, prof. v.r.

……………………………………………………………………………..
Temeljem članka 15. Statuta Općine selca ("Službeni glasnik Općine Selca"br.
06/01,01 /02,02/02), i članak 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca ,
("Službeni glasnik Općine Selca ", br. 06/01)Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj
2. sjednici održanoj dana 21. lipnja, 2005. godine donijelo je slijedeće

R j e š e nj e
o imenovanju članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik
Članak 1.
U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik Općine Selca imenuje se :
4. Ivica Škrpaca, za predsjednika ;
5. Mario Carević, za člana;
6. Mario Lučić, za člana.
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Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine
Selca".
Klasa: 602-01/05-01/02
Urbroj: 2104/07-01-01/01-1
Selca, 21. lipnja, 2005.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Ivica Škrpaca, prof. v.r.
………………………………………………………………………………………

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. 6/01,01 /02,02/02), Općinsko vijeće Općine Selca je na
svojoj 2. sjednici održanoj 21. lipnja, 2005. godine donijelo sljedeću

Odluku
o izboru stručnog povjerenstva
za nabavu roba, radova, i usluga male vrijednosti
Članak 1.
U stručno povjerenstvo za nabavu robe, radova i usluga male vrijednosti imenuju se:
1. Ivica Škrpaca - predsjednik
2. Marčelo Štambuk – član
3. Drago Štambuk - član
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine
Selca".
Klasa: 402-08/05 -01/08
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 21. lipnja, 2005.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Ivica Škrpaca, prof. v.r.
…………………………………………………………………………………………..
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Sukladno članku 11. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
(Narodne novine br.33/95) Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj 2. sjednici
održanoj 21. lipnja 2005. godine donijelo sljedeći

Zaključak
Zbog nestanka, Općinski pečat veličine 38 mm u promjeru s tekstom: Republika
Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Selca s naznakom: Općinsko vijeće,
a koji u sredini ima istaknut grb Republike Hrvatske s naznakom «2» proglašava se
nevažećim.
Klasa: 038-01/05-01/01
Urbroj: 2104/07-01-01/05 -2
Selca, 21. lipnja 2005. godina
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Škrpaca, prof. v.r.
…………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 15. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br.
06/01,01 /02 i 02/02), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 2. sjednici održanoj 21.
lipnja, 2005. godine donijelo je sljedeći

Zaključak
O obavljenoj reviziji Proračuna Općine Selca
Za 2004. godinu
Članak 1.
Prihvaća se u cijelosti Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Selca za 2004.
godinu koji je podnio Državni ured za reviziju, Područni ured Split.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu 8. dana od njegove objave u «Službenom glasniku
Općine Selca».
Klasa: 041-01/05-01/02
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 21. lipnja 2005.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Ivica Škrpaca, prof. v.r.
…………………………………………………………………………………………..
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Temeljem članka 26. Pravilnika o metodologiji izrade procjene ugroženosti
civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i
civilizacijskih katastrofa ( N.N. 142/03 ), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj
3. sjednici održanoj 05. srpnja donijelo je

PROCJENU UGROŽENOSTI
CIVILNOG STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH DOBARA
OD MOGUĆEG NASTANKA PRIRODNIH I
CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA
NA PODRUČJU OPĆINE SELCA
1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE PODRUČJA

1.1.

PODRUČJE ODGOVORNOSTI

Općina Selca se nalazi na istočnoj strani otoka Brača. Površina ove
općine je 54,00 km2 (13,60% površine otoka Brača).
Općina obuhvaća 6 naselja: Novo Selo, Povlja, Selca, Sumartin,
Selački zaseoci i Puntinak.
Općina Selca ima značajke mediteranske klime. Prisutni su vjetrovi
jugo i bura te povremeno maestral. Ponekad puše i tramontana. Ljeta su
vruća sa periodima suše. Zime su blage. Poznata je izuzetno jaka bura koja
puše u Povljima gdje stabla ne mogu normalno rasti zbog jačine vjetra. Srpanj
je vrijeme najviših temperatura i tada dosežu preko 33 C, dok je najhladnije u
siječnju kad su temperature manje od 10 C. Temperature ispod 0 C su vrlo
rijetke. Mrazovi se javljaju većinom u prosincu i siječnju pod utjecajem jake
bure. Što se tiče vrućih dana preko 30 C ljeti može se reći da su rjeñi nego u
nekim drugim mjestima kao npr. Sutivanu .Padalina je najviše u kasnu jesen i
zimu a ljeti je nedostatak.
Šume na području općine uglavnom se svrstavaju u šume
sredozemnog (planika, česmina i makija) i polu sredozemnog pojasa (crni i
alepski bor i jasen).
Od kultiviranih vrsta treba spomenuti, čempres, maslinu, vinovu lozu,
lovor, tamaris, višnju, bajamu, ružmarin, oleandar i sl.
Degradacija šumskog pokrova znatno je uznapredovala što se vidi po
šikarama sa grmolikim česminama, planikama, gluhačem, smričem i jasenom.
Prostor je dakle ipak najviše prekriven s mediteranskom makijom koju čini
mješavina različitih grmolikih zimzelenih biljaka. Ima i prostora gdje ima malo
većih nasada alepskoga bora. Prema raspoloživim podacima vrijednog
obradivog tla ima 998,76 ha a na ostalo obradivo tlo otpada 691,46 ha.
U svim ostalim zonama prisutno je šumsko i obradivo zemljište,
pašnjaci i livade.
Ispod tla nailazimo na bogate naslage vapnenca.
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1.2.

