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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE SELCA

GODINA 12 - BROJ 3/ 2006.

LIST IZLAZI PO POTREBI

06. studenoga 2006.

Temeljem članka 43. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2006)
Općinsko poglavarstvo Općine Selca na svojoj 5. sjednici održanoj 04. svibnja 2006. godine,
donijelo je sljedeći

Zaključak
Članak 1.
Ovlašćuje se načelnik Općine Selca da potpiše Ugovor o diobi nekretnine radi uspostave etažnog
vlasništva na čest. zgr. 162/1 K.O. Sumartin.

Članak 2.
Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 943-01/06-01/07
Urbroj: 2104/07-02-01/06

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Ivica Škrpaca, prof. v.r.
………………………………………………………………………………………………………
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Na svojoj 17. sjednici Općinsko vijeće Općine Selca je temeljem članka 13. Statuta Općine Selca
(«Službeni glasnik Općine Selca br. 01/2006) donijelo sljedeću

Odluku
o financiranju rekonstrukcije nerazvrstane ceste

Članak 1.
Općina Selca će iz sredstava deponiranih kod HBOR-a financirati rekonstrukciju nerazvrstanih
cesta.
Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine Selca za potpisivanje Ugovora s Ministarstvom mora, turizma,
prometa i razvitka.
Članak 3.
Ova odluka će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Selca» .

Klasa: 402-07/06-01/06
Urbroj: 2104/07-01-01/06-2
Selca, 22. svibnja 2006. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Mošić v.r.
………………………………………………………………………………………………………
Temeljem članka 43. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2006.)
Općinsko poglavarstvo Općine Selca na svojoj 8. sjednici održanoj 06. srpnja 2006. godine
donijelo je sljedeću

Odluku
o imenovanju člana stručnog

Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja
Članak 1.
Sukladno članku 16. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 117/01 i 92/05) u stručno Povjerenstvo za
pripremu i provedbu javnog nadmetanja za izgradnju fekalne kanalizacije sa crpnim stanicama
«Puntinak faza I.» imenuje se prof. Ivica Škrpaca.
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Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 325-01/06-01/19
Urbroj: 2104/07-02-01/06

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Ivica Škrpaca, prof. v.r.
………………………………………………………………………………………………………
Temeljem članka 15. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 06/01,01/02 i
02/02) Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2005.
godine, donijelo sljedeću

ODLUKU
o dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Selca

Članak 1.
U članku 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br.
03/2003.) u stavku 2. iza riječi «osobama» dodaju se riječi «kao i pravnim osobama».

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca».
Klasa: 061-01/05-01/05
Urbroj: 2104/07-01-01/05
Selca, 09. srpnja 2005. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Škrpaca, prof. v.r.

Napomena glavnog urednika:
Greškom ova Odluka nije objavljena u «Službenom glasniku Općine Selca»
br. 02/2005, te se ovim putem ispričavamo.

………………………………………………………………………………………………………
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Temeljem članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića "Selca" ("Službeni glasnik br. 3/2000.)
Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj 18. sjednici održanoj 05. rujna 2006. godine donijelo
sljedeću

Odluku
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Selca"

Članak 1.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića "Selca" imenuje se gospoña Edita Zlatar iz Povalja na vrijeme od
četiri godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 601-01/06-01/06
Urbroj: 2104/07-01-01/06
Selca, 05. rujna 2006. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić, v.r.

………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 64. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 06/01) i članka
2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora(«Službeni glasnik Općine Selca» br. 03/02),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 18. i 19. sjednici održanoj dana 05. rujna 2006. godine,
odnosno 19. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Selca, Sumartin, Povlja, Novo Selo
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Selca, Sumartin, Povlja i Novo Selo.
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Članak 2.
Za dan provedbe izbora odreñuje se 15. listopada 2006. godine.

