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Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (NNbroj:24/11,61/11,27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14. ,96/16. i
70/17) i članka 30. Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca broj: 04/18.),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 8. sjednici od 4. travnja 2019. godine, donijelo
je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Selca za 2017.
godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Selca za 2017.
godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Selca za 2019. godinu.
Članak 2.
U Proračunu Općine Selca za 2019. godinu osigurana su sredstva za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste birača zastupljenih u Općinskom vijeću
u iznosu od 15.000,00 kuna.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Selca.
Članak 4.
Za svakog člana vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 400,00 kuna / godišnje,
odnosno 234,00 kn za razdoblje od lipnja do prosinca 2017.
Članak 5.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću i članovima izabranih s liste
birača raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Selca za 2019. godinu
na način utvrđen u članku 3. Ove Odluke u iznosima kako slijedi:
Naziv političke stranke
Broj vijećnika Iznos u kunama
Hrvatska
demokratska
3
702,00 (726,00)
zajednica – HDZ
Hrvatska seljačka stranka
1
234,00
Pero Trutanić (NEZ)
1
234,00
Zorica Jakšić (NEZ)
1
234,00 (258,00)
Lino Lučić (NEZ)
1
234,00
Tonči Zlatar (NEZ)
1
234,00
Zoran Vrsalović (NEZ)
1
234,00
Bruno Štambuk (NEZ)
1
234,00
Stjepko Tomaš (NEZ)
1
234,00
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Članak 6.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Selca
na žiroračun političke stranke jednom godišnje u ukupnom iznosu.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca" i primjenjuje se
retroaktivno za 2017. godinu.
Klasa:023-01/19-01/0013
URbroj: 2104/07-01-01/19-01
Selca, 4. travnja 2019. godine

Predsjednik

vijeća:

Općinskog

Marčelo Štambuk, v.r.
*******************************************

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (NNbroj:24/11,61/11,27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14. ,96/16. i
70/17) i članka 30. Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca broj: 04/18.),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 8. sjednici od 4. travnja 2019. godine, donijelo
je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Selca za 2018.
godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Selca za 2018.
godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Selca za 2019. godinu.
Članak 2.
U Proračunu Općine Selca za 2019. godinu osigurana su sredstva za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću u iznosu od 15.000,00 kuna.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Selca.
Članak 4.
Za svakog člana vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 500,00 kuna godišnje.
Članak 5.
2
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Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Selca za
2019. godinu na način utvrđen u članku 3. Ove Odluke u iznosima kako slijedi:
Naziv političke stranke
Hrvatska demokratska
zajednica – HDZ
Hrvatska seljačka stranka
Pero Trutanić (NEZ)
Zorica Jakšić (NEZ)
Lino Lučić (NEZ)
Tonči Zlatar (NEZ)
Zoran Vrsalović (NEZ)
Bruno Štambuk (NEZ)
Stjepko Tomaš (NEZ)

Broj vijećnika Iznos u kunama
3
1500,00
(1.550,00)
1
500,00
1
500,00
1
500,00 (550,00)
1
500,00
1
500,00
1
500,00
1
500,00
1
500,00

Članak 6.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Selca
na žiroračun političke stranke jednom godišnje u ukupnom iznosu.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca" i primjenjuje se
retroaktivno za 2018. godinu.
Klasa: 023-01/19-01/0014
URbroj: 2104/07-01-01/19-01
Selca, 4. travnja 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Marčelo Štambuk, v.r.
*************************************
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Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (NNbroj:24/11,61/11,27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14. ,96/16. i
70/17) i članka 30. Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca broj: 04/18.),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 8. sjednici od 4. travnja 2019. godine, donijelo
je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Selca za 2019.
godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Selca za
2019. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Selca za 2019. godinu.
Članak 2.
U Proračunu Općine Selca za 2019. godinu osigurana su sredstva za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću u iznosu od 15.000,00 kuna.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Selca.
Članak 4.
Za svakog člana vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 500,00 kuna godišnje.
Članak 5.
Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Selca za
2019. godinu na način utvrđen u članku 3. Ove Odluke u iznosima kako slijedi:
Naziv političke stranke
Hrvatska demokratska
zajednica – HDZ
Hrvatska seljačka stranka
Pero Trutanić (NEZ)
Zorica Jakšić (NEZ)
Lino Lučić (NEZ)
Tonči Zlatar (NEZ)
Zoran Vrsalović (NEZ)
Bruno Štambuk (NEZ)
Stjepko Tomaš (NEZ)

Broj vijećnika Iznos u kunama
3
1500,00
(1.550,00)
1
500,00
1
500,00
1
500,00 (550,00)
1
500,00
1
500,00
1
500,00
1
500,00
1
500,00
4
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Članak 6.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Selca
na žiroračun političke stranke jednom godišnje u ukupnom iznosu.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca" i primjenjuje se za
2019. godinu.
Klasa: 023-01/19-01/0014
URbroj: 2104/07-01-01/19-01
Selca, 4. travnja 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Marčelo Štambuk, v.r.
Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine 94/13 i 73/17), članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“ br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Selca, na 8. sjednici održanoj 4.
travnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
na području Općine Selca

Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje način provedbe:
1. mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
2. mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada uključujući i uklanjanje
naplavljenog morskog otpada.
Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke smatra se:
- otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene,
- naplavljeni morski otpad.
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MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA
Članak 3.
Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada iz članka 1. točke 1. ove
Odluke uključuju:
1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
2. uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
3. provedbu redovitog nadzora područja općine Selca,
4. postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
5. izobrazno-informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom.
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
Članak 4.
Nepropisno odbačeni otpad građani mogu prijaviti na sljedeće načine:
- putem sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
objavljenog na mrežnoj stranici Općine Selca (www.selca.hr),
- putem elektronske pošte na adrese objavljene na internet stranicama Općine
Selca (komunalno@selca.hr).
- putem telefona na telefonske brojeve objavljene na internet stranicama
Općine Selca
- osobno u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca,
- putem pošte na adresu Općina Selca, Trg S. Radića 5, 21425 Selca.
Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada
Članak 5.
Općina Selca vodi Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom općine Selca.
U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se podaci o lokacijama onečišćenih
otpadom, količini otpada, izvršenim nadzorima komunalnih redara, izdanim
rješenjima te ostali potrebni podaci. Evidenciju vodi i kontinuirano održava
Jedinstveni upravni odjel.
Evidencija lokacija onečišćenih otpadom Općine Selca uskladiti će se s aplikacijom za
evidenciju lokacija odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.
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Provedba nadzora
Članak 6.
Radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u
prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, komunalni redar
provodi redoviti nadzor.
Nadzor nad evidentiranim lokacijama provodi se najmanje dva puta godišnje a na
lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo ponovljeno odbacivanje otpada, nadzor se
provodi češće, u skladu s potrebama. U provedbi nadzora komunalni redar ovlašten
je zatražiti asistenciju Ministarstva unutarnjih poslova.
O izvršenim nadzorima vodi se zapisnik koji postaje sastavni dio Evidencije iz članka
5. ove Odluke.
Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada
Članak 7.
Znakovi upozorenja o zabrani odbacivanja otpada postavljaju se na lokacije na
kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.
Potrebu za postavljanjem znaka kao i lokaciju postavljanja znaka utvrđuje
Jedinstveni upravni odjel Općine Selca.
Izobrazno-informativne aktivnosti
Članak 8.
Općina Selca osigurava obrazovno-informativne aktivnosti u vezi pravilnog
gospodarenja otpadom:
- objavom informacija na službenoj mrežnoj stranici Općine Selca
www.selca.hr
- tiskanjem i dijeljenjem letaka, vodiča, brošura i sl.
- promidžbom putem sredstava javnog priopćavanja,
- podržavanjem i/ili sufinanciranjem nevladinih udruga u provedbi projekata
iz područja gospodarenja otpadom,
- podržavanjem ili provedbom akcija prikupljanja otpada,
- na druge odgovarajuće načine.
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MJERE ZA UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
Članak 9.
Nepropisno odbačeni otpad predaje se ovlaštenoj osobi koja posjeduje potrebnu
dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu:
ovlaštena osoba).
Postupanje komunalnog redara
Članak 10.
Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada iz članka 1. točke
2. ove Odluke, komunalni redar rješenjem naređuje onečišćivaču uklanjanje
odbačenog otpada.
Članak 11.
Ukoliko onečišćivač nije poznat, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku,
odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno
odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom
propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom
području (dobru).
Članak 12.
Rješenjem iz prethodnog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada,
procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja
otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji
ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.
Članak 13.
Istekom roka određenog rješenjem iz članka 11. ove Odluke, komunalni redar
utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da
obveza određena rješenjem nije izvršena, Općina Selca osigurava uklanjanje otpada
putem ovlaštene sobe u smislu Zakona o održivo gospodarenju otpadom.
Članak 14.
Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, komunalni redar
ovlašten je zatražiti asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje
poslove.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi
otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine
8
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nije poznat, odnosno osoba koja sukladno posebnom propisu, upravlja određenim
područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi
odbačenog otpada, komunalni reda ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju
djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu
u svrhu utvrđivanja činjenica.
Članak 15.
Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Splitsko - dalmatinske županije.

Akcije prikupljanja otpada
Članak 16.
Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati putem akcija prikupljanja otpada (u
daljnjem tekstu: akcija).
Članak 17.
Akciju prikupljanja otpada može organizirati pravna i fizička osoba – obrtnik u
suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom, u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili
humanitarnog sadržaja.
Radi provedbe akcije pravna odnosno fizička osoba – obrtnik dužna je ishoditi
suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca.
Članak 18.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provedbu akcije podnosi se najmanje dva
mjeseca prije početka akcije. Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provedbu
akcije prikupljanja otpada postavljen je na mrežnoj stranici Općine Selca –
www.selca.hr.
Članak 19.
Osoba kojoj je izdana suglasnost iz članka 17., stavka 2. ove Odluke dužna je
osigurati predaju prikupljenog otpada ovlaštenoj osobi u smislu Zakona o održivom
gospodarenju otpadom.
Trajanje akcije prikupljanja otpada ograničeno je na najviše 30 dana.
Osoba koja organizira akciju prikupljanja otpada smatra se vlasnikom prikupljenog
otpada tijekom trajanja akcije.
9
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Osoba koja organizira akciju obvezna je u roku osam dana od završetka akcije
dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu izvješće o provedenoj akciji.
Članak 20.
Nadzor nad provedbom akcije prikupljanja otpada obavlja komunalno redarstvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Općina Selca zadržava pravo na naknadu troška uklanjanja odbačenog otpada iz
članka 13., stavka 2. ove Odluke od onečišćivača odnosno vlasnika, odnosno
posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno
posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad
nalazio.
Članak 22.
Sredstva za provedbu mjera iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Selca.
Članak 23.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o
održivom gospodarenju otpadom.
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu u dijelu
koji se odnosi na postupanje s nepropisno odbačenim otpadom u okoliš.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.
KLASA: 351-01/19-01/00
URBROJ: 2104/07-01-01/19-01
Selca, 4. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v.r.
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******************************************
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca " br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 8. sjednici
održanoj dana 4. travnja 2019. godine donijelo je
ODLUKU
odavanju na privremeno korištenje javnih
površina na području Općine Selca
Članak l,
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način davanja na privremeno korištenje javnih
površina, naknade za privremeno korištenje javnih površina, način privremenog
korištenja javnih površina i nadzor nad privremenim korištenjem javnih površina.
Članak 2.
Javne površine u smislu ove Odluke su ulice, ceste, trgovi, javni prolazi, parkirališta,
pješački i drugi putevi, parkovi, park-šume, šetališta, drvoredi, travnjaci, dječja
igrališta, sportsko-rekreacijske površine i si., osim javnih površina koje su knjižno ili
izvan knjižno opterećene pravom prolaza.
Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se i kupališta, pristaništa, uređene
obale, mola, lukobrani dok se na njima ne utvrdi granica pomorskog dobra odnosno
lučkog područja.
Članak 3.
Pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina
podnose zahtjev općinskom načelniku Općine Selca.
Zahtjevi za privremeno korištenje javnih površina koji se odnose na kalendarsku
godinu u pravilu se podnose zaključno s 31. listopada za narednu kalendarsku godinu
ili na temelju javnog poziva za dostavu zahtjeva koji se objavljuje na oglasnim
pločama i službenim mrežnim stranicama Općine Selca u trajanju ne kraćem od 15
dana.
Zahtjev treba sadržavati:
 tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime osobe s adresom sjedišta odnosno
prebivališta,
 dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti za koju se traži javna površina,
 opis namjene za koju se traži korištenje javne površine odnosno izgled,
veličinu i tip
naprave/opreme koja se namjerava postaviti na javnu površinu,
 opis, površinu i način uređenja javne površine,
 vrijeme korištenja javne površine.
11
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Članak 4.
Općinski načelnik je dužan odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva ili u istom roku zatražiti njegovu nadopunu.
U slučaju da je za istu javnu površinu zahtjeve podnijelo više zainteresiranih osoba i
u drugim slučajevima kada je to potrebno po ocjeni općinskog načelnika, o zahtjevima
raspravlja Povjerenstvo za davanje na privremeno korištenje javnih površina koje
imenuje Općinsko vijeće Općine Selca.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka daje prijedlog općinskom načelniku o načinu
rješavanja pristiglih zahtjeva.
Općinski načelnik može samostalno ili po prijedlogu Povjerenstva iz stavka 2. ovog
članka o pristiglom zahtjevu zatražiti mišljenje i nadležnog konzervatorskog odjela i/ili
Općinskog vijeća Općine Selca u kojem slučaju se produžuje rok iz stavka l. ovog članka
do pribavljanja zatraženih mišljenja.

