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Na temelju članka 12. stavka 1., članka
108. stavak 1. i 5. i članka 110. stavak 2.
Zakona o proračunu (Narodne novine,
broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16.
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna
(Narodne novine broj 24/13) te članka
32. Statuta Općine Selca (Službeni
glasnik Općine Selca 3/13) Općinsko
vijeće Općine Selca na 15. sjednici
održanoj dana 7. srpnja 2016. godine,
donijelo je

Temeljem članka 32. Statuta Općine
Selca („Službeni glasnik Općine Selca“,
br. 03/13) Općinsko vijeće Općine Selca
na svojoj 15. sjednici održanoj 7. srpnja
2016. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju strateškog razvojnog
programa Općine Selca za razdoblje
od 2015. do 2020. godine
Članak 1.

ODLUKU

Usvaja se Strateški razvojni program
Općine Selca za razdoblje 2015.-2020.
godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Selca za
2015. godinu

Članak 2.
I.
Usvaja se Godišnji izvještaj o Izvršenju
Proračuna Općine Selca za 2015. godinu
kako je predloženo.

Strategija se sastoji od: analize
postojećeg stanja, SWOT analize, misije,
vizije i strateških ciljeva i prioriteta
razvoja Općine Selca. Tekst Strategije
nalazi se u prilogu ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.

II.
Izvješće iz točke I. ove Odluke prilog je
ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom glasniku
Općine Selca.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od objave u ,,Službenom glasniku
Općine Selca“.

Klasa: 400-06/16-01/0001
Urbroj: 2104/07-01-01/16-1
Selca, 7. srpnja 2016. godine

Klasa: 300-01/16-01/0006
Urbroj: 2104/07-01-01/16-01
Selca, 7. srpnja 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Pavle Ordić, v.r.

Pavle Ordić, v.r.
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Na temelju članka 86. i 113. Zakona o
prostornom
uređenju („Narodne
novine“, broj 153/13), članka 32.
Statuta Općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“, broj 3/13), Općinsko
vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici
održanoj dana 7. srpnja 2016. godine,
donosi

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o
naseljima (NN, br. 54/88) i članka 32.
Statuta Općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“, broj 3/13), Općinsko
vijeće Općine Selca na svojoj 15. sjednici
održanoj dana 7. srpnja 2016. godine,
donijelo je slijedeću
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PROMJENI
I IMENOVANJU NAZIVA ULICA U
OPĆINI SELCA,
NASELJE NOVO SELO

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE
O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE SELCA

Članak 1.

Članak 1.

U članku 1. Odluke o promjeni
imenovanju naziva ulica i trgova u
Novom Selu („Službeni glasnik Općine
Selca“, broj 8/2015), dodaje se ime
nove ulice:

U članku 3. Odluke o izradi III. Izmjena i
dopuna prostornog plana uređenja
Općine Selca („Službeni glasnik Općine
Selca“, broj 04/2016), iza točke (1)
dodaje se točka (2) koja glasi:

15. KONOPICE – ulica počima od
državne ceste D113 (č. zem.
3081 k.o. Selca) i ide u smjeru
sjeveroistoka
katastarskim
putem č. zem. 2720 k.o. Novo
Selo do spajanja s katastarskim
putem č. zem. 3102 k.o. Selca, a
obuhvaća brojeve na česticama
zemlje sjeverozapadno od puta č.
zem. 2720 k.o. Novo Selo.

„Čestice zemlje 1028/217, 1028/218,
1028/219, 1028/220, 1028/221 i
1028/222, sve k.o. Selca koje se nalaze
u T1 zoni RUZMARIN pripojit će se
građevinskom
području
naselja
Puntinak kao neizgrađeno uređeno
stambeno područje.“
Postojeća točka (2) postaje točka (3),
točka (3) postaje točka (4) i tako redom.
Članak 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
oda dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.

Klasa: 350-02/16-01/0016
Urbroj: 2104/07-01-01/16-01
Selca, 7. srpnja 2016. godine

Klasa: 015-08/16-01/0003
Urbroj: 2104/07-01-01/16-01
Selca, 7. srpnja 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Pavle Ordić,v.r.