Članak 3.
Zadnji dan dostave lista Općinskom izbornom povjerenstvu je 19. rujna 2006. godine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 013-02/06-01/01
Urbroj: 2104/07-01-01/06
Selca, 05. rujna 2006. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Mošić v.r.
………………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 27. Zakona o propisima birača («Narodne novine», broj 19/92) i članka 15.
Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», 06/01 i 01/02) Općinsko vijeće općine
Selca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 05. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
O imenovanju članova
Povjerenstva za popis birača
na području Općine Selca
Članak 1.
U Povjerenstvo za popis birača na području Općine Selca, imenuju se:
1. Ivica Škrpaca, za predsjednika
2. Drago Štambuk , za člana
3. Zorica Stančić , za člana te
1. Milka Bašić, za zamjenika predsjednika
2. Romana Štambuk , za zamjenika člana
3. Edita Zlatar , za zamjenika člana
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Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Službenom glasniku».
Klasa: 013-03/06-01/02
Urbroj: 2104/07-01-01/06
Selca, 05. rujna 2006. godina
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić v.r
………………………………………………………………………………………………………

Na temelju članka 64. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01.) i članka
2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj
izvanrednoj 19. sjednici održanoj dana 14. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva
Članak 1.
U Općinsko izborno povjerenstvo biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denis Nižetić, predsjednik,
Drago Štambuk, član,
Zorica Stančić, član,
Ana Ursić, zamjenik predsjednika,
Ivan Marijančević, zamjenik člana,
Marina Ostojić, zamjenik člana.

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

Klasa: 013-02/06-01/03
Urbroj: 2104/07-01-01/06
Selca, 14. rujna 2006. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Mošić v.r.
………………………………………………………………………………………………………
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Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 74. i 75. Zakona o vodama ("Narodne novine",
broj 107/95.) i članka 17. Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca", broj 01/2006),
Općinsko vijeće Općine Selca na 20. sjednici, održanoj 18. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom ureñuju se uvjeti i način odvodnje otpadnih i drugih voda, obveza priključenja na
sustav javne odvodnje otpadnih i drugih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih i
drugih voda na područjima na kojima nije izgrañen takav sustav, obveza posebnog odlaganja i
odstranjivanja opasnih i drugih tvari te obveza održavanja sustava javne odvodnje otpadnih i
drugih voda, ponajprije radi zaštite čovjekova okoliša i očuvanja voda i mora od onečišćenja.

