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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SELCA
GODINA 9 - BROJ 3/ 2003.

LIST IZLAZI PO POTREBI

26. SVIBNJA, 2003.

Nakon izvršenog usporeñivanja s izvornim tekstom utvrñena je pogreška u
Rješenju o izboru članova Vijeća mjesnih odbora objavljenom u "Službenom
glasniku Općine Selca" br. 3/2002 te se daje
Ispravak
Rješenja o izboru članova vijeća mjesnih odbora

U članku 1. Rješenja dodaje se točka 7. Antonijo Ursić - član.

Klasa: 026-01/03-01/16
Urbroj: 2104/07-03-01/03
Selca, 22. travnja, 2003.
GLAVNI UREDNIK
Drago Štambuk, dipl. oec.v.r.
--------------------------------------------**********-------------------------------

Na temelju članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Selca (Službeni
glasnik Općine Selca br. 1/96) Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 35.
sjednici održanoj dana 24. travnja, 2003. godine donijelo je sljedeće

R j e š e nj e
o razrješanju i imenovanju člana Turističkog vijeća
Općine Selca
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Članak 1.

Razrješuje se Romana Štambuk iz Sumartina dužnosti člana
Turističkog vijeća Općine Selca a na vlastiti zahtjev.
Članak 2.
Za člana turističkog vijeća Općine Selca imenuje se Hajnal Stančić iz
Sumartina.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u
"Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 334-01/03-01/02
Urbroj: 2104/07-01-01/03-1
Selca, 24. travnja, 2003.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Bruno Štambuk, v.r.
-----------------------------------------**********----------------------------------

Na temelju članka 21. Statuta Turističke zajednice Općine Selca ("Službeni
glasnik Općine Selca" br. 1/96), Skupština Turističke zajednice Općine Selca
na svojoj redovnoj skupštini održanoj dana 22. svibnja, 2003. donijelo je
sljedeću
Odluku
o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća
Općine Selca
Članak 1.
Razrješuju se dužnosti članova Turističkog vijeća Općine Selca Dijana Perić,
Tomislav Vrsalović i Ivo Mošić.
Članak 2.
U Turističko vijeće Općine Selca biraju se Katarina Ćurković, Anita Radić, i
Nino Glušević.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana njegove objave se u
"Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 334-01/03-01/10
Urbroj: 2104/07-05-01/03-1
Selca, 22. svibnja, 2003.
PREDSJEDNIK
TURISTIČKE ZAJEDNICE
Ivo Ostojić, v.r.
-----------------------------------------**********----------------------------------

Na temelju članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
priznanjima Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" broj 3/03),
Jedinstveni upravni odjel Općine Selca utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o
javnim priznanjima Općine Selca ("Službeni glasnik općine Selca" br. 6/95 te
izmjene i dopune objavljene u "Službenom glasniku Općine Selca"br. 8/95 i
3/03).
ODLUKA
o javnim pariznanjima Općine Selca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrñuju se javna priznanja, mjerila i postupak
dodjele javnih priznanja Općine Selca.
Članak 2.
Javna priznanja jesu izrazi pohvale i zahvalnosti domaćim i stranim
fizičkim i pravnim osobama, koje su svojim radom doprinijele napretku ili
ugledu Općine Selca.
Članak 3.
Javna priznanja dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj
svečanoj sjednici u povodu Dana općine Selca, a iznimno prigodom drugih
značajnih datuma i dogañaja.
II. VRSTE, OPIS I UVJETI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
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Članak 4.
Javna priznanja u smislu članka 2. ove odluke jesu:
1. Proglašenje počasnim grañaninom Općine Selca;
2. Nagrada Općine Selca za životno djelo;
3. Nagrada Općine Selca.
Članak 5.
Počasnim grañaninom Općine Selca proglašava se osoba koja ima
izvanredne zasluge za gospodarski, prosvjetni, kulturni, športski, umjetnički
i znanstveni razvitak ili za drugi svekoliki doprinos u napretku Općine Selca.
Osobi koja se proglašava počasnim grañaninom uručuje se svečana
povelja Općine Selca i novčana nagrada u visini koju odredi Općinsko vijeće.
Povelja je izrañena u posebnoj grafičkoj opremi sa stiliziranim tekstom
na podlozi na kojoj se ističe obilježje Općine Selca.
Članak 6.
Nagrada Općine Selca za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama
koje su svojim dugogodišnjim radom ili odreñenim djelom dali izuzetan
doprinos u oblasti gospodarstvenog i društvenog života od posebnog značaja
za Općinu Selca, u vidu diplome i novčane nagrade u visini koju odredi
Općinsko vijeće.
Članak 7.
Nagrada Općine Selca dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za
njihov doprinos u jednoj ili više oblasti gospodarskog ili društvenog života u
proteklom razdoblju, u vidu diplome.
Uz diplomu fizičkim se osobama dodjeluje i novčana nagrada čiji iznos svake
godine utvrñuje Općinsko vijeće.

III. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I ODLUČIVANJE O DODJELI JAVNIH
PRIZNANJA
Članak 8.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Selca podnosi se Komisiji
za dodjelu nagrada i javnih priznanja Općine Selca najkasnije 30 dana prije
Dana općine Selca.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mogu podnijeti jedinice lokalne
samouprave, poduzeća, političke stranke, društvene organizacije, udruge
grañana i grañani.
Članak 9.
U prijedlogu za dodjelu javnog priznanja Općine Selca, predlagač je
dužan konkretizirati područje javne djelatnosti i vrstu javnog priznanja.
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Predlagači podnose prijedloge u pismenom obliku s obrazloženjem
koje mora biti dokumentirano na način koji komisiji pruža dovoljno
elemenata za donošenje odluke o prijedlogu za dodjelu javnih priznanja
Općine Selca.
Članak 10.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Selca s cjelokupnom
dokumentacijom pristupačni su javnosti nakon proteka roka za podnošenje
prijedloga.
Članak 11.
Javno priznanje Općine Selca dodjeluje Općinsko vijeće Općine Selca
na prijedlog Komisije za dodjelu nagrada i javnih priznanja, koji mora biti
dostavljen Općinskom vijeću najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice.
Nagradu u ime Općinskog vijeća uručuje predsjednik Vijeća ili osoba
koju on odredi.
Članak 12.
Godišnje se može:
- jedna osoba proglasiti počasnim grañaninom Općine Selca;
- dodijeliti jedna i iznimno dvije nagrade Općine Selca za životno djelo i
- dodijeliti više nagrada Općine Selca fizičkim i pravnim osobama.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Novčana sredstva za troškove dodjele javnih priznanja osiguravaju se
u godišnjem proračunu Općine Selca.
Članak 14.
Evidenciju o dodjeli javnih priznanja Općine Selca vodi Općinska
uprava.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana njegove objave u
"Službenom glasniku Općine Selca".
Klasa: 061-01/03-01/02
Urbroj: 2104/07-01-01/03-1
Selca, 26. svibnja, 2003. godine
PROČELNIK UPRAVNOG
ODJELA
Drago Štambuk, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca"
br. 06/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 36. sjednici
održanoj dana 26. svibnja, 2003. godine donijelo je
Odluku
o izmjenama i dopunama Odluka o javnim priznanjima Općine Selca
Članak 1.
U članku 7. Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik br. 6/95 i
8/95) umjesto "u protekloj godini" treba stajati "u proteklom razdoblju".
Članak 2.
U članku 12. u alineji 2. iza riječi "jedna" treba dodati "i iznimno dvije"
a riječ "nagrada" se mijenja u "nagrade".
Članak 3.
Ovlašćuje se jedinstveni upravni odjel Općine Selca da utvrdi
pročišćeni tekst Odluke o javnim priznanjima Općine Selca.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu 8. dana od dana njegove objave u
"Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 061-01/03-01/01
Urbroj: 2104/07-01-01/03
Selca, 26. 05. 2003.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk, v.r.
-----------------------------------------**********----------------------------------

Na temelju članka 3. stavak 1. 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 2003. godini, Vlade
Republike Hrvatske od 27. veljače, 2003. godine Općinsko vijeće Općine
Selca na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2003. godine, donijelo je
PLAN
ANGAŽIRANJA LJUDSKIH, MATERIJALNIH I TEHNIČKIH RESURSA NA
PODRUČJU OPĆINE SELCA
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Na području Općine Selca moguće je angažirati do 50 ljudi u gašenju
požara. Od teške mehanizacije raspolaže se sljedećim :
1. "Jadrankamen":

1
1
2
2
1
1

2. Grañevinski obrt "Jurac":

3. "Rasotica" d.o.o.

utovarivač
autodizalica 20 t
dampera
20 t
kamiona
8t
kamion
1,5t
viličar

1 utovarivač
2 kamiona
1 rovokopač
1 viličar

8t

5t

Napominjemo da bi za angažiranje ovih strojeva bila neophodna naredba s
više instance.
Klasa: 810 -01/02-01/10
Urbroj: 2104/07-01-01/03
Selca, 26. svibnja, 2003.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk, v.r.
-----------------------------------------**********---------------------------------Na temelju članka 3. stavak 1. 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 2003. godini, Vlade
Republike Hrvatske od 27. veljače, 2003. godine ,Općinsko vijeće Općine
Selca na 36. sjednici održanoj dana 26. svibnja, 2003. 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.
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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 - dva komada fiksne i jedna mobilna,
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.