Pavle Ordić, v.r.
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Na temelju članka 56. stavak 1. Zakona
o prijevozu u cestovnom prometu
("Narodne Novine" br. 82/13) i članka
32. Statuta Općine Selca (»Službeni
glasnik Općine Selca 3/13), Općinsko
vijeće Općine Selca, na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 7. srpnja
2016.godine, donosi

metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja („Narodne novine“, broj
30/14 i 67/14) i članka .. Statuta Općine
Selca, Općinsko vijeće na 15. sjednici
održanoj dana 7. srpnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o obavljanju auto taxi prijevoza
osoba na području Općine Selca

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od
interesa
za sustav civilne zaštite na području
Općine Selca

Članak 1.
U članku 4. točka (7) Odluke o
obavljanju autotaksi prijevoza osoba na
području Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 4/2015),
riječi:“... do najviše 3 dozvole i to jedna
za Povlja i dvije za Sumartin“, mijenjaju
se u „... do najviše 4 dozvole i to dvije za
Povlja i dvije za Sumartin“.

Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju pravne
osobe od interesa za sustav Civilne
zaštite na području Općine Selca s
ciljem priprema i sudjelovanja u
otklanjanju posljedica katastrofa i
velikih nesreća.
Članak 2.

U istom članku briše se točka (8), tako
da točka (9) postaje točka (8) i tako
dalje.

Pravna osobe iz članka 1. ove Odluke
određuju se kako slijedi:
1. Građ. obrt JURAC, Selca
2. Ug. obrt PERIVOJ, Selca
3. Ug. obrt RUŽMARIN, Selca
4. Ug. obrt KALA, Povlja
5. Ug. obrt DALMATINO, Sumartin
6. Građ. obrt PERIJA, Selca
7. Građ. obrt UFO BIANCO, Selca
8. Građ. obrt PALANTE, Novo Selo
9. Udruga Sv. Vinka Paulskog, Selca
10. Vađenje kamena d.o.o., Selca

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.
Klasa: 340-01/16-01/0006
Urbroj: 2104/07-01-01/16-01
Selca, 7. srpnja 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 3.

Pavle Ordić, v.r.

Pravnim osobama iz članka 2. ove
Odluke dostavljaju se izvodi iz Plana
zaštite i spašavanja za područje Općine
Selca.

Na temelju članka 17. stavka 1.
podstavka 3. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),
članka 12. stavka 2. Pravilnika o
3
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Članak 4.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.

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 2016. godini, kao i članka
47. Statuta Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 3/13),
općinski načelnik Općine Selca, dana 28.
lipnja 2016. godine, donosi

Klasa: 810-01/16-01/0024
Urbroj: 2104/07-01-01/16-01
Selca, 7. srpnja 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
****************************************

PLAN
Rekonstrukcije, održavanja i
nasipanja protupožarnih puteva na
području Općine Selca
u 2016. godini

Na temelju članka 32. Statuta Općine
Selca (Službeni glasnik Općine Selca
3/13) i članka 21., stavka 4, Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (NN
94/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
15. sjednici održanoj dana 7. srpnja
2016. godine, donijelo je

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Selca ovim
Planom utvđuje u smislu protupožarne
zaštite
potrebu
izgradnje,
rekonstrukcije, održavanja i nasipanja
protupožarnih puteva na području
Općine Selca.
Članak 2.
Na području Općine Selca u 2016.
godini planira se održavanje i
rekonstrukcija sljedećih protupožarnih
puteva:

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja
otpadom općine Selca za razdoblje od
2015. do 2021. g.
I.
Općinsko vijeće Općine Selca donosi
Plan
gospodarenja
otpadom
za
razdoblje od 2015. do 2021. godine.

-

II.

Sumartin – Rasotica – Selca
Povlja – Točinjak
Puntinak – Dočine – Babina

Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Selca“.

Plan iz točke I. ove Odluke prilog je ovoj
Odluci i čini njezin sastavni dio.
III.

Klasa: 810-02/16-01/0021
Urbroj: 2104/07-02-01/16-01
Selca, 28. lipnja 2016. godine

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

OPĆINSKI NAČELNIK

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Marijančević, v.r.