Članak 2.
Otpadnim i drugim vodama u smislu ove odluke smatraju se:
- fekalne otpadne vode koje su posljedice fizioloških potreba ljudi i životinja;
- sanitarne otpadne vode, tj. vode iz kućanstava, turističkih objekata, ugostiteljstva,
gospodarskih objekata i sl.,
- industrijske otpadne vode, koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa u industriji,
obrtništvu i drugim sličnim djelatnostima,
- rashladne otpadne vode koje nastaju u zasebnim sistemima za hlañenje,
- radioaktivne otpadne vode, ali samo ako su prethodno pročišćene do propisanog stupnja,
Članak 3.
Komunalno trgovačko društvo «Vodovod Brač» d.o.o., Supetar (u nastavku teksta: Društvo),
osnovano u skladu s odredbom članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, obavljat će poslove odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao komunalnu
djelatnost (javna usluga).
Društvo je dužno trajno i nesmetano pružati komunalnu djelatnost (uslugu) iz prethodnog stavka,
do eventualnog koncesioniranja prava obavljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (kao
komunalne djelatnosti) sukladno zakonu kojim se ureñuje komunalno gospodarstvo.
Članak 4.
Otpadne vode se odvode putem posebnih sustava, a dijele se na:
1. sustav javne odvodnje,
2. sustav unutarnje odvodnje.
Članak 5.
Sustavi odvodnje iz članka 4. ove Odluke moraju biti izgrañeni i održavani tako da osiguravaju
pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih i drugih voda, a grade
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se i njima se koristi prema važećim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona,
vodopravnim uvjetima, aktima Društva, kojemu je povjereno upravljanje sustavom javne
odvodnje, i prema odredbama ove Odluke.
Članak 6.
Društvo je obvezno, sustavom javne odvodnje, osigurati nesmetanu odvodnju otpadnih i drugih
voda.
Otpadne i druge vode koje se ispuštaju u sustav odvodnje ili u prirodne vodotoke ili more,
moraju ispunjavati uvjete o kakvoći utvrñene zakonskim propisima.
Članak 7.
Korisnikom sustava javne odvodnje u smislu ove Odluke smatra se svaka pravna ili fizička
osoba koja je vlasnik ili upravlja nekretninama (korisnik), s kojih otječu oborinske, otpadne i
druge vode, a koje se sabiru i neposredno ili na neki drugi način ispuštaju u sustav javne
odvodnje.
Članak 8.
Korisnik sustava javne odvodnje (kanalizacije) obvezan je plaćati cijenu za korištenje istog.
Cijena za korištenje sustava javne odvodnje odreñuje se prema količini utrošene vode u
prostornim metrima (m³).
Za vodu koja se potroši kroz poljoprivredni priključak neće se naplaćivati cijena za korištenje.
Osnova za plaćanje iz 2. stavka ovog članka je količina vode registrirana na vodomjeru ili na
drugi mogući način.
Članak 9.
Cijenu za korištenje sustava javne odvodnje (kanalizacije) utvrñuje Skupština Društva uz
prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva Općine Selca, a sukladno zakonu kojim se
ureñuje komunalno gospodarstvo, odnosno zaštita potrošača.
Način plaćanja odvodnje otpadnih voda, utvrñuje Društvo u skladu s posebnim propisima.
Članak 10.
Općinsko vijeće Općine Selca u suradnji s Skupštinom Društva, može utvrditi i namjensku cijenu
odvodnje, predviñenu za razvoj i izgradnju objekata odvodnje ( glavni kolektori, sekundarni
kolektori, crpne stanice, podmorski ispusti i ureñaji za pročišćavanje) i za pražnjenje septičkih
jama, a sve za područje naselja Općine Selca.
II. SUSTAVI ODVODNJE
a) Sustav javne odvodnje voda
Članak 11.
Sustav javne odvodnje je skup objekata i ureñaja za obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih
voda počevši od kanalizacijskog priključka, odnosno instalacije, objekti i ureñaji koji služe za
skupljanje, pročišćavanje i dispoziciju voda koje dotječu sa javnih površina i sustava individualne
odvodnje.
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Članak 12.
Javna odvodnja se izgrañuje kao razdjelni sustav. «Vodovod Brač» u sklopu svoga djelovanja
obavlja sakupljanje, prečišćavanje i dispoziciju voda navedenih u članku 2. ove Odluke.
Članak 13.
Pri razdjelnom sustavu javne odvodnje, u kanalsku mrežu namijenjenu odvodnji sanitarnih
otpadnih voda nije dopušteno ispuštanje oborinskih voda, voda od pranja ulica i drenažnih voda.
Prilikom izdavanja grañevinske dozvole investitoru za gradnju objekta, Društvo daje suglasnost
o prijedlogu rješenja odvodnje oborinskih voda, vodeći računa o pravilnom usmjeravanju voda u
izgrañenu ili djelomično izgrañenu kanalsku mrežu za odvodnju oborinskih voda s površine gdje