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 vijeće, MUP, UDV.
Rok za izvršenje: 15. lipnja 2003. godine.
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 2003. 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
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spomenuta tri izvršitelja vozača cisterni, (odnosno mobitela) cjelodnevno u tri smjene.
Interventni vod

3. 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 2003. 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 2003. godine.
5. Za potrebe protupožarne zaštite Općina Selca je u proračunu predvidjela
u vidu potpore DVD-u 115.000,00 kuna. Ureñenje prilaznih puteva
postavlja kao 2prioritetni 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 2003. 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: Bruno Štambuk 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 – dežurstvo 24 sata,
2. Gašenje,
3. Čuvanje opožarene površine.
______________________________
UKUPNO: cca. 70.000,00 kuna
O točkama 1, 2. i 3. donijet će se posebna Odluka.
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Klasa: 810-01/03-01/11
Urbroj: 2104/07-01-01/03-2
Selca, 26.05. 2003.
Predsjednik
općinskog vijeća
Bruno Štambuk v.r.
----------------------------------------**********-----------------------------------

Na temelju članka 3. stavak 1. 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 2003. godini, Vlade
Republike Hrvatske od 27. veljače, 2003. godine Općinsko vijeće Općine
Selca na sjednici održanoj dana 26. svibnja, 2003. 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
2003. 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.
MOBITEL BR. 099/424 948

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.
MOBITEL BR. 099/424-558

2.

IZVIðAČKO PREVENTIVNE PATROLE

2.1.

Na području Općine Selca ophodnju će obavljati 2 djelatnika u
razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2003. 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.
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2.obilazak je u 12,00 sati,
3.obilazak je u 16,00 sati.
(brojevi mobitela će se distribuirati naknadno)

3.

KONTROLA PROVEDBE PROPISANIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA

3.1.

Na osnovu Odluke Poglavarstva Općine Selca od 2001. godine, Općina
Selca će poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara
u razdoblju kada je opasnost za nastajanje požara na vanjskim
prostorima vjerojatna ili očita obavljati 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: 810-01/03-01/12
Urbroj: 2104/07-01-01/03-1
Selca, 26. svibnja, 2003.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk, v.r.

-----------------------------------------**********----------------------------------

Temeljem članka 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”
br.66/01 i 87/02) i članka 15. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik
Općine Selca” broj 6/01 i 01/02), Općinsko vijeće
Općine Selca, na 36. sjednici, održanoj 26.svibnja, 2003. godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom se odreñuje:
- što je poljoprivredno zemljište na području Općine Selca, sukladno
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu;
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mjere, čijim bi se propuštanjem mogla nanijeti štete poljoprivrednom
zemljištu, ili onemogućila ili smanjila poljoprivredna proizvodnja i to:
• agrotehničke mjere;
• mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina;
• ostale mjere;
nadzor i provoñenje Odluke;
kaznene odredbe i
prijelazne i završne odredbe.
Članak 2.

Vlasninici i ovlaštenici na poljoprivrednom zemljištu dužni su poljoprivredno
zemljište obrañivati ne umanjujući njegovu vrijednost.

II. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Članak 3.
Poljoprivrednim zemljištem na području Općine Selca, a sukladno Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi,
livade, pašnjaci, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj
proizvodnji.
Poljoprivrednim zemljištem smatra se i neizgrañeno grañevinsko zemljište,
osim grañevinskog zemljišta stare urbane jezgre sukladno prostornom planu.
III. MJERE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
1. Agrotehničke mjere
Članak 4.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove odluke smatraju se:
- spriječavanje erozije,
- spriječavanje zakorovljenosti,
- čišćenje kanala,
- zabrana, odnosno obveza uzgoja poljoprivrednih vrsta biljaka na
odreñenom području
(zavisno od situacije na području općine i potrebe poduzimanja
adekvatnih mjera),
- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
- korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
Članak 5.
Pod mjerama iz članka 4. ove Odluke za područje Općine Selca utvrñuje se
slijedeće:
- potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih
razloga na poljoprivrednim površinama koje pripadaju području naselja

13

26. svibnja, 2003.
-

-

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SELCA

Broj 3/ 2003.