Ako se zahtjev prihvati, općinski načelnik sa podnositeljem zahtjeva zaključuje ugovor o
privremenom korištenju javne površine i u slučajevima predviđenim ovom Odlukom izdaje dozvolu.
Ukoliko se zahtjev ne prihvaća, općinski načelnik u roku iz stavka 1. ovog članka o tome dostavlja
obavijest podnositelju uz obrazloženje razloga za odbijanje zahtjeva.
Članak 5.
Prilikom razmatranja zahtjeva iz Članka 3. ove Odluke uzet će se u obzir sljedeći kriteriji:
 primjerenost lokacije za namjenu za koju se traži javna površina,
 namjena za koji se traži javna površina odnosno interes Općine za djelatnostima
koje se namjeravaju obavljati na javnoj površini,
 vizualni izgled naprave koja se postavlja na javnu površinu i uklopljenost u
ambijent i lokaciju,
 urednost podnosioca zahtjeva u podmirivanju obveza u prijašnjim godinama po
osnovi korištenja javne površine i po drugim osnovama prema Općini Selca.
U slučaju daje za istu javnu površinu zahtjeve podnijelo više zainteresiranih osoba, osim kriterija
iz stavka 1. ovog Članka, prednost će imati podnositelji:
 čiji ugostiteljski objekt/mjesto pružanja ugostiteljskih usluga neposredno gravitira
traženoj javnoj površini u slučaju kad se radi o davanju u zakup javne
površine za pružanje ugostiteljskih usluga,
 koji su u neposrednom prethodnom razdoblju imali zaključen ugovor za istu javnu
površinu i uredno ga izvršili,
 koji su sudjelovali u financiranju uređenja lokacije u prethodnom razdoblju, a koja
uređenja su provedena uz suglasnost Općine,
 koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju vise stalno zaposlenih djelatnika s
prebivalištem na području Općine Selca.
Članak 6.
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Ugovor o privremenom korištenju javne površine sadrži:
 opis i površinu u m² javne površine,
 namjenu korištenja javne površine te izgled, veličinu i tip naprave koja se postavlja
na javnu površinu,
 vrijeme korištenja javne površine,
 visini naknade, rokove i način plaćanja,
 obveze korisnika javne površine (npr. održavanje Čistoće, reda i mira, eventualno
vraćanje u prvobitno stanje),
 uvjete i način raskida ugovora,
 ostale odredbe.
Ugovor može sadržavati i odredbe o obvezi korisnika na uređenje javne površine i
eventualnoj nadoknadi uloženih sredstava.
Ako podnositelj zahtjeva ne potpiše ugovor u roku od 30 dana od dana dostave ugovora od
strane Općine smatrat će se da je odustao od zahtjeva.
Članak 7.
Korisnik javne površine prilikom njenog korištenja ne smije:
 ometati odvijanje prometa vozilima i/ili ometati kretanje pješacima te prilaza
poslovnim i stambenim objektima,
 onemogućavati i/ili ometati održavanje komunalnih objekata i uređaja,
 prilikom obavljanja djelatnosti širiti prekomjerne emisije (dim, neugodni mirisi,
otpadne vode, buka i sl.
Korisnik je dužan javnu površinu održavati u uzornom redu i u svemu poštivati naloge komunalnog
redara.
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Članak 8.
Naknada(e) za privremeno korištenje javnih površina
iznosi:

Redni
broj

Vrsta naprave- objekta tj. namjena javne
površine

1. Štekat pored ugostiteljskog objekta/mjesta
pružanja ugostiteljskih usluga
Štekat
uz obalnu šetnicu (s morske strane duž obalne
2.
prometnice, pijaca u Selcima I šetnica Rajka
)
3. Štambuka
Štekat natkriven
betonskom pločom ili nadstrešnicom
4. Montažni šank na štekatu - po ukupnoj površini s
radnim prostorom šanka
5. Montažna tenda na javnoj površini sa vertikalnim
nosačima sidrenim u tlo - po ukupnoj natkrivenoj
površini otvorene tende i suncobran sa
postoljem.
Montažno ostakljenje
javne površine, po ukupnoj
6. pripadajućim
zatvorenoj/ostakljenoj javnoj površini
7. Montažni pod na javnoj površini
8. Kiosk za pružanje ugostiteljskih I pekarskih usluga,
prodaju duhana I tiskovina kao I mješovite robe
(prijenosni zatvoreni objekt do 12m2 bruto
Kiosk za prodaju poljoprivrednih proizvoda.
9. površine)
(prijenosni zatvoreni objekt do 12m2 bruto
10. Štandovi ( tipski objekti i sl.)
a) do 2 m2 bruto površine
b) od 2 -10 m2 bruto površine
11. Prodajni pano samostojeći – stol, stalci i reklamni
ormari:
a) do 1 m2
b) od 1do 2 m2
12. Korištenje javne površine za jednokratnu prodaju
poljoprivrednih proizvoda, tekstila, obuće, plastične
galanterije, tehničke robe i drugih stvari:
a) do 10 m2
b) do 25 m2
a)
B)25 m2 do 50 m2
c) od
d) od 50 m2 do 1000 m2
13. Prijenosni roštilj
14. Aparati za sok, sladoled., rashladni pultevi i si.
15. Škrinje za sladoled
16. Postavljanje kamenice za izlaganje ili
neposrednu prodaju suvenira
17. Stolovi na tržnici:
a) Stolovi - Povlja i Sumartin riva
b) Prvi stol na tržnici Selca i veliki stolovi na tržnici
c) Stolovi
Selca broj 2., 3. i 4. na tržnici Selca
14

Jedinica
mjere
m2

Rok
korišten
ja
godina

(kn)
150,00

m2

godina

180,00

m2
Paušal

godina
godina

180,00
500,00

m2

godina

50,00

m2

godina

100,00

m2
kom

godina
godina

50,00
2.000,00

kom

godina

Iznos

1.250,00

kom
kom

godina
godina

2.000,00
4.000,00

kom
kom

godina
godina

600,00
800,00

poz
poz
poz
poz
paušal
kom
kom
m3

dnevno
dnevno
dnevno
dnevno
godina
godina
godina
godina

100,00
200,00
300,00
700,00
,
1.500,00
800,00
2.000,00
1.000,00

kom
kom
kom

godina
godina
godina

2.500,00
3.000,00
2.600,00
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d) Povremeno korištenje stolova - Sumartin, Selca i
Povlja
e) Povremeno
korištenje stolova - Novo Selo
f) Stolovi - Novo Selo
18. Postavljanje stabilnih naprava za zabavu malodobne
djece (do 2m2 bruto površine)
19. Postavljanje stabilnih naprava za zabavu (više od
2m2 bruto površine)
20. Korištenje javne površine za jednokratnu prodaju
kod manifestacija na otvorenom kao fijera ili
tematskih večeri – ribarske, i slične.
a) do 25 m2
c)
b) 2. od 25 m2 do 50 m2
e)
d) 3.
d od 50 m2 do 100 m2
21. Iznajmljivanje automobila ( javna površina)
22. Iznajmljivanje motocikala, mopeda, quada.
23. Iznajmljivanje bicikla
24. Neposredna prodaja iz vozila
25. Neovlašteno odlaganje brodova po metru dužine
26. Kontejneri za glomazni/građevinski otpad
27. Građevinska skela
28. Odlaganje privremeno građevinskog
materijala prilikom obavljanja
građevinskih radova (preko 10 dana)
29. Ostalo
30. Davanje na korištenje označenih parkirnih mjesta

paušal

dnevno

jedan
kom
kom
godina
dan
kom
godina
komkoePo
vremeno
m2
godina
korištenje
stolova Novo Selo

100,00
50,00
1.000,00
600,00
150,00

poz
poz
poz
m2
m2
m2
poz.
metar
kom
m2
m2

dan
dan
dan
godina
godina
godina
dan
dan
dan
dan
dan

200,00
400,00
700,00
200,00
400,00
200,00
100,00
150,00
20,00
5,00
5,00

m2
poz.

dan
godina

5,00
3.500,00

Za stavke 1., 2. i 3. iz gornje tablice obračunava se ukupna tlocrtna površina koju
neki štekat/ugostiteljska terasa zauzima zajedno sa pripadajućim elementima terase
(stolovi, stolice, žardinjere, prolazi, šank s radnim prostorom i sl.), a na istu površinu se
dodatno obračunavaju dodatni sadržaji u vidu montažnih tendi, poda, ostakljenja i šanka s
radnom površinom (stavke 4., 5, 6. i 7.).
Za prodaju na tržnici i ribarnici dozvole se izdaju za površinu do 2 m2. Iznimno, ukoliko
nema drugih korisnika sa važećom dozvolom, može se koristiti i veća površina bez
naknade.
Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim na području Općine Selca
odobrit će popust od 50% na prodaja voća i povrća na tržnici površine stola do 2 m2.( na
stavku tablice 11.b )
Iznajmljivanje motocikala, mopeda, quada je moguća za naselje Sumartinu ispred zgrada na
k.č. zgr. 165,171/1,172/2 i to za dva iznamljivača minimalne površine 20 m2 . (Jedan
iznamljivač 20 m2, a drugi od 20m2 do maksimalno 30 m2)
Članak 9.
Naknada iz članka 8. i 9. ove Odluke uvećava se za 10% kad je korisniku ugovorom
osiguran priključak na električnu mrežu.
Naknada iz članka 8. i 9. ove Odluke uvećava se za 10% kad je korisniku ugovorom
osiguran priključak na vodoopskrbu i/ili odvodnju otpadnih voda.
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Naknada iz članka 8. i 9. ove Odluke uvećava se za 10% kad je korisniku ugovorom
osigurana mogućnost korištenja javnog sanitarnog čvora kao preduvjeta za namjensko
korištenje javne površine.
Za javnu površinu koja je opremljena zasebnim priključcima na komunalnu infrastrukturu
koje koristi samo jedan korisnik, ugovorom će se odrediti obveza korisnika da podmiruje
stvarne troškove tih priključaka.
Za javne površine na kojima priključke na komunalnu infrastrukturu koristi više korisnika
zajedno, ugovorom će se odrediti paušalno plaćanje troškova priključka u iznosu 10%
naknade iz članka 8. ove Odluke za svaki pojedini priključak (elektroopskrba, vodoopskrba
i/ili odvodnja, sanitarni čvor).
Iznosi naknada za korištenje javne površine, određeni u članku 8. ove Odluke, umanjuju se
za 50% od propisanog iznosa u slučajevima davanja na korištenje javne površine u Novom
Selu.
Članak 10.
Dužni iznosi naknada za korištenje javnih površina plaćaju se u dvije rate i to:

 50% kod potpisivanja ugovora,
 50% do 15. srpnja tekuće godine.
Dnevno korištenje javne površine plaća se odmah.
Članak 11.
Odobrenje za privremeno korištenje javne površine na opločenom dijelu Trga Stjepana
Radića u Selcima može dati samo Načelnik Općine Selca posebnom odlukom u
slučajevima kad se radi o davanju na privremeno korištenje javne površine za održavanje
manifestacija od interesa za Općinu Selca (kulturnih, sportskih, humanitarnih i si.), a koje
su primjerenog sadržaja obzirom na blizinu župne crkve.

Članak 12.
Načelnik može dati odobrenje za jednodnevno korištenje javne površine za Dan Općine i u
druge dane (državni blagdani, manifestacije od interesa za Općinu Selca i si.) na zahtjev
korisnika koji prethodno nije zaključio ugovor sa Općinom Selca bez obveze zaključenja
ugovora sa istim i bez plaćanja naknade.
Korisniku javne površine dozvoljeno je dvostruko proširiti površinu koju koristi prema
ugovoru na Dan Općine, u dane organiziranja pučke fešte ili manifestacije zabavnog
sadržaja koju sam organizira uz prethodno odobrenje komunalnog redara.
Članak 13.
Parkirališna mjesta koja se daju na privremeno korištenje temeljem ove Odluke bit će
posebno označena i određena te će biti opremljena napravom sa zaključavanjem za
blokiranje ulaza na parkirališno mjesto.
16
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Ukoliko se postavi zahtjev za dodjelu na privremeno korištenje javne površine za namjenu
parkiranja vozila, a da zatražena javna površina prethodno nije označena kao parkirališno
mjesto, zahtjevu će se udovoljiti ukoliko ne bi bio suprotan prometnim propisima.
U slučaju zaključenja ugovora o privremenom korištenju javne površine iz stavka 2. ovog
Članka, komunalni redar će po zaključenju ugovora označiti parkirališno mjesto i
postaviti napravu za blokiranje ulaza na parkirališno mjesto.
Smatra se da je označavanjem parkirališnog mjesta koje se daje na privremeno
korištenje te postavljanjem i održavanjem ispravnosti naprave sa zaključavanjem za
blokiranje ulaza na parkirališno mjesto Općina osigurala to parkirališno mjesto te da nema
drugih obveza prema korisniku s kojim je sklopljen ugovor.
Članak 14.
Javna površina daje se na privremeno korištenje na vrijeme koje se računa na dane ili na
kalendarsku godinu, a najdulje na 365 dana odnosno jednu godinu.
Iznimno od prethodnog stavka, ugovor se nakon isteka kalendarske godine, iz opravdanih
razloga (nemogućnost korištenja javne površine zbog njenog uređenja, više sile i si.) može
produljiti za dva mjeseca.
Nakon isteka ugovora o privremenom korištenju javne površine korisnik je obvezan
predati Općini javnu površinu u stanju kakva je bila prije početka korištenja, ukoliko nije
drugačije ugovoreno.
Članak 15.
Općina Selca može otkazati ugovor o privremenom korištenju javne površine u svako
doba ako:
 korisnik koristi javnu površinu protivno odredbama ugovora i ove Odluke
(korištenje protivno namjeni, izmjena izgleda, veličine ili tipa
naprave/opreme koja se postavlja, izmjena načina uređenja i si.),
 korisnik dodijeljenu javnu površinu da na korištenje trećoj osobi,
 korisnik krši odredbe Odluke o komunalnom redu, Zakona o buci, Odluke
o prekršajima protiv javnog reda i mira, Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
 se ukaže neodložna potreba za uređenjem javne površine od strane Općine
Selca,
 nastanu ili se utvrde okolnosti zbog kojih, da su postojale ili bile poznate u
trenutku sklapanja
ugovora o davanju na privremeno korištenje javne površine, isti, u skladu s
odredbama ove Odluke, ne bi bio sklopljen.