je planirana izgradnja objekta.
b) Sustav unutarnje odvodnje
Članak 14.
Sustav unutarnje odvodnje vlasništvo je korisnika.
Sustav unutarnje odvodnje čine instalacije, objekti i ureñaji za skupljanje i pročišćavanje
otpadnih i drugih voda iz objekata i zemljišta te grañevine i ureñaj za odvod sakupljenih voda do
kontrolnog (revizijskog) okna na spoju sa sustavom javne odvodnje.
Kontrolno okno izvodi se neposredno uz regulacijsku, tj. grañevinsku liniju na vlasnikovoj
nekretnini ili na javnoj površini neposredno uz granicu čestice predmetne nekretnine.
Ako je nemoguće izgraditi kontrolno okno, razgraničenje sustava unutarnje i javne odvodnje
predstavlja regulacijska, tj. grañevinska linija.
U slučaju kada se kontrolno okno nalazi na zemljištu ili unutar zgrade korisnika javne odvodnje,
korisnik je dužan omogućiti nesmetan i svakodnevni pristup do tog okna.
Troškove izgradnje i održavanja unutarnje odvodnje snose investitori odnosno vlasnici ili
korisnici grañevine.
Članak 15.
Sustav unutarnje kanalizacije mora biti izgrañen i održavan tako:
- da isključi mogućnost onečišćenja okoliša, bilo razlijevanjem otpadnih i drugih voda po
površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve, ili širenjem neugodnih mirisa,
- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
- da ne ugrozi funkciju sustava javne odvodnje količinom ili sastavom otpadne i druge vode,
- da je zaštićen od djelovanja usporavanja vode u sustavu javne odvodnje.
Unutarnja kanalizacija treba biti ispitana na vodonepropusnost po registriranoj tvrtci.
Investitor, odnosno vlasnik ili korisnik unutarnje kanalizacije za odvodnju industrijskih otpadnih
voda, ne može izvršiti priključak na javni odvodni sistem dok ne pribavi vodopravnu suglasnost,
suglasnost sanitarne inspekcije i suglasnost Društva
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Članak 16.
Na područjima gdje nije izgrañen sustav javne odvodnje dozvoljena je gradnja unutarnje
kanalizacije sa zatvorenom sabirnom jamom samo u slučajevima izgradnje obiteljske kuće, a
sve na temelju uvjeta postavljenih u lokacijskoj dozvoli (komunalni i vodopravni uvjeti).
Sabirne jame na grañevinskoj čestici moraju biti postavljene tako da je omogućen pristup
posebnog vozila zbog pražnjenja iste.
U sabirne jame mogu se ispuštati samo:
- fekalne otpadne vode,
- sanitarne otpadne vode,
- industrijske otpadne vode, nastale kao posljedica tehnološkog procesa,
- radioaktivne otpadne vode ako su prethodno pročišćene do propisanog stupnja.
Sadržaj sabirnih i septičkih jama odvozi se posebnim vozilom na za to odreñen deponij, ureñen
u skladu sa zakonskim propisima ili se prazne u ureñen i opremljen sustav javne odvodnje
otpadnih voda na za to posebnom odreñenom i opremljenom mjestu.
Članak 17.
Sabirne i septičke jame moraju biti izgrañene bez ispusta i preljeva, s vodonepropusnim dnom i
zidovima, a prema uvjetima koje odreñuje odgovorno tijelo.
Sabirne i septičke jame moraju se redovito prazniti.
Članak 18.
Sustavi unutarnje kanalizacije koji nemaju priključak na sustav javne odvodnje, a izgrañeni su
prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenima, a njima se može koristiti pod
uvjetima iz odredaba ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarno-tehničkih norma za te
objekte, te uvjeta navedenih u odobrenju za njihovu izgradnju.
Članak 19.
Oborinske i površinske vode koje nisu nastale kao produkt tehnološkog procesa, ne smiju se
ispuštati u sabirne i septičke jame.
Članak 20.
Nakon izgradnje sustava javne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik septičke ili sabirne jame
obvezan je priključiti se na sustav javne odvodnje na način da se iste stave van funkcije.
Vlasnik ili korisnik grañevine obvezan se priključiti na sustav javne odvodnje u roku od godine
dana od dana izgradnje sustava javne odvodnje koji omogućava priključenje predmetne
grañevine.
Nakon priključenja unutarnjeg sustava na sustav javne odvodnje, vlasnik ili korisnik nekretnine,
obvezan je dosadašnje instalacije i ureñaje kojima se neće više koristiti, odstraniti ili sanirati.
Da se ne bi nastavilo onečišćavanje podzemlja i okoliša iz napuštene sabirne ili septičke jame,
vlasnik istu mora isprazniti, očistiti i dezinficirati.
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Ukoliko vlasnik odnosno korisnik grañevine ne postupi po odredbi stavka 2. ovog članka,
sanitarna ili vodopravna inspekcija odredit će Društvu da izvede kanalizacijski priključak na teret
vlasnika odnosno korisnika grañevine.

III. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA
Članak 21.
Otpadne i druge vode koje su agresivne, toksične ili su onečišćene patogenim klicama, virusima
ili su radioaktivne, pročišćavaju se i neutraliziraju posebnim ureñajima za pročišćavanje prije
nego se priključe na sustav javne odvodnje.
Članak 22.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode i tvari kojima se ugrožava
predviñeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, stabilnost objekata sustava javne
odvodnje, vodonepropusnost cjevovoda, rad crpki sustava javne odvodnje, tekući nadzor i
održavanje objekata sustava javne odvodnje ili se njihovim ispuštanjem povećavaju troškovi
eksploatacije, ali i one tvari koje miješanjem s prijemnikom stvaraju taloge.
Članak 23.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispustiti osobito:
- krute i viskozne tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima, mogu prouzročiti smetnje u
protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu cijevi i objekata ureñaja, kao što su: pepeo,
trska, slama, otpadci i strugotine metala, plastike, drva, stakla, krpe, perje, dlake, meso
životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, kemikalije, boje, talozi koji nastaju pri
pročišćavanju voda, cementni mulj, ostatci betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem
betona, asfaltnih baza i slično,
- kisele, alkalne, agresivne i štetne tvari što nepovoljno djeluju na materijal od kojeg su izrañene
cijevi, objekti i ureñaji sustava javne odvodnje,
- tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili
život, ili sprječavati ulazak u kanale, objekte i ureñaje radi održavanja i popravka, kao štosu:
topljive ili eksplozivne tekućine, štetni ili smrdljivi plinovi (sumporovodik, sumporni dioksid,
dušikov oksid, cijanidi, klor i slično),
- patogene bakterije i virusi,
-radioaktivne materije,
-ostale štetne tvari.
U atmosferi kanala ne smije biti više od 0,005 mg/l rasplinjenih ili plinovitih ugljika.
U atmosferi kanala ne smije biti cijanovodika.
Članak 24.
Korisnici sustava unutarnje odvodnje dužni su agresivne, toksične i patogenim klicama i
virusima zagañene vode, kao i radioaktivne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje
pročistiti i neutralizirati putem posebnih ureñaja za pročišćavanje.
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Članak 25.
Pročišćavaju se i neutraliziraju ove otpadne vode:
- oborinske vode sa neizgrañenih dijelova zemljišta, zelenih i javno-prometnih površina preko
pjeskolova i slivnika,
- vode s površina ureñenih za pranje vozila, garaža, mehaničkih i bravarskih radionica za
popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari odgovarajućih odjeljivača za
masti, ulja i tekuća goriva,
- industrijske otpadne vode koje su agresivne, toksične ili opterećene drugim opasnim i štetnim
tvarima iznad dozvoljenih vrijednosti ili voda zagañena patogenim klicama ili virusima, a koje bi
mogle utjecati na promjene fizikalnog, kemijskog ili biološkog sustava vode i koje bi mogle
svojim djelovanjem oštetiti sustav odvodnje, ugroziti zdravlje i život djelatnika sustava, te
zdravlje grañana, preko posebno izgrañenih ureñaja za pročišćavanje,
- vode iz skladišta i pogona koji u svojem tehnološkom procesu skladište ili koriste ulja, masti,
boje, lakove, tekuća goriva, otapala i slične materijale specifično lakše od vode, preko
odgovarajućih odjeljivača,
- vode iz rashladnih sustava koje nisu u direktnoj vezi s tehnološkim procesom i koje osim
povišene temperature nisu poprimile nikakva dodatna fizička ili kemijska onečišćavanja, ako su
toplije od 40 C, preko odgovarajućih rashladnih ureñaja,
- radioaktivne vode, preko odgovarajućeg ureñaja za redovno i sustavno praćenje i ispitivanje
intenziteta radioaktivnosti.
Članak 26.
Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je posebno odlagati i odstranjivati opasne i druge tvari
u skladu s odredbama posebnih propisa.
Članak 27.
Zdravstvene, veterinarske ustanove i druge pravne osobe u čijim bi se otpadnim vodama mogle
naći patogene bakterije ili virusi opasni po zdravlje i život ljudi, moraju svoje otpadne vode izložiti
specijalnom tretmanu – dezinfekciju prije upuštanja u sustav javne odvodnje.
Članak 28.
Ako su koncentracije štetnih tvari u otpadnim vodama pojedinačnih korisnika sustava javne
odvodnje veće od normativa utvrñenih važećim propisima potrošnih voda u smislu agresivnosti
voda u ovisnosti o količini pristupnih tvari moraju se izgraditi i osposobiti ureñaji za prethodno
pročišćavanje otpadnih voda u roku od jedne godine od kada se utvrdi veća koncetracija nego je
to propisano, ako drugim propisima nije odreñen kraći rok.
Članak 29.
Nadzor nad sustavom otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje obavlja se
redovitim, kontrolnim i izvanrednim analizama u skladu s posebnim propisima.
Članak 30.
Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je o svom trošku redovito analizirati sastav i svojstva