Općine Selca, odnosno ograničenje sječe u roku 3 godine od dana
donošenja ove Odluke uz uvjet ishoñenja potrebite suglasnosti od
nadležne poljoprivredne savjetodavne službe.
zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrañenih površina na strmim
zemljištima i njihovo preoravanje u oranice s jednogodišnjim kulturama
na području cijele Općine.

Uz morsku obalu koja je strma zasaditi odgovarajuće kulture na isti način
kako bi se zaštitilo poljoprivredno zemljište.
Članak 6.
Sukladno članku 4. stavku 1. točki 2. ove Odluke vlasnici i ovlaštenici na
poljoprivrednom zemljištu dužni su poduzimati stalne mjere za spriječavanje
zakorovljenosti zemljišta mehaničkim ili kemijskim sredstvima, te na taj
način štititi bonitet zemjišta i spriječiti širenje zakorovljenosti na susjedno
zemljište.
Članak 7.
Vlasnici i ovlaštenici na poljoprivrednom zemljištu dužni su pravilnom
primjenom sredstava za zaštitu bilja suzbijati biljnu bolest i štetnike, te na
taj način spriječavati širenje bolesti i štetnika.
Članak 8.
Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodotokova provodi se radi
spriječavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodan
tok oborinskih voda.
Članak 9.
Mjere uništavanja biljnih otpadaka obuhvaća:
- obavezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon
ubiranja u roku od 15 dana,
- obavezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih
agrotehničkih mjera na trajnim nasadima do 31. svibnja tekuće godine,
- obavezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma,
puteva i meñe na šumskom zemljištu, koje graniči sa poljoprivrednim
zemljištem, odmah nakon sječe i čišćenja.
Članak 10.
Vlasnicima i ovlaštenicima na poljoprivrednom zemljištu zabranjuje se iskop,
prevoženje i prodaja iskopane zemlje u cilju zaštite boniteta zemljišta.
Iskop i prenošenje se može vršiti samo u slučaju kada bi nasipanjem novog
sloja bio povećan bonitet zemljišta.
U slučajevima kada nadležne službe (osobe) utvrde na terenu postojanje bilo
koje radnje iz stavka 1. ovog članka naredit će vlasniku ili ovlašteniku da
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obustavi takve radnje i povrat u prijašnje stanje na poljoprivrednom
zemljištu o trošku vlasnika odnosno ovlaštenika.

2. Mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
Članak 11.
Mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
- održavanje živica i meña,
- održavanje poljskih puteva,
- ureñivanje i održavanje kanala, spriječavanje zasjenjivanja susjednih
čestica,
- sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
Članak 12.
Za područje Općine Selca provode se mjere za ureñivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina koje obuhvaćaju:
- zabranu sadnje višegodišnjih nasada visokorastućih kultura koje
zasjenjuju susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili
otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,
- održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na
susjedno zemljište i puteve i zasjenjivanje susjednih površina
prerastanjem zelene ograde,
- održavanje i ureñenje zemljišnih meña, zelenih ograda i poljskih puteva
tako da ne ometaju provoñenje agrotehničkih mjera,
- održavanje i ureñenje poljoprivrednih površina i poljskih puteva tako da
budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjih raslinja, radi
neometanog prolaska vatrogasnih vozila,
- održavanje i ureñenje zemljišnih meña i zelenih ograda tako da budu
vidljivo označene i očišćene od korova i raslinja.
Članak 13.
Za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provode se mjere čišćenja
prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi spriječavanja odrona zemlje i
zarastanja korova tako da se omogući prirodan tok oborinskih voda.
Za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obavezna je mjera sadnje i
održavanje vjetrobranih pojaseva.

3. Ostale mjere za korištenje poljoprivrednog zemljišta
Članak 14.
Zabranjuje se odlaganje zemlje, smeća, grañevinskog i drugog otpada,
životinjskih lešina i ostalog na poljoprivrednom zemljištu.
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Zabranjuje se odlaganje smeća i drugih otpadaka te sadnja drveća i drugih
bilja, odnosno poduzimanje drugih radnji kojima se smanjuje prohodnost
puteva.
Članak 15.
Uništavanje biljnog otpada paljenjem poduzima se uz provoñenje mjera
zaštite od požara sukladno propisima koji se odnose na tu oblast- zaštita od
požara.