STANOVNIŠTVO
Broj stanovnika po naseljima - dobna i spolna struktura stanovništva:
Dobna struktura
Broj
stanovnika

Naselja

Novo Selo
Povlja
Selca
Sumartin
OPĆINA
SELCA

Broj žena
0 –19

20 – 59

179
364
952
482

93
194
475
235

30
74
197
95

91
156
461
266

60 i
više
58
134
294
121

1977

997

396

974

607

*Prikaz prema popisu stanovništva iz 2001. godine

Broj zaposlenih, nezaposlenih, koji pohañaju školu, broj umirovljenika i
kvalifikacijska struktura stanovništva:
Na
školovanju

Kvalifikacijska
struktura

Broj
umirovljenika

OPĆINA
SELCA

1977

Gustoća naseljenosti
stanovnik/km2.

574

po

611

jedinici

280

površine

512

u

826

općini

je

505

249

36,61

1.3. MATERIJALNA DOBRA

Poljoprivreda je u prošlosti bila glavna i skoro jedina grana djelatnosti
stanovništva ali je danas izgubila svoj primat. Još uvijek postoje vrlo povoljni
klimatski uvjeti za njen razvoj tijekom cijele godine. Ribarstvom se ljudi još
uvijek bave.
Općina Selca danas se prvenstveno usmjerava na turizam te
ugostiteljstvo. Planiraju se brojne investicije u turizam kao i gradnja marine.
Pučanstvo ljeti takoñer pruža usluge privatnog smještaja. Postoje minimalni
uvjeti za normalan život ljudi koji ovdje žive. Najveći dio zaposlenih u Općini
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VŠS i
VSS

Nezapo
-sleno

SSS

Zaposleno

KV I VKV

Broj
stanovnika

NKV

Naselje

117

bavi se eksploatacijom, preradom i ugradnjom kamena koji je nacionalno
privredna grana. U Sumartinu djeluje i brodogradilište koje se bavi izgradnjom
i rekonstrukcijom drvenih brodova. Proglašene su mnoge turističke zone kao
npr. Žukovik, Punta Povlja, Voščica, Tičja Luka, Ključna i druge koje bi u
budućnosti trebale postati potencijali za razvoj ovoga dijela otoka.

1.4. PROMETNO - TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA
Kroz općinu Selca prolazi državna cesta D- 113 u dužini 39,76 km
ukupno. Županijska cesta Selca-Povlja Ž-6194 ukupne je dužine 8,40 km.
U blizini se nalazi zračna luka "Brač" .
Teren je prekriven dalekovodima od 10 KV. Telefonskim linijama,
svjetlovodnim kabelima i priključcima za telefone pokrivena su sva naselja. Za
slučaj potrebe stabilne i prijenosne radio stanice su zastrijele i nema ih
dovoljan broj. Inače sustav opskrbe električnom energijom na području općine
Selca obuhvaća prijenosna i transformatorska postrojenja. Trafostanice se
nalaze u naseljima i zaseocima a neke su i blizu stambenih objekata. Većina
niskonaponskih vodova postavljena na drvenim stupovima većinom su
kablirani vodovi. Elektroenergetski razvod je izvršen nadzemno.
Svako obalno mjesto u sastavu općine Selca ima svoju malu luku koja
je naravno frekventnija ljeti nego zimi.
2. MOGUĆE VRSTE I INTENZITET DJELOVANJA
PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA
2.1. PRIRODNE KATASTROFE
2.1.1. POPLAVA
Poplava u klasičnom smislu nije moguća jer nema slobodnih vodenih
tokova. Na području općine moguće su samo kratkotrajne poplave kao
posljedice bujičnih tokova poslije većih oborina ili preplavljivanje obalnog ruba
kao posljedice kratkotrajnog podizanja nivoa mora (posljedice potresa,
odnosno velikih oborina ili orkanskih vjetrova u uvjetima izrazite plime).
Od navedenih mogućnosti na području općine zabilježen je utjecaj
samo bujičnih tokova kad je došlo do kratkotrajnog plavljenja dijela naselja.
Od posljedica preplavljivanja mora ugrožen je samo stari središnji dio
naselja Sumartina i Povalja te kuće uz duž obalnu prometnicu. Pretpostavka
je da se nivo mora od prosječno visoke plime može još podići do 1 metra. U
odnosu na moguće uzroke ovo preplavljivanje bilo bi relativno kratkotrajno
(maksimalno do nekoliko sati) nakon čega bi se moglo pristupiti otklanjanju
posljedica. Iako na području općine postoji DVD Selca, bilo bi neophodno
angažiranje i drugih otočkih DVD-a, a po potrebi osigurati i pomoć iz šire
regije ukoliko sam dogañaj nije svojim posljedicama zahvatio više naselja
unutar samog bračkog kanala.
Potrebno je ukazati i na mogući utjecaj bujica izvan područja same
općine. Radi se o posljedici obilnih padavina i bujica na slivu rijeke Cetina
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koja bi mogle uzrokovati zamućenje vode za piće čime bi posredno bilo
pogoñeno i stanovništvo na području ove općine.

2.1.2. POŽAR OTVORENOG PROSTORA
Procjena ugroženosti od požara izrañena od strane ZAST-a d.d. Split i
usvojena na sjednici Općinskog vijeća dana 09. 08. 2001 .god. je sastavni dio
ove procjene.