otpadnih i drugih voda što ih upušta u sustav javne odvodnje, i utvrñivati njihovu količinu ako:
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- protok otpadnih voda iznosi više od 10l/s,
- protok otpadnih voda iznosi više od 5% u usporedbi s protokom u glavnom cjevovodu javne
odvodnje,
- u otpadne vode mogu dospjeti tvari što nepovoljno djeluju na: sustav odvodnje (mrežu,
objekte i ureñaje) zdravlje i život ljudi,
- je sastav otpadnih voda u suprotnosti s propisima o zaštiti prijemnika.
Korisnik sustava javne odvodnje dužan je obavljati i izvanredne analize otpadnih voda ukoliko
uslijed elementarnih nepogoda ili zastoja na ureñaju interne odvodnje (kanalizacije) doñe do
zagañenja voda u većem opsegu.
Ukoliko doñe do zastoja na ureñajima interne odvodnje ovlašteni laboratorij izvršit će
izvanrednu analizu otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, na zahtjev Društva.
Članak 31.
Redovite, kontrolne i izvanredne analize obuhvaćaju: fizikalna, kemijska, bakteriološka i biološka
svojstva otpadnih voda, ovisno o tehnološkom procesu korisnika sustava javne odvodnje.
Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je voditi očevidnik obavljenih analiza.
Članak 32.
Tijela uprave nadležna za poslove vodnog gospodarstva i sanitarne inspekcije odreñuju
učestalost redovnih analiza i elemenata sustava otpadnih voda, čije se prisustvo i količina mora
redovito ispitivati.
Članak 33.
Korisnik sustava javne odvodnje koji sam obavlja analizu otpadnih voda dužan je istu dostavljati
tijelima iz članka 32. ove Odluke.
Članak 34.
Korisnik sustava javne odvodnje koji mora pročišćavati svoje otpadne vode, dužan je zatražiti,
odnosno dostaviti tromjesečnu analizu otpadnih voda nadležnom zavodu za javno zdravstvo.
Članak 35.
Uzorke otpadnih voda potrebne za redovnu analizu uzima korisnik sustava individualne
odvodnje ili predstavnik organizacije ovlašten za tu djelatnost.
Članak 36.
Dinamika uzimanja uzoraka otpadnih voda, kao i vrsta i broj ispitanih uzoraka mora biti
prilagoñena ciklusu proizvodnje vlasnika sustava individualne odvodnje u cilju dobivanja
podataka o kvaliteti i količini otpadnih voda u tijeku cijelog ciklusa proizvodnje.
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Članak 37.
Pri uzimanju uzoraka otpadnih voda potrebnih za analizu vodi se evidencija:
- o datumu i mjestu uzimanja uzoraka
- o temperaturi otpadne vode
- o izgledu otpadne vode
- o mirisu otpadne vode
- o boji otpadne vode
- o protoku otpadne vode
- o visini otpadne vode, lit./sek.
- o nazivu organizacije koja uzima uzorak
- o prezimenu, imenu i funkciji osobe koja prisustvuje pri uzimanju uzoraka
- o drugim relevantnim podacima.
Članak 38.
Maksimalno dopuštene koncentracije tvari u otpadnim vodama koje se smiju ispuštati u sustav
javne odvodnje, odreñene su posebnim propisima.
Članak 39.
Društvo, u skladu sa zakonskim propisima, provjerava kakvoću otpadnih i drugih voda koje u
sustav javne odvodnje ispuštaju korisnici iz članka 30. ove Odluke.
Analiza kakvoće obavlja se svaka tri mjeseca.
Troškove analize snosi korisnik sustava javne odvodnje.
IV. GRADNJA JAVNIH ODVODNIH SUSTAVA
Članak 40.
Gradnju javnih odvodnih sustava ili njihovih dijelova i samih priključaka na iste u pravilu izvodi
Društvo.
Izuzetno ako radove iz stavka 1. ovog članka izvodi drugi izvoñač, isti ih može izvoditi samo
osnovom pismene suglasnosti Općinskog poglavarstva Općine Selca te uz stručni nadzor
imenovan od strane Društva i prema posebnim uvjetima utvrñenim od strane Društva.
U slučaju ako radove iz stavka 1. ovog članka izvodi izvoñač koji je izabran osnovom javnog
nadmetanja ili neposrednom pogodbom po Općini Selca odnosno Društvu nije potrebna
suglasnost iz stavka 2. ovog članka.
Članak 41.
Nakon dovršenja radova navedenih u članku 40. stavak 2. ove Odluke i obavljenog tehničkog
pregleda, investitor radova dužan je izgrañeni objekt u ispravnom stanju i sa garancijskim rokom
od dvije godine predati na upravljanje Društvu.
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Članak 42.
Financiranje gradnje javnih sustava odvodnje kao i ureñaja za pročišćavanje obavlja se u skladu
sa program izvoñenja samih radova, a sve osnovom akata koje Općina Selca donosi sukladno
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
IV. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE
Članak 43.
Društvo je obvezno redovito održavati sustav javne odvodnje otpadnih i drugih voda na takav
način da je on neprekidno u funkciji.
Članak 44.
Društvo Vodovod d.o.o. nije odgovorno za štete nastale zbog:
- više sile (neuobičajeno visoke morske razine, poplava, potres i sl.),
- većih pogonskih i tehničkih smetnja izazvanih bez krivnje Društva .
Društvo , u okolnostima iz prethodnog stavka obvezano je poduzeti sve tehničke mjere kako bi
se u što kraćem roku normalizirala odvodnja otpadnih i drugih voda.
Članak 45.
Kod predvidivih obustava odvodnje otpadnih i drugih voda, Društvo obvezano je o tome
korisnike sustava javne odvodnje unaprijed obavijestiti preko sredstava javnog priopćavanja.