Ukoliko Općina Selca otkaže ugovor o privremenom korištenju javne površine zbog
potrebe uređenja te javne površine, obvezna je dotadašnjem korisniku ponuditi
zaključenje drugog ugovora o korištenju druge lokacije ili mu nadoknaditi razmjeran iznos
plaćene naknade za ono vrijeme za koje neće koristiti javnu površinu.
U slučaju da Općina Selca otkaže ugovor o privremenom korištenju javne površine, a
korisnik u roku od 8 dana ne prestane s njenim korištenjem, komunalni redar će svojim
rješenjem naložiti korisniku javne površine uklanjanje opreme i naprava sa javne površine
te dovođenje javne površine u prvobitno stanje.
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Članak 16.
Korisnik javne površine može otkazati ugovor u svako doba i u tom slučaju nema pravo
na povrat plaćene naknade.
Članak 17.
Načelnik općine Selca može odbiti zaprimljenu molbu ako se ispuni jedan od slijedećih
uvjeta:
- ukoliko bi pozitivnim rješavanjem molbe bio ugrožen slobodan prolaz vozila i/ili ljudi,
- ukoliko pravna ili fizička osoba, podnositelj molbe ima neispunjenih novčanih obveza
prema općini Selca,
- ukoliko pravna ili fizička osoba, podnositelj molbe ima neispunjenih novčanih obveza
prema Ministarstvu financija- poreznoj upravi,
- ukoliko je pravna ili fizička osoba, podnositelj molbe u prethodnom razdoblju koristila
javnu površinu suprotno uvjetima iz Rješenja i uvjetima iz ove Odluke ako se nije
pridržava odredbi o javnom redu i miru, ako se nije pridržava odredbi o radnom
vremenu, ako je namjerno oštetila javno zelenilo na javnoj površini, ako je mijenjala
građevinske uvjete javne površine, ako je javnu površinu dala u podnajam.
Članak 18.
Općina Selca nije obvezna korisniku javne površine urediti zemljište za postavljanje
naprave, nabaviti i postaviti napravu te osigurati priključke na komunalnu infrastrukturu i
mrežu za opskrbu električnom energijom.
Članak 19.
Naknada iz članka 8. ove Odluke plaća se temeljem ugovora o privremenom korištenju
javne površine i to u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
Ugovorom se može predvidjeti obročno plaćanje naknade pod uvjetom da je
cjelogodišnji iznos naknade viši od 3.000,00 kuna.
Naknada za privremeno korištenje javne površine plaća se za vrijeme utvrđeno u
ugovoru o privremenom korištenju javne površine bez obzira na stvarno vrijeme
korištenja javne površine.
Ugovor o privremenom korištenju javne površine ne može se zaključiti za vrijeme duže
od godinu dana osim u iznimnim slučajevima predviđenim ovom Odlukom.
Ugovor o privremenom korištenju javne površine ne obvezuje ugovorne strane na
sklapanje ugovora u narednim godinama.
Članak 20.
Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši Jedinstveni upravni odjel i komunalni redar Općine
Selca.
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Članak 21.
Na zahtjev komunalnog redara korisnik je dužan predočiti ugovor o privremenom
korištenju javne površine ili dozvolu i dokaz o plaćenoj naknadi.
Članak 22.
Ako komunalni redar zatekne osobu koja koristi javnu površinu bez ugovora o
privremenom korištenju javne površine upozorit će je na obvezu podnošenja zahtjeva
i sklapanja ugovora.
Komunalni redar odrediti će u slučaju iz stavka 1. ovog članka privremenu lokaciju i
dozvoliti privremeno korištenje javne površine od najviše tri dana pod uvjetom da je
osoba podnijela pisani zahtjev za dodjelu javne površine na korištenje.
Ukoliko komunalni redar ponovno zatekne istu osobu koja koristi javnu površinu bez
zaključenog ugovora postupit će sukladno svojim ovlastima i odredbama ove Odluke.
Članak 23.
Komunalni redar donijet će rješenje o uklanjanju naprava postavljenih na javnu
površinu u slučajevima:
 kada se osoba koristi javnom površinom bez zaključenog ugovora a prethodno
je upozorena na
obvezu zaključenja ugovora ili je ugovor prijevremeno
raskinut,
 kada se korisnik javnom površinom koristi protivno odredbama ove Odluke i
ugovora o privremenom korištenju javne površine.
Ako korisnik javne površine ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovog članka komunalni
redar će odrediti izvršenje rješenja po trećoj osobi, a na trošak korisnika javne
površine.
Uklonjenu napravu sa javne površine korisnik je dužan preuzeti u roku od 30 dana od
dana uklanjanja uz obvezu podmirivanja svih obveza po ugovoru o privremenom
korištenju javne površine kao i troškova nastalih prilikom uklanjanja i čuvanja
naprave, u protivnom će se zbog podmirivanja potraživanja po osnovi ugovora i
troškova uklanjanja i čuvanja naprava prodati na javnoj dražbi prema odredbama
Ovršnog zakona.
Članak 24.
Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja:
 koristi javnu površinu bez zaključenog ugovora odnosno dozvole, a prethodno
je upozorena na obvezu zaključenja ugovora ili je ugovor prijevremeno
raskinut,
 koristi javnu površinu protivno odredbama ove Odluke i/ili ugovora o
privremenom korištenju javne površine.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna u iznosu od:
 5000,00 do 10.000,00 kuna za pravnu osobu,
 1000 do 5.000,00 kuna za obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne
djelatnosti,
 500,00 do 2.000,00 kuna za fizičku osobu.
Članak 25.
Općinski načelnik će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke objaviti
javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina sukladno članku 3.
ove Odluke.
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Članak 26.
Ugovori o davanju na privremeno korištenje javnih površina za tekuću kalendarsku
godinu ostaju na snazi do provedbe javnog poziva iz prethodnog stavka i/ili sklapanja
ugovora za narednu kalendarsku godinu, a najdulje do 28. veljače naredne godine
kada se raskidaju temeljem ove Odluke.
Članak 27.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju javnih površina
na privremeno korištenje Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ br. 01/11), kao i
Odluka o najnižim zakupninama za davanje u zakup javnih površina za postavljanje
kioska i drugih naorava na području Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ br.
01/11).
Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Selca“.