2.1.3. POTRES
MAKSIMALNI INTENZITET POTRESA PO MCS SKALI
ZA POVRATNI PERIOD OD GODINA
50
100
200
500
OPĆINA SELCA

7°

8°

8°

8°/ 9°

Sukladno podacima iz prethodne tablice koja sadrži očekujući
maksimalni intezitet potresa, po Mercali -Cancani- Sieberggovoj skali, za
povratni period od 50, 100, 200 i 500 godina, područje općine može se
smatrati posebno ugroženim od potresa.
Iako do sada na području same općine nije bio zabilježen slučaj većih
potresa sa iskazanim štetama to ne znači da takav dogañaj nije za očekivati.
Za pretpostaviti je da bi u slučaju snažnijeg potresa ( preko 6o po MCS) došlo
do oštećenja stambenog fonda, pogotovo imajući u vidu da oko 30% objekata
u naseljima općine i to uglavnom u njihovoj jezgri čine starije kamene kuće
koje su uglavnom višekatne, a koje nemaju armirano-betonske konstrukcije.
Ovo je nepogoda sa očekujućim jednim od najvećih razaranja i to
posebno u središnjim djelovima naselja. Utjecaj ovog razaranja na otvoreni
prostor je manje izražen izuzev mogućih razornih posljedica na elemente
infrastrukture (vodovod, prometnice, energetski dalekovodi, kanalizacijski
sustav u naselju, ureñena obala). Moguće ljudske žrtve rezultat su prije svega
očekivanih razaranja u središnjim djelovima naselja. Kao posljedica razaranja
objekata moguća je i pojava požara za gašenje kojih se vrlo vjerojatno neće
moći koristiti mjesna vodovodna mreža jer se i na istoj očekuju oštećenja tako
da će se za gašenje morati koristiti more. U uvjetima očekujućih oštećenja na
prometnicama kao i s pretpostavkom da se samo razorno djelovanjen
potresa i ne mora ograničiti samo na naselja ove općine već da može
zahvatiti i susjedna otočka naselja, potrebo je planirati odreñene poteškoće u
djelovanju ograničenih otočkih zdravstvenih službi, a posebice u trijaži te
prevoženju teže ozljeñenih osoba.
Detaljan iskaz mogućih šteta i žrtava moguć je samo na temelju
cjelovite stručne studije. Sada se može samo reći da moguće posljedice
potresa nadilaze stručne, ljudske te tehničke potencijale na području same
općine tako da bi bilo neophodno osiguravanje odreñene ispomoći od strane
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prije svega drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Braču, odnosno od
drugih jedinica lokalne samouprave u županiji.
2.1.4. SUŠA
Suša predstavlja jedan od obilježaja klime koja vlada na prostoru
općine. Utjecaj suše još je očitiji u posljednjih 10-tak godina kad se ima
osjećaj da dolazi do odreñenih klimatskih promjena. U posljednjih nekoliko
godina primjetne su pojave proljetnih pa i zimskih suša. Problem suše danas
je manje značajan za stanovništvo budući se voda za isto osigurava putem
vodoopskrbnog otočkog sustava koji je podmorskim cjevovodima vezan na
zahvatište na rijeci Cetina.
Problem suše i postojeće vodoopskrbe na otoku traži ipak da se izvrši
promjena u odnosu prema postojećim gustirnama i akumulacijama, te da se
odgovarajućom studijom ocijeni mogućnost izgradnje rezervnih ili urgentnih
sustava za vodoopskrbu na otoku (nove gustirne ili obnova postojećih).
U uvjetima ekstremne suše na širem području koje obuhvaća ukupan
sliv rijeke Cetine moguće su poteškoće u osiguravanju dostatnih količina vode
za stanovništvo. Ovo posebno može biti izraženo tijekom turističke sezone
koja se svojom špicom poklapa sa špicom sušnog razdoblja. Osiguravanje
dostatnih količina vode za stanovništvo dodatno je opterećeno činjenicom da
je na otočki vodoopskrbni sustav priključeno i dosta poljoprivrednih površina
čije su potrebe za navodnjavanjem najistaknutije upravo u najsloženijem
periodu za ukupnu vodoopskrbu.
Uvjeti suše mogu ostaviti katastrofalne posljedice na poljoprivrednu
proizvodnju s tim da ove probleme nije moguće otkloniti rezervnim postupkom
jer su potrebe veće od mogućnosti kapaciteta za urgentnu opskrbu (autocisterne i vodonosci).

2.1.5. OLUJNO I ORKANSKO NEVRIJEME

U posljednjih 10-tak godina bilježi se godišnje 5-7 dana sa orkanskim
vjetrom. Pored ovih mogućih višednevnih udara orkanskih vjetrova posebno
mogu biti neugodni relativno kratkotrajni vjetrovi koji dolaze sa olujama, a koji
najčešće dolaze iz pravca zapad-jugozapad.
Višednevni orkanski vjetrovi uvjetuju prekid pomorskog prometa
izmeñu otoka Brača u cjelini i kopna, što predstavlja poseban problem za
prijevoz hitnih medicinskih slučajeva do bolnica u Splitu, te može izazvati
poteškoće u pojedinim segmentima opskrbe stanovništva (gorivo, mlijeko i
mliječni proizvodi, lijekovi).
Pored utjecaja na promet orkanski vjetrovi dovode do oštećenja
dalekovodnih stupova što ima za posljedicu prekide u opskrbi električnom
energijom.
Od posljedica udara orkanskih vjetrova moguća su samo pojedinačna
oštećenja objekata. Do sada nije bio zabilježen slučaj da je orkanski vjetar
oštetio veći broj objekata.
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Od posljedica orkanskog vjetra moguće su štete na poljoprivrednim
kulturama, a prije svega na agrumima, maslinama i lozi.
U uvjetima potrebe spašavanja na moru orkanski vjetar se pojavljuje
kao ograničavajući pa čak i onemogućavajući faktor.
2.1.6. PIJAVICE
Na području općine nije zabilježena pojava pijavica koje su izazvale
značajnije materijalne i druge štete.