Članak 46.
O svakom prekidu obavljanja djelatnosti, Društvo je obvezno izvijestiti Jedinstveni upravni odjel
Općine Selca .
Članak 47.
Ako se vlasnik ili korisnik nekretnine ne koristi sustavom javne odvodnje u razdoblju dužem od
šest mjeseci, treba o tome izvijestiti Društvo.
V. NADZOR
Članak 48.
Upravni, odnosno inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke, donesene na temelju Zakona
o vodama, obavljaju ovlaštena tijela iz Zakona i komunalni redar Općine Selca.
Članak 49.
U obavljanju nadzora iz članka 48. ove Odluke komunalni redar ovlašten je
− rješenjem narediti radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;
− predložiti pokretanje prekršajnog postupka;
− izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne.
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VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 50.
Novčanom kaznom propisanom Zakonom o vodama kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička
osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj sobi ako otpadne vode ne ispušta u skladu s ovom
Odlukom, a sukladno Zakonu.
Članak 51.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Društvo:
1. ako ne utvrdi cijenu (članak 9. ove Odluke)
2. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 43. ove Odluke
3. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 45. ove Odluke
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz prethodnog
stavka i odgovorna osoba Društva.
Članak 52.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:
1. ako unutarnju kanalizaciju ne izgradi i održava u skladu s odredbom članka 15. ove
Odluke;
2. ako ne izgradi sabirnu odnosno septičku jamu ili je izgradi suprotno s odredbom
članka 16. ove Odluke;
3. ako ne postupi u skladu s člankom 17. ove Odluke;
4. ako ne postupi u skladu s člankom 21. ove Odluke;
5. ako se ne pridržava odredbe članka 22. ove Odluke;
6. ako ne postupa u skladu s odredbom članka 30. ove Odluke;
7. ako ne vodi očevidnik izvršenih analiza (članak 31. stavak 2. ove Odluke)
8. ako ne postupi u skladu s člankom 47. ove Odluke
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u
pravnoj osobi za učinjeni prekršaj iz prethodnog stavka.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako učini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Članak 53.
U slučaju ponovljenog prekršaja iz prethodnog članka korisnik sustava javne odvodnje kaznit
će se novčanom kaznom uvećanom za onoliko puta koliko je puta navedeni prekršaj počinio.
VII. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 54.
Društvo je dužno štititi sustav javne odvodnje od protupravnog korištenja i u okviru toga obavljati
redovite kontrole, te definirati optimalni režim korištenja.
Posebnim aktom Društva uredit će se tehnička pitanja u svezi korištenja sustava javne odvodnje
i pružanja usluge odvodnje otpadnih voda.
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Članak 55.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u"Službenom glasniku Općine Selca".