KJasa:335-01/l 9-01/0003
Ur.broj: 2104/07-01
01/19-01Selca, 4. travnja
2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med.
*************************************
Na temelju članka 31. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 04/18), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 8. sjednici
održanoj dana 04.travnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o visini naknade za rad općinskih vijećnika, članova radnih tijela i djelatnika JUO
Općine Selca

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova za rad vijećnicima Općinskog
vijeća, članovima radnih tijela (komisija, uprava, odbora, povjerenstava) i djelatnicima
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Jedinstvenog upravnog odjela, uvjeti pod kojima im naknada pripada i način na koji se
naknade isplaćuju kada sudjeluju u radu tih tijela.
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.
II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Članak 3.
U smislu točke 1. ove Odluke naknada troškova za sudjelovanje na radnim
sjednicama i za rad u komisijama, povjerenstvima, odborima, upravama pripada:
Članovima Općinskog vijeća Općine Selca, članovima radnih tijela Općine Selca,
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela kada su sjednicama nazočni izvan svojeg
radnog vremena.
Članak 4.
Članovi općinskih tijela iz članka 3. ove Odluke naknadu troškova ostvaruju
odazivom na radnu sjednicu, sudjelovanjem na radnoj sjednici, za rad komisija,
povjerenstava, odbora, uprava, radnih sastanaka.
III. FINANCIRANJE
Članak 5.
Utvrđuje se naknada troškova za sudjelovanje na radnim sjednicama Općinskog
vijeća članovima predstavničkog tijela Općine Selca i službenicima Jedinstvenog
upravnog odjela u neto iznosu od 300 kuna po jednoj odrađenoj radnoj sjednici.
Utvrđuje se naknada troškova za sudjelovanje na radnim sjednicama Općinskog
vijeća predsjedniku predstavničkog tijela Općine Selca u neto iznosu od 500 kuna po
jednoj odrađenoj radnoj sjednici.
Članovima Općinskog vijeća, radnih tijela Općine Selca i službenicima Jedinstvenog
upravnog odjela utvrđuje se naknada troškova za rad u komisijama, povjerenstvima,
odborima, upravama i ostalim radnim sastancima u neto iznosu od 100 kuna.
Članak 6.
Uz naknadu sukladno članku 5. ove Odluke priznaje se i obračunavanje poreza i
doprinosa koji su utvrđeni zakonskim propisima za obračun naknada (drugi dohodak).
Članak 7.
Ako član tijela koji ostvaruje pravo na naknadu troškova za rad, istog dana
sudjeluje u radu više tijela, ostvaruje pravo samo na isplatu jedne naknade za
sudjelovanje u jednom tijelu.
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IV. PROVEDBENE ODLUKE
Članak 8.
Isplata naknadi troškova članovima općinskih tijela iz članka 3. ove Odluke vrši se
na njihove osobne žiro račune otvorene u poslovnim bankama.
Članak 9.
Jedinstveni upravni odjel za potrebe izvršavanja ove Odluke vodi posebnu
evidenciju o sudjelovanju na radnim sjednicama, komisijama, povjerenstvima,
odborima, upravama, sastancima te isplatama naknada.
Članak 10.
Članovi općinskih tijela su za isplatu naknada troškova dužni Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Selca dostaviti podatke o svom žiro-računu otvorenom u
poslovnoj banci.
Članak 11.
Članovi općinskih tijela kada se odriču naknade troškova za svoj rad u tijelima
općine podnose potpisanu pismenu izjavu o odricanju. Izjava o odricanju može se
naknado pismeno opozvati kada članovi tijela ponovno žele steći pravo na daljnju
naknadu troškova.
U vremenu od podnošenja izjave o odricanju pa do opoziva izjave o odricanju
naknade troškova nemaju pravo na isplatu naknade troškova za sudjelovanje u radu u
tijelima općine.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni Odluke o
priznavanju prava i visini naknada troškova dužnosnicima Općinskog vijeća („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 04/2003).

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marčelo Štambuk, v.r.
KLASA: 021-05/19-01/0004
URBROJ: 2104/07-01-01/19-01
Selca, 4. travnja 2019. godine
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OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 2.stavka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Selca
(Službeni glasnik Općine Selca, broj 05/2013) i članka 46. Statuta Općine Selca (Službeni
glasnik Općine Selca, broj 04/2018) Općinski Načelnik Općine Selca donosi slijedeću:
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE
O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE SELCA, NASELJE SELCA
U točki I Rješenja o obilježavanju ulica i trgova u Selcima(Službeni glasnik općine Brač,
broj 5/89 i 1/91) dodaje se ime nove ulice:
Članak 1.
1. NC-SE 53 BUNJICE- ulica počima od državne ceste D113 ( č. zem.495/1 k.o.
Selca) i ide u smjeru sjeveroistok katastarskim česticama zemlje
495/1,496,498,499,501, 514/2, 515 do vodospreme, sve k.o. Selca. Drugi odvojak
ide od državne ceste D113 ( č. zem. 2797/2 k.o. Selca) i ide u smjeru sjeverozapad
katastarskim putem č. zemlje 2798 k.o., kao i dijelom katastarskim česticama
zemlje 1536/2, 1537/1/2, 1546, 1548, 1549, 1565, 1601, 1603, 1629/4, 1649,
1659/1/2/5, 1660/1/2, sve k.o. Selca, te nastavlja dalje u smjeru sjeverozapad
katastarskim putem č. zemlje 2800/3 k.o. Selca, sve do spoja s državnom cestom
D113 katastarskim česticama zemlje 1664, 1683/2, 1722/1/2, 1731/1,
1738/3/5, sve k.o. Selca.
2. NC-SE 54 DOBRA PRODOLA - ulica počima od državne ceste D113 ( od č. zem.
3078 k.o. Selca) i ide u smjeru jugoistok katastarskim putem č. zemlje 2800/1 k.o.
Selca, kao i katastarskim česticama zemlje 2536, 2542, 2548/2, 2933, 2934,
2939 ,2941/1 ,2942 ,2948/1/2 , 2991/3 sve k.o. Selca, do državne ceste D113 te
nastavlja dalje u smjeru jugoistok katastarskim putem č. zemlje 2800/1 k.o. Selca
do državne ceste D113 do č.zemlje 2906 k.o. Selca.
3. NC-SE 55 POLJE- ulica počima od državne ceste D113 ( od č. zem. 3086 k.o.
Selca) i ide u smjeru sjeverozapad katastarskim putem č. zemlje 2800/1 k.o. Selca
, kao i katastarskim česticama zemlje 2492/1, 2880, 2890/1/2, 2949, 3079 sve
k.o. Selca, do spoja s državnom cestom D113 kod čestice zemlje 2906 k.o. Selca
4. NC-SE 56 SVETI TOMA- ulica počima od nerazvrstane ceste NC-SE 9 ( od č. zem.
2800/1 k.o. Selca ) i ide u smjeru jugoistok katastarskim putem č. zemlje 2832
k.o. k.o. Selca, do čestice 2573/1 k.o. Selca. Kod č. zemlje 2573/1 cesta ide u u
smjeru jugoistok katastarskim česticama zemlje 2414, 2423/2, 2568, 2569/1/2,
2571 ,2572 ,2573/1/2/4 , do č. zgrade 286 ( kapelica Sv. Tome) sve k.o. Selca, što
je u naravi put između dva suhozida.
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5. NC-SE 57 PUT PLOČICA- ulica počima od nerazvrstane ceste NC-SE 10 Nadsela
(od č. zem. 2398/1 k.o. Selca ) i ide u smjeru jugoistok katastarskim česticama
zemlje 2374/3/7, 2375/1/2, 2392, 2393/2, 2398/1, 2406/5/6, 2630/7/8 , sve
k.o. Selca, do nerazvrstane ceste NC-SE 6 (ceste od Osritke do Podsmrčevik), što
je u naravi put između dva suhozida.