2.1.7. KLIZIŠTA
Na području općine ne postoje klizišta ili druge lokacije gdje bi moglo
doći do odrona zemlje, a što bi za sobom povlačilo i odreñene štete na
materijalnim dobrima ili bi ugrozilo živote i zdravlje ljudi.

2.1.8. SNJEŽNE OBORINE
Zbog izrazite mediteranske klime nema značajnije pojave snijega.
Snijeg uglavnom padne na jedan dan svakih nekoliko godina. Snijeg u
prosijeku padne do 10 cm visine.
Zbog nepripremljenosti stanovništva i ukupnih komunalnih sustava na
pojavu snijega čest je slučaj da i mali snijeg dovede do poremećaja u životu i
radu ukupnih sustava na otoku pa tako i na području općine. Posljedice su
prije svega vezane za probleme u prometu.
Budući je snijeg rijedak i mali ne izaziva veće štete u poljoprivredi i
stočarstvu.

2.1.9. POLEDICE
Zbog izrazite mediteranske klime i relativno niske nadmorske visine
ukupnog prostora općine mogućnost značajnijih poledica je isključena. Pojava
poledice moguća je povremeno tijekom zime i to na sjenovitim mjestima,
manjeg razmjera.
Mraz može ostaviti dugotrajnije posljedice uglavnom na nasadima
agruma, a posebno na nasadima sa nepravilno izabranim sortama.
Mraz takoñer može uticati i na probleme u vodoopskrbi jer je
iskustveno utvrñeno da kod jačih zima dolazi do zamrzavanja elemenata
mjesne vodovodne mreže koja nije svugdje ukopana na dostatnoj dubini, te je
kod mogućih ekstremnih mrazeva moguć i višednevni problem u mjesnoj
vodoopskrbi uz kasnije moguće probleme u otklanjanju mrazom nastalih
kvarova na vodovodnoj mreži.
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2.1.10. TUČA
Tuča kao prirodna nepogoda moguća je tijekom čitave godine ali je
najizrazitija tijekom proljeća i jeseni. Uglavnom se tuča sa značajnijim štetama
pojavi svakih nekoliko godina s tim da do danas nije bilo tuča sa
katastrofalnim posljedicama.
Tuča ostavlja posljedice prije svega na jednogodišnjim biljkama, ali u
slučajevima jačih tuča moguće su veće i dugotrajnije posljedice i na
višegodišnjim biljkama te voćkama.
Posljedice tuče na materijalnim dobrima, a prije svega na stambenim
objektima bi trebale biti manjih razmjera.

2.2. CIVILIZACIJSKE KATASTROFE
2.2.2. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KATASTROFE IZAZVANE NESREĆAMA
U PROMETU
Na području općine moguće su posljedice prometnih udesa u
cestovnom, pomorskom i zračnom prometu. Kod cestovnog prometa radi se
prije svega o prometnim udesima u kojima bi nastradalo više ljudi ili bi došlo
do ugrožavanja okoliša. Kod pomorskog prometa radi se takoñer o
ugrožavanju života većeg broja ljudi ili zagañenju mora i obalnog ruba, a sve
kao posljedice havarije na nekom plovilu ili u slučaju sudara plovila. Kod ove
vrste nezgode poseban je problem način dojave o dogañaju, utvrñivanje
lokacije te vršenje radnji spašavanja u uvjetima kad doñe do potonuća plovila.
Kod zračnog prometa može se raditi o padu zrakoplova koji dolazi na zračnu
luku «Brač» ili sa iste odlazi. Mogućnost pada zrakoplova koji je u prometu sa
zračnom lukom Resnik je vrlo mala zbog udaljenosti prostora općine od
koridora i zone čekanja same zračne luke Resnik.
Kod cestovnog prometa radi se prije svega o mogućnosti da doñe do
prometnog udesa u kojem bi učestvovao autobus ili neko drugo prijevozno
sredstvo, a što bi za posljedicu imalo stradavanje većeg broja ljudi. U odnosu
na kapacitete prihvata hitne pomoći i vozila Doma zdravlja u Supetru može se
reći kako se problem pojavljuje već čim ima preko 3 teško povrijeñena. U
slučaju ovakvog stradavanja potrebno je angažiranje vatrogasaca te po
potrebi i dodatnih vozila (najpovoljniji su postojeća kombi taksi vozila na
otoku) za prijevoz većeg broja ozlijeñenih sa mjesta dogañaja do Doma
zdravlja u Supetru.
Kod cestovnog prometa moguće je da doñe i do prometne nezgode u
kojoj bi učestvovala neka auto cisterna sa gorivom ili nekom drugom tvari koja
je opasna za zagañenje okoliša.
Kod prometne nezgode u cestovnom prometu moguć je nastanak i
požara kako na samim prometnim sredstvima tako i na okolnom otvorenom
prostoru.
Kod prometne nezgode u pomorskom prometu moguće je da doñe do
ugroze života većeg broja ljudi. Ugroze ove vrste kao posljedice sudara
plovila veće su tijekom ljetne sezone dok su zimi veće mogućnosti nastanka
udesa kao posljedice nepovoljnih meteo uvjeta.
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Kod pomorskih prometnih nesreća moguće je da doñe do utapanja
većeg broja ljudi tako da je potrebno imati spreman sustav spašavanja na
moru kako bi se pravodobno izvršilo spašavanje utopljenika. Pored izvlačenja
utopljenika iz mora potrebno je imati i spremnu organizaciju prihvata
utopljenika na kopnu.