KLASA: 363-01/06-01/14
URBROJ: 2104/01-02-01/06
Selca, 18. listopada 2006. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Mošić v.r.
……………………………………………………………………………………………………………

Na osnovu članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01,
60/01, 129/05), te članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br.
01/2006), Općinsko vijeće Općine Selca na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Selca održanoj
18. listopada 2006. godine, donijelo je

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca
Članak 1.
U članku 9. pod točkom 4. Komunalni redar («Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2001,
02/2003 i 01/2004) dodaje se u opisu poslova:
«Obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.»
U dijelu koji se odnosi na složenost poslova umjesto 2,50 treba stajati 3,00.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca».
Klasa: 023-01/06-01/08
Urbroj: 2104/07-01-01/06
Selca, 20. listopada 2006. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Mošić v.r.
………………………………………………………………………………………………………
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Temeljem članka 66. i 67. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01 i
02/02) članka 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora, te odluke sa konstituirajućih
sjednica Vijeća mjesnih odbora, Općinsko izborno povjerenstvo je donijelo sljedeće

R j e š e nj e
o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
Članak 1.

Za članove Vijeća Mjesnog odbora Selca izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivo Mošić – predsjednik,
Petar Bezmalinović – član,
Duje Bezmalinović- član,
Bruno Štambuk – član,
Vinko Nižetić – član,
Tino Štambuk - član,
Vinko Nižetić - član.

Članak 2.
Za članove Vijeća Mjesnog odbora Sumartin izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Anñelko Stančić – predsjednik,
Mario Lučić – član,
Jurica Borojević – član,
Tonči Petrović – član,
Zoran Ilić - član.

Članak 3.
Za članove Vijeća Mjesnog odbora Povlja izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Branko Bušić – predsjednik,
Tonči Ostojić - član,
Tonči Ostojić - član,
Emilija Vrsalović – član,
Anton Ostojić – član.

Članak 4.
Za članove Vijeća Mjesnog odbora Novo Selo izabrani su:
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1 Jozenka Nižetić – predsjednik,
2 Ivo Antonijević – član,
3 Nikša Antonijević - član,
4 Toni Politeo - član,
5 Mario Bezmalinović - član.
Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu odmah a bit će objavljeno u "Službenom glasniku Općine Selca".
Klasa: 026-01/06-01/25
Urbroj: 2104/07-01-02/06
Selca, 06. listopada 2006.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA:
Denis Nižetić, inž.grañ. v.r.
………………………………………………………………………………………………………
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