6. NC-SE 57 PUT PODSMRČEVIK ulica počima od nerazvrstane ceste NC-SE 1
(cesta se proteže od DC 113 prolazi kraj naselja Nagorinac, Nakal i ide do
Osridka) od č. zem. 2824 k.o. Selca i ide u smjeru zapad katastarskim putem
č. zemlje 2811 k.o. k.o. Selca, katastarskim česticama zemlje 2637/6, 2648/1,
2647/7, 2709/2/4, 2710 , 2712, 2740/32, 2825 sve k.o. Selca. Nastavlja dalje
katastarskim česticama zemlje 4057 ,4058/2, 4060, 4061, 4062, 4063/1/2,
4069, 4070, 4072/1/3, 4442 sve k.o. Gornji Humac.
Članak 2.
Sve ulice određene u članku 1. ove Odluke označene su bojom i pripadajućom oznakom
na grafičkom planu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Selca“.
Klasa: 340-01/19-01/0006
Ur.broj:2104/07-02-01/19-01
Selca,10.lipnja 2019. godine

Općinski načelnik
Marijančević Ivan, v.r.
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Temeljem provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Splitsko-dalmatinske županije za 2015/2016. godinu i članka 46. Statuta Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj 4/18), općinski načelnik Općine Selca, dana 19.
travnja 2019. godine, donosi
PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara
Članak 1.
Ovaj Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu
prosjeka i probijanje protupožarnih putova (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se u cilju
spriječavanja širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija predviđena ovim Planom koristi se u slučaju kada nisu
dostatna vozila i oprema vatrogasnih postrojbi.
Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zaposvjednika,
njegovog zamjenika ili voditelja intervencija angažira specijalna vozila, strojeve i
opremu za provođenje vatrogasne intervencije.
Vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik ili voditelj intervencije odeđuje vrijeme,
mjesto, količinu i vrstu mehanizacije, te prema pravilima struke određuje poslove koje je
potrebno tom mehanizacijom obaviti.
Članak 3.
Mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili
prebivalištem na području Općine Selca ili susjednih općina i to s mjesta najbližeg
požarištu. Naknada troškova uporabe strojeva vlasnicima se vrši prema tržišnoj cijeni
sata rada za odgovarajuću vrstu stroja.
Općina Selca će o interventnom angažiranju teške građevinske mehanizacije zaključiti
posebne ugovore, kojima će se s vlasnicima teške građevinske mehanizacije detaljnije
urediti odnosi u pogledu načina i uvjeta korištenja mehanizacije.
Članak 4.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku
mehanizaciju, te osigurava njen žuran prijevoz na druge lokacije, uz zapisnik o
njenom stanju i radu kojeg ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od njega ovlaštena
osoba.
Članak 5.
Korištenje opreme i vozila osigurava se na način da se pozivaju vlasnici ili rukovoditelji
tvrtki ili obrta, odnosno odgovorne osobe iz članka 6.ovog Plana.
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Članak 6.
Pravne osobe koje za slučaj potrebe vatrogasne intervencije mogu osigurati
opremu i vozila su sljedeći:

R.
B.
1.

TVRTKA

MEHANIZACIJA

JURAC d.o.o.

Sva potrebna teška
građevinska
mehanizacija

ODGOVORNA
OSOBA
Petar
Bezmalinović

TELEFON
091 503
5893

Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.
Klasa: 810-01/19-01/0005
Urbroj: 2104/07-02-01/19-01
Selca, 19. travnja 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
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Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10),
točke 10. Programa aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2017. godini, kao i članka 46. Statuta Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 4/18), općinski načelnik Općine Selca, dana 19. travnja 2019.
godine, donosi
PLAN
rekonstrukcije i održavanja, kao i nasipanja
protupožarnih putova na području Općine Selca
u 2019. godini
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Selca ovim Planom utvđuje u smislu protupožarne zaštite
potrebu izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i nasipanja protupožarnih putova na
području Općine Selca.
Članak 2.
Na području Općine Selca u 2019. godini planira se održavanje i rekonstrukcija slijedećih
ptorupožarnih putova:
-

Novo Selo – Vošćica
Selca – sv. Nikola - Sumartin
Povlja – Točinjak
Puntinak – Dočine – Babina

Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Selca“.
Klasa: 810-01/19-01/0006
Urbroj: 2104/07-02-01/19-01
Selca, 19. travnja 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
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Izdavač: Općina Selca ; Splitsko- dalmatinska županija; Trg S. Radića 5 – 21425 Selca
Telefon 021/622-663 – Fax. 021/600-270
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Marijančević * Tisak: Općina Selca
info@selca.hr www.selca.hr
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