Kod pomorskih prometnih nesreća moguća su zagañenja mora i
priobalja kao posljedice isticanja goriva i maziva iz plovila koja su učestvovala
u udesu. Zbog ovoga je potrebno imati sustav sprječavanja zagañenja te
otklanjanja posljedica istog.
Kod pomorske prometne nezgode moguća je pojava požara na plovilu
te je potrebno ustrojiti službu za efikasno gašenje požara na plovilima izvan
luka ili utvrditi način podizanja sustava remorkera u sklopu luke Split. Budući
se može raditi o manjim plovilima koja bi brzo bila uništena požarom potrebno
je osigurati odgovarajuću brzinu odrade sustava za slučaj požara na plovilima
izvan luka, a što može biti od posebnog značaja za sigurnost samih plovila
posebice tijekom ljetne sezone.
Kod moguće nesreće u zračnom prometu koja bi za posljedicu imala
pad zrakoplova za očekivati je veći broj ozlijeñenih i poginulih pogotovo u
slučaju mogućeg pada zrakoplova sa smjenama turista. Kod pada zrakoplova
posebno je moguća složenost akcije pronalaženja, izvlačenja i prijevoza
ozlijeñenih i poginulih putnika budući lokacija samog pada i ne mora biti blizu
neke prometnice, pače, čak je za očekivati upravo da bude teže dostupna.
Kod moguće zračne nesreće za očekivati je mogućnost zagañivanja
okoliša pogotovo u uvjetima ako doñe do pucanja tankova za gorivo. Takoñer
je za očekivati i pojavu požara kako na samom zrakoplovu tako i na okolnom
otvorenom prostoru.

2.2.7. EPIDEMIOLOŠKE I SANITARNE OPASNOSTI
Po pitanju zaštite zdravlja ljudi najveća ugroza proizlazi iz mogućih
epidemija manje ili više zaraznih bolesti koje pogañaju veći broj ljudi. Pojava
epidemija u posljednjih 50-tak godina nisu posebno zabilježene izuzev
sporadičnih pojava gripe koje pogañaju veći ili manji broj ljudi, ali uglavnom
nikada nisu pogodile preko 20% stanovništva. Činjenica da do sada nije bilo
značajnijih pojava epidemija zaraznih bolesti ne odgaña obvezu provoñenja
odgovarajućih priprema.
Posljedice mogućih epidemija vezane su za karakteristike bolesti koje
se epidemijom šire.
U slučajevima epidemija koje zahvaćaju do 10% stanovništva ne bi
trebalo provoditi posebne mjere sprječavanja i otklanjanja posljedica već bi
trebale biti angažirane samo redovite zdravstvene službe. Ovo se ne odnosi
samo na posebno opasne zarazne bolesti kada bi se bolesni morali zbrinjavati
kroz odgovarajuću izolaciju i medicinsku obradu.
U slučajevima epidemija koje zahvaćaju preko 10% posto slučajeva
kao i u slučajevima epidemija bolesti koje imaju za posljedicu smrt potrebno je
provoditi sve redovite i posebne mjere zaštite.
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Kod bolesti životinja najpogubnije su epidemijske bolesti koje pogañaju
domaće životinje. Ovdje se po svojim posljedicama i obvezama koje proizlaze
iz potrebe uklanjanja posljedica epidemije posebno ističu bolesti koje
zahvaćaju koze, ovce i perad - budući je to najzastupljeniji dio stočnog fonda
na području općine. Zbog relativne izoliranosti otoka kao sredine za
pretpostaviti je da bi epidemijska bolest zahvatila većinu ili ukupnu površinu
otoka Brača.
Posljedice epidemije koje imaju za posljedicu samo privremene
poteškoće u zdravlju životinja uglavnom se mogu rješavati individualno od
strane vlasnika samih životinja, a uz pomoć veterinarske službe koja postoji
na otoku.
U slučaju pojave epidemija koja bi imala za posljedicu ugibanja većeg
broja životinja potrebno je riješiti pitanje organiziranog ukopavanja uginulih
životinja uz po potrebi provoñenje mjera daljeg sprečavanja širenja epidemije
(spaljivanje lešina i slično).
Kod slučaja mogućih bolesti bilja odnosno masovne pojave odreñenih
štetnika najveći problem bi predstavljale bolesti koje bi pogañale većinske
poljoprivredne kulture a to su maslina, loza i agrumi. Potrebno je znati da je
upravo raširena peronospora početkom 20. stoljeća uvjetovala propadanje
brojnih površina pod vinogradima te odlazak velikog broja mladih stanovnika
Brača u ekonomsku emigraciju za Sjevernu i Južnu Ameriku te Australiju i
Novi Zeland. Budući danas stanovništvo ipak nije većinski vezano za
poljoprivrednu proizvodnju već isto predstavlja većim dijelom nadopunu
kućnih budžeta za pretpostaviti je da se ponovan egzodus stanovništva u
slučajevima brojnog oboljenja i propadanja pojedinih poljoprivrednih kultura
ne bi dogodio.
Pored mogućih bolesti i štetnika na šumskim površinama posebno su
opasne bolesti i štetnici koji bi napadali česminu (crnika) te alepski bor. Ovo
stoga što su to najčešće biljne vrste u šumskim sastojinama na području
općine pa bi propadanjem istih došlo i do bitnog smanjivanja površina pod
šumskim pokrovom.
Kod poljoprivrednih kultura se može pojaviti slučaj višegodišnjeg
oštećivanja nasada pa čak i slučaj da se ocijeni kako se pojedini nasadi više
ne mogu privesti ekonomskoj proizvodnji što bi tražilo sadnju novih nasada.
Kod slučajeva mogućih značajnijih oštećivanja šumskih površina
potrebno je vršiti obnovu pošumljavanjem.