IV. NADZOR I PROVOðENJE ODLUKE
Članak 16.
Vlasnici
i ovlaštenici na poljoprivrednom zemljištu dužni su
poduzimati mjere iz članka 4. do 15. ove Odluke radi zaštite tog zemljišta.
Vlasnici i ovlaštenici na poljoprivrednom zemljištu koji ne provode mjere iz
stavka 1. ovog članka, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama koje
ovlasti Općina Selca poduzimanje mjera radi provoñenja mjera. Troškovi
provoñenja mjera padaju na teret osoba koje nisu provele naložene mjere.
Članak 17.
Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provodi poljoprivredna,
šumarska i vodopravna inspekcija, te inspekcija zaštite od požara.
U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke inspekcije iz stavka 1.
ovog članka odredit će vlasnicima i ovlaštenicima na poljoprivrednom
zemljištu poduzimanje mjera iz Odluke odreñenim člancima 4. do 15. iste.
Ukoliko se odreñene mjere ne poduzmu prema vlasnicima i
ovlaštenicima na poljoprivrednom zemljištu postupit će se sukladno članku
16. stavku 2. ove Odluke.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 18.
Globom od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravne osobe,
a fizička osoba globom od 50,00 kn do 200,00 kn za prekršaj ako:
1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga (
članak 5. stavak 1. točka 1. Odluke ),
2. iskorištava pašnjake protivno vrsti i broju stoke te vremenu ispaše (
članak 5. stavak 1. točka 2. Odluke),
3. preore livadu, pašnjak i neobrañene površine na strmim zemljištima radi
njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama ( članak 5.
stavak 1. točka 3. Odluke)
4. ne izvrši obvezu zatravnjivanja strmog zemljišta ( članak 5. stavak 1.
točka 4. Odluke)
5. skida humusni ili oranični sloj poljoprivrednog zemljišta ( članak 5.
stavak 1. točka 5. Odluke )

16

26. svibnja, 2003.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SELCA

Broj 3/ 2003.

6. ne provede obvezu sadnje dugogodišnjih nasada (članak 5. stavak 1.
točka 6. Odluke)
7. ne poduzimaju mjere za sprečavanje zakorovljenosti zemljišta (članak 6.
Odluke)
8. ne provode zaštitu bilja radi suzbijanja biljnih bolesti i štetnika (članak 7.
Odluke)
9. ne provodi agrotehničke mjere čišćenja prirodnih i umjetnih vodotoka
(članak 8. Odluke)
10. ne provodi mjere uništavanja biljnih otpadaka nakon ubiranja, nakon
provedenih agrotehničkih mjera, odnosno sječe i čišćenja šume (članak 9.
Odluke)
11. vrši iskop, prevoženje i prodaju iskopane zemlje čime smanjuje bonitet
zemljišta (članak 10. Odluke)
12. vrši sadnju višegodišnjih nasada visokorastućih kultura koje zasjenjuju
susjedne zemljišne čestice (članak 12. stavak 1. točka 1. Odluke)
13. ne vrši održavanje zelenih ograda, zemljišnih meña, poljskih puteva
(članak 15. stavak1. točka 2.3.4. i 5. Odluke)
14. vrši odlaganje zemlje, smeća, grañevinskog i drugog otpada na
poljoprivrednom zemljištu ili odlaganjem smanjuje prohodnost puteva
(članak 14. stavak 1. i 2. Odluke)
15. uništava biljni otpad paljenjem protivno propisima koji reguliraju oblast
zaštite od požara (članak 15. Odluke).
Članak 19.
Globom od 500,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom
kaznom od 50,00 kn do 200,00 kn za prekršaj fizička osoba vlasnik ili
ovlaštenik na poljoprivrednom zemljištu ako onemogući ovlaštenim pravnim
osobama poduzimanje mjera za zaštitu iz članka 16. stavak 2. Odluke.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
glasniku Općine Selca”.
Klasa:320-01/03-01/05
Ur. broj:2104/07-01-01/03
Selca,26. svibnja 2003.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Bruno Štambuk,v.r.
-----------------------------------------**********-----------------------------------------Na temelju članka 15. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca"
br. 6/01 i 1/02), Općinsko vijeće Općine Selca na 36. sjednici održanoj 26.
svibnja, 2003. godine donijelo je sljedeći
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Z a k lj u č a k
o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Selca
za 2002. godinu

Članak 1.
Prihvaća se u cjelosti Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Općine
Selca za 2002. 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: 400-06/03-01/17
Urbroj: 2104/07-01-01/03-2
Selca, 26. 05. 2003.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Bruno Štambuk,v.r.
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Glavni urednik: Drago Štambuk
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