Pavle Ordić, v.r.
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Temeljem
provedbenog
plana
unaprjeđenja zaštite od požara i
tehnoloških
eksplozija
Splitskodalmatinske županije za 2015/2016.
godinu i članka 47. Statuta Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj
3/13), općinski načelnik Općine Selca,
dana 28. lipnja 2016. godine, donosi

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.

PLAN
korištenja teške građevinske
mehanizacije za eventualnu žurnu
izradu prosjeka i
probijanja protupožarnih putova
radi zaustavljanja šumskih požara

Članak 4.

Članak 1.

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.

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 5.

Članak 2.

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.
Članak 6.
Pravne osobe koje za slučaj potrebe
vatrogasne intervencije mogu osigurati
opremu i vozila su sljedeći:

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.

Građevinski obrt Jurac, Selca (vl. Petar
Bezmalinović),
upotreba
potrebne
građevinske
mehanizacije,
mob.
091/503-5893.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.

Članak 3.

Klasa: 810-01/16-01/0023
Urbroj: 2104/07-02-01/16-01
Selca, 28. lipnja 2016. godine

Mehanizacija se angažira prvenstveno
od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem
5
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Članak 4.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
*************************************

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Selca“.

Temeljem članka 8. Odluke o obavljanju
autotaksi prijevoza osoba na području
Općine Selca, dana 19. travnja 2016.
godine, donosim

Klasa: 340-01/16-01/0002
Urbroj: 2104/07-02-01/16-02
Selca, 19. travnja 2016. godine

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za
provedbu javnog poziva
za dostavu dokumentacije, za izdavanje
dozvola za
obavljanje autotaksi prijevoza na
području Općine Selca

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
****************************************
DJEČJI VRTIĆ SELCA

Članak 1.

Na temelju članka 123. Zakona o radu
(„Narodne novine“, broj 149/09 i
61/11) i članka 36. Sttuta Dječjeg vrtića
„Selca“ („Službeni glasnik Općine Selca“,
br. 3/2000), (u dalnjem tekstu: Vrtić),
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Selca“ na
sjednici održanoj dana 13. siječnja
2016. godine, donijelo je

Ovom
Odlukom
se
imenuje
Povjerenstvo za provedbu javnog
poziva za dostavu dokumentacije, te
izdavanje dozvola za obavljanje
autotaksi prijevoza na području Općine
Selca.
Članak 2.

IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O RADU DJEČJEG
VRTIĆA „SELCA“

Povjerenstvo priprema i provodi
postupak,
te
predlaže
načelnku
donošenje Odluke o izdavanju dozvole.
Povjerenstsvo će Rješenjem odbiti
zahtjev za izdavanje dozvole ukoliko
autotaksi prijevoznik ne ispunjava
uvjete iz čl. 7. Odluke.

Članak 1.
Članak 93. Pravilnika o radu Dječjeg
vrtića „Selca“ („Službeni glasnik Općine
Selca“, broj 4/2012), mijenja se i glasi:

Članak 3.
Za članove Povjerenstva iz članka 1. ove
Odluke imenuju se:

„Koeficijenti složenosti poslova za
svako radno mjesto utvrđuju se kako
slijedi:
- Ravnatelj-odgajatelj/ica 1,30 za
odgajatelja uvećano za 0,25 za
ravnateljstvo
- Odgajatelj(ica),
defektolog,
pedagog, logoped 1,30
- Medicinska sestra 1,20
- Spremačica-kuharica 0,76“

1. Damir Štambuk, predsjednik
2. Antonio Tonšić, član,
3. Romana Štambuk, dipl.oec. , član.
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Članak 2.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu
osmog dana od njegove objave na
oglasnoj ploči Vrtića uz prethodnu
suglasnost Općinskog načelnika i
Općinskog vijeća Općine Selca (sjednica
od 12. travnja 2016. godine), a
primjenjuje se na plaće od 1. svibnja
2016. godine.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o radu
Dječjeg vrtića „Selca“, objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Selca“.
Klasa: 601-01/16-01/10
Urbroj: 2104/07-06-01/16-01
Selca, 13. siječnja 2016. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
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Izdavač: Općina Selca ; Splitsko- dalmatinska županija; Trg S. Radića 5 – 21425 Selca
Telefon 021/622-663 - Glavni i odgovorni urednik: Ivan Marijančević
* Tisak: Općina Selca *
info@selca.hr www.selca.hr
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