Klasa: 810-01/05-01/27
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 05.07. 2005. godina
Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Škrpaca, prof. v.r.
…………………………………………………………………………………………..

15

Na temelju članka 3. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”,
broj 58/93), a shodno Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini, ( N.N. 29/05 ),Općinsko
vijeće Općine Selca na 3. sjednici održanoj dana 05. srpnja 2005. godine, donijelo je

PROGRAM AKTIVNOSTI
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA
OPĆINU SELCA
I. OPĆI DIO
U svrhu spriječavanja nastajanja i širenja požara na otvorenim i zatvorenim
prostorima područja Općine Selca ustrojava se Interventni vatrogasni vod koji se
sastoji od jednog odjeljenja s osam članova i Zapovjedništva koji se sastoji od tri
člana.
U slučaju većeg požara zapovjednik Interventnog voda, a ujedno i zapovjednik
vatrogasnog zapovjedništva stupa u kontakt s Općinskim načelnikom i traži pojačanje
u ljudstvu voda opće namjene.
Zapovjednik vatrogasnog zapovjedništva i zapovjednik Interventnog voda direktno
surañuju s UDV-om i drugim interventnim grupama u ostalim općinama na Braču,
radi zaštite i gašenja požara na cjelokupnom teritoriju otoka u dogovoru s načelnikom
općine.
Oprema voda sastoji se od:
 cisterne za gašenje požara kapaciteta 8.000 litara,
 navalnog vozila kapaciteta 1300 litara,
 jedne pumpe,
 jedne pumpa za gašenje s mora,
 vatrogasne cijevi dva tipa i to B - 20 komada, C - 15 komada,
 dva pagera,
 radio stanice - pet komada mobilne i tri fiksne,
 sirene za uzbunjivanje.
II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
1. Za provedbu mjera čuvanja, osiguranja i preventivne zaštite grañevina i površina
na području općine Selca, kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara, zadužuje se dežurna služba osmatranja formirana pri “Hrvatskim šumama”
kao tijelo koje je obavezno izvjestiti zapovjednika Interventnog voda u svrhu
uklanjanja uzroka ugroženosti i opasnosti od požara. Zapovjednik Interventnog
voda obaviještava načelnika Općine Selca koji osigurava prisutnost Interventnog
voda na terenu.
Nositelj zadatka: Dežurna služba.
Sudjelovatelji: Općinski načelnik, Interventni vod.
Rok za postavljanje ustrojbe: trajno.
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2. Interventni vod i načelnik Općine Selca uspostavit će suradnju sa “Hrvatskim
šumama” u svezi osmatranja i dojave o požaru (preko Centra za obaviješćivanje ili
drugih UDV-a), a zapovjednik DVD-a obavijestit će o nastalom požaru načelnika
općine, MUP u svrhu poduzimanja interventnih mjera i organiziranja gašenja
požara. S obzirom na zatečeno stvarno stanje na terenu zahtijevat će od “Hrvatskih
šuma” upotpunjavanje postojeće potrebne opreme u ovisnosti od obima akcije.
Nositelj zadatka: Interventni vod.
Sudjelovatelji: Općinsko poglavarstvo, MUP, UDV.
Rok za izvršenje: 15. lipnja 2005. godine.
3. Izviñačko-preventivne protupožarne ophodnje za pravodobno otkrivanje,
dojavljivanje i gašenje požara osigurat će se od dežurnih službi “Hrvatskih šuma”
u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2005. godine, postavljene na izvidničkom
mjestu “Sveti Toma”. Intervencija cisternom organizirat će se u okviru
Interventnog voda (tri izvršitelja vozača cisterni u skladu s Odlukom). Dežurstva
su organizirana na kućni broj telefona spomenuta tri izvršitelja vozača cisterni,
(odnosno mobitela) cjelodnevno u tri smjene. Interventni vod oslonit će se na
vozila pravnih osoba u Općini Selca i na privatna vozila samih članova
Interventnog voda.
Nositelj zadatka: dežurna ekipa, Interventni vod.
Sudjelovatelji: sve pravne i fizičke osobe općine Selca.
Rok ustrojavanja: 15. lipnja 2005. godine.
4. Općina Selca će po dojavi i neposrednom opažanju izdati rješenja, odnosno naloge
vlasnicima za uklanjanje olupina, grañevinskog otpada, napuštenih vozila i slično
sukladno Odluci o komunalnom redu, a u suradnji sa Mjesnim odborima u Općini
Selca organizirat će se sveobuhvatne akcije grañana na otklanjanju otpada s javnih
površina, odnosno uklanjanju odlagališta divljih i nekontroliranih odlagališta
otpada.
Nositelj zadatka: komunalni redar, Mjesni odbori, Općina Selca.
Sudjelovatelji: sve pravne i fizičke osobe koje se odazovu pozivu.
Rok uklanjanja otpada: djelomično obavljeno: 15. lipnja 2005. godine.
5. Za potrebe protupožarne zaštite Općina Selca je u proračunu predvidjela u vidu
potpore DVD-u 125.000,00 kuna. Ureñenje prilaznih puteva postavlja kao
prioritetni trajni zadatak prema mogućnostima, a uz pomoć dobrovoljnog rada
grañana i Interventnog vatrogasnog voda.
Nositelj zadatka: Mjesni odbori, Općina Selca.
Sudjelovatelji: doprinosi grañana na dobrovoljnoj osnovi, Interventni vatrogasni vod.
Rok za ureñenje: trajno.
6. Ureñenje, osiguranje, čuvanje i zabrana uporabe odlagališta komunalnog otpada
regulirano je Odlukom o komunalnom redu Općine Selca, a za provoñenje odluke
nadležan je komunalni redar u Općini.
Nositelj zadatka: komunalni redar.
Sudjelovatelj: Poduzeće “Micheli-Tomić”.
Rok: trajno.
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7. Kako Općina Selca ne raspolaže teškom mehanizacijom za slučajne potrebe hitne
izrade presjeka i probijanja protupožarnih puteva, radi zaustavljanja širenja
šumskog požara, stupit će se u kontakt s pravnim osobama na području Općine
Selca koje raspolažu sa teškom grañevinskom mehanizacijom i dogovoriti način i
prioritete uporabe, te izvršiti popis vozila koja bi mogla biti na raspolaganju i o
tome obavijestiti nadležno općinsko tijelo.
Nositelj zadatka: Općinski načelnik.
Sudjelovatelji: sve pravne osobe općine Selca.
Rok: trajno.
8. Od 15. lipnja do 15. rujna 2005. godine na patroliranju (ophodnji) će raditi na
Ugovor o djelu 2 - 3 djelatnika. Spisak članova interventnog voda kao i
zapovjedništva je sastavni dio ovog programa aktivnosti. Takoñer brojevi telefona i
mobitela svih značajnijih članova su prilog ovom programu.
9. Područja za koja smatramo da su posebno ugrožena za područje Općine Selca su:
Rasotica, Vejak, Bunje, Dočine, Pliš, Povaljske luke, Žukovik, Babina, Trtor i Sv.
Nikola.
Napominjemo da nismo u mogućnosti sami braniti navedena područja od požara,
zbog nemogućnosti pristupa pa predlažemo gašenje ovih područja iz zraka
zrakoplovom tipa “Kanader”. Glede naprijed iznjetog želimo istaći da MUP i
“Hrvatske šume” uzmu u obzir ove činjenice.
10. Odgovorne osobe za koordinaciju i provedbu zadaća iz Programa aktivnosti
kojega je donijela Vlada RH, a temeljem kojega je sačinjen i ovaj Program su:
Ivica Škrpaca Predsjednik Općinskog vijeća, Saša Reić i Tonči Nižetić te će se o
tome PU splitsko-dalmatinskoj proslijediti akt o imenovanju.
III. TROŠKOVI INTERVENTNOG VODA I VODA OPĆE NAMJENE
1. Patrola,
2. Gašenje,
3. Čuvanje opožarene površine.
______________________________
UKUPNO: cca. 70.000,00 kuna
O točkama 1, 2. i 3. donijet će se posebna Odluka.
Klasa: 810-01/05-01/21
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 05. srpnja 2005.

Predsjednik općinskog vijeća
Ivica Škrpaca, prof. v.r.
..........................................................................................................................................
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Na temelju članka 3. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj
58/93), a shodno Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini, ( N.N. br. 29/05 ) Općinsko vijeće
Općine Selca na 3. sjednici održanoj dana 05. srpnja 2005. godine, donijelo je

PLAN
ANGAŽIRANJA LJUDSKIH, MATERIJALNIH I TEHNIČKIH
RESURSA NA PODRUČJU OPĆINE SELCA
Na području Općine Selca moguće je angažirati do 50 ljudi u gašenju požara. Od
teške mehanizacije raspolaže se sljedećim :
1. "Jadrankamen":

2. Grañevinski obrt "Jurac":

3. "Rasotica" d.o.o.

1 utovarivač
2 dampera
2 kamiona
1 kamion
1 viličar
1 utovarivač
2 kamiona
1 rovokopač
1 viličar

20 t
8t
1,5t

8t

5t

Napominjemo da bi za angažiranje ovih strojeva bila neophodna naredba
s više instance.
Klasa: 810 -01/05-01/26
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 05. srpnja 2005.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Ivica Škrpaca, prof. v.r.
………………………………………………………………………………………
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Na temelju članka 3. stavak 5. Zakona o zaštiti od požara, a shodno Programu
aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2005. godini, ( N.N. br. 29/05 ) Općinsko vijeće Općine Selca na 3.
sjednici održanoj dana 05. srpnja 2005. godine, donijelo je

P L A N
MOTRENJA I OPHODNJE POVRŠINA NA OTVORENOM
PROSTORU ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE
SELCA
1. MOTRILAČKO - DOJAVNA SLUŽBA
Motrilačko - dojavna služba u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna 2005.
godine, a po potrebi i duže organizirat će se na sljedeći način:
1.1.

Motrilačka postaja "Sveti Toma" bit će ustrojena u vremenu od 06 - 22 sata
u organizaciji JP "Hrvatske šume" - Šumarija Brač i općina Bol će preko
DVD-a "Bol" i Centra za obavješćivanje Supetar osigurati stalnu vezu sa
navedenom osmatračnicom. Veza će se osigurati i putem mobilnog telefona u
suradnji sa JP "Hrvatske šume"-Šumarija Brač.
TEL BR. 021/ 631-037

1.2.

Sa motrilačkom postajom na otoku Hvaru "Sveti Nikola" sa koje se vidi
područje općine Bol, dio južnog dijela otoka Brača, a koja će biti ustrojena od
strane JP "Hrvatske šume"- Šumarija Hvar općina Bol će preko DVD-a "Bol" i
Centra za obavješćivanje Hvar i Brač osigurati stalnu vezu sa navedenom
motilačkom postajom. Veza će se osigurati i sa mobilnom telefonijom u
suradnji sa JP "Hrvatske šume"-Šumarija Hvar, te putem radio-veze na 8.
vatrogasnom kanalu.
TEL. BR. 021/ 762-088

2.
2.1.

IZVIðAČKO PREVENTIVNE PATROLE
Na području Općine Selca ophodnju će obavljati 2 djelatnika u razdoblju od
15. lipnja do 15. rujna 2005. godine. Obilazak će vršiti tri puta dnevno:
1.obilazak u 07,30 sati, odlazak za Nagorinac, natrag u Selca - Novo Selo Povlja (Kapelica Sv. Ante) te povratak u Selca i Upis u knjigu.
2.obilazak je u 12,00 sati,
3.obilazak je u 16,00 sati.
MOBITEL BR: Saša Reić 091/ 509-3477
Tonči Nižetić 091/524-2750
Brojevi mobitela i telefona koji će se koristiti prilikom nastajanja požara su
sastavni dio ovog plana.
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3.

KONTROLA PROVEDBE PROPISANIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA

3.1.

Na osnovu Odluke Poglavarstva Općine Selca od 2001. godine.
Poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (u razdoblju
kada je opasnost za nastajanje požara na vanjskim prostorima vjerojatna ili
očita) obavljat će Tonči Nižetić zapovjednik DVD-a "Selca".

4.

ZABRANA NEKONTROLIRANOG I NEOVLAŠTENOG
PRISTUPA I BORAVKA U POJEDINIM GRAðEVINAMA ILI
POVRŠINAMA OTVORENOG PROSTORA U VRIJEME VELIKE
OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA

4.1.

Stav je Općinskog vijeća Općina Selca da takve grañevine i površine
otvorenog prostora na području Općine Selca, a koje su u vlasništvu Općine
Selca ili Općina Selca sa njima gospodari i raspolaže ne postoje.
Klasa: 810-01/05-01/25
Urbroj: 2104/07-01-01/05-1
Selca, 05. srpnja 2005.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Ivica Škrpaca, prof. v.r.

….……………………………………………………………………………………….
Na temelju članka 8. stavak 4. Pravilnika o ustroju, pozivanju i uporabi postrojbi,
službi i tijela za upravljanje i voñenje postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne
zaštite (Narodne novine, broj 31/95) članka 15. Statuta Općine Selca (Službeni
glasnik Općine Selca, broj 06/01, 01 /02, 02/02) te članka 2. Odluke o osnivanju
stožera civilne zaštite Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca, broj 06/95)
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 3. sjednici održanoj dana 05. srpnja 2005.
godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Selca
Članak 1.
U sastav Stožera civilne zaštite Općine Selca imenuju se:
- za predsjednika: Ivica Škrpaca,
- za članove: Tonči Nižetić,
Ante Vrsalović,
Dasen Ostojić i
Drago Štambuk.
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Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu osam dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine
Selca».
Klasa: 810-01/05-01/22
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 05. srpnja 2005. godina
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Škrpaca, prof. v.r.
………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 15. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br.
06/01 i 01/02 i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Selca («Službeni
glasnik Općine Selca» br. 03/03 – pročišćeni tekst) na svojoj 04. sjednici održanoj 09.
srpnja, 2005. godine donijelo je

Odluku
O dodjeli javnih priznanja Općine Selca
Članak 1.
Zbog izuzetnih zasluga u kulturnom razvitku Općine Selca i kao nositelju većine
kulturnih dogañanja na području Općine Selca,
KUD-u «Hrvatski sastanak 1888.» dodjeljuje se Nagrada Općine Selca u vidu
diplome i novčana nagrada u visini od 1.500,00 kn.
Članak 2.
Za izuzetne doprinose u realizaciji brojnih projekata vodnog gospodarstva na
području Općine Selca, gospoñi Fani Bojanić dodjeljuje se Nagrada Općine Selca u
vidu diplome i novčana nagrada u visini od 1.500,00 kn.
Članak 3.
Za zapažene i značajne rezultate u razvoju i promociji maslinarstva i proizvodnji
maslinovog ulja gosp. Antonu (Tonku) Ostojiću – Jankoviću dodjeljuje se Nagrada
Općine Selca u vidu diplome i novčane nagrade u visini od 1.500,00 kn.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku Općine
Selca».
Klasa: 061-01/05-01/04
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 09.07. 2005.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Škrpaca, prof.
…………………………………………………………………………………………..
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Bilješke:
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Izdavač: Općina Selca; Županija splitsko - dalmatinska
Glavni urednik: Drago Štambuk
Lektor: Drago Štambuk
Tehnički urednik: Zorica Stančić
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