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Na temelju članka 32. Statuta Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj
3/13), te Odluke o osnivanju stručnog
tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru na području Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske
županije“,
broj
94/2017), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 2. sjednici održanoj 14. rujna 2017.
godine, donijelo je sljedeću

Na temelju članka 67. Zakona o vodama
("Narodne novine" broj 153/09, 63/11,
130/11, 56/13 i 14/14) i članka 32. Statuta
Općine Selca ( "Sl. glasnik Općine Selca“
br. 6/13), Općinsko vijeće Općine Selca, na
2. sjednici održanoj dana 14. rujna 2017.
godine, donijelo je

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području
aglomeracije Povlja

ODLUKU
I.

o imenovanju promjenljivog člana
Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se:
-

Članak 1.
Za
promjenljivog
člana
Stručnog
povjerenstva za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru koje će se
dodjeljivati na području Općine Selca
imenuje se Ivan Marijančević.

-

Članak 2.

-

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

-

-

Klasa: 363-05/17-01/0027
Urbroj: 2104/07-01-01/17-01
Selca, 14. rujna 2017. godine

-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

-

Marčelo Štambuk,dr.med., v. r.

1

način odvodnje otpadnih voda na
području aglomeracije Povlja,
način
odvodnje
onečišćenih
oborinskih voda koje se ne ispuštaju u
sustav javne odvodnje,
zemljopisni podatak o mjestu
ispuštanja otpadnih voda iz sustava
javne odvodnje u tijela površinskih
voda,
uvjeti ispuštanja otpadnih voda na
područjima na kojima je i na kojima
nije izgrađen sustav javne odvodnje,
granične vrijednosti emisija otpadnih
voda koje nisu tehnološke u građevine
javne odvodnje i sabirne jame,
nadležnost i obveza održavanja
sustava javne odvodnje,
uvjeti
održavanja
uređaja
za
pročišćavanje sanitarnih otpadnih
voda, održavanja i pražnjenja sabirnih
i septičkih jama,
upućivanje na obvezu priključenja na
građevine javne odvodnje sukladno
odluci o priključenju i općim i
tehničkim uvjetima isporuke vodnih
usluga,
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način i uvjeti davanja koncesije za
crpljenje i pražnjenje sabirnih i
septičkih jama,
nadzor i prekršajne odredbe,
prijelazne i završne odredbe.

-

-

Članak 2.
Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju
sljedeća značenja:
-

-

-

Javna
odvodnja
je
djelatnost
skupljanja otpadnih voda, njihova
dovođenja
do
uređaja
za
pročišćavanje, pročišćavanje i izravno
ili neizravno ispuštanje u površinske
vode ili more, obrade mulja nastalog u
procesu pročišćavanja, te upravljanje
građevinama javne odvodnje.
Otpadnim vodama u smislu ove
Odluke smatraju se:
• sanitarne otpadne vode, tj. vode iz
kućanstva, turističkih objekata,
ugostiteljstva i
iz drugih
neproizvodnih djelatnosti,
• tehnološke otpadne vode, koje su
nastale kao posljedica tehnološkog
procesa u industriji, zanatstvu i
drugim
djelatnostima, kao i
rashladne otpadne vode,
• oborinske otpadne vode, koje
nastaju ispiranjem oborinama s
površina prometnica, parkirališta ili
drugih manipulativnih površina,
postupno otapajući onečišćenja na
navedenim površinama, te utječu u
sustav javne odvodnje ili izravno u
prirodni prijemnik.
Javni sustav odvodnje otpadnih voda
obuhvaća građevine javne odvodnje
(kolektore odvodnje otpadnih voda,
crpne stanice, retencijske bazene,
sigurnosne preljeve, uređaje za
pročišćavanje otpadnih voda i
podmorske ispuste), koje služe za
javnu odvodnju.

-

-

-

-
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Javna kanalizacijska mreža unutar
naselja je dio kanalizacijskog sustava i
na istoj se vrši priključenje na
kanalizacijski sustav.
Kanalizacijski priključak smatra se spoj
interne - potrošačeve instalacije
odvodnje otpadnih voda s uličnom javnom mrežom odvodnje otpadnih
voda kao komunalna vodna građevina
za javnu odvodnju otpadnih voda, a
istog čini priključni cjevovod i
priključno kontrolno okno, koje se u
pravilu izvodi uz regulacijsku liniju na
nekretnini
koja
je
predmet
priključenja, te ostala potrebna
armatura
(u
daljnjem
tekstu:
kanalizacijski priključak), a isti je u
cijelosti vlasništvo javnog isporučitelja
vodnih usluga Vodovoda Brač d.o.o.,
Supetar.
Kontrolno okno je okno na kojemu se
priključuje nekretnina na javnu mrežu
odvodnje, i na kojem se obavlja
uzorkovanje otpadnih voda.
Razdjelni sustav odvodnje je sustav
kod kojeg se oborinske vode odvode
sustavom
oborinske
odvodnje
odvojeno od sustava javne odvodnje
kojim se odvode sanitarne i
pročišćene tehnološke otpadne vode.
"Prethodno
pročišćavanje"
je
predobrada
otpadnih
voda
(tehnoloških, rashladnih, procijednih i
oborinskih onečišćenih voda i ostalih
otpadnih voda) u skladu sa zahtjevima
za ispuštanje otpadnih voda u sustav
javne odvodnje.
"Ogovarajuće pročišćavanje" znači
obradu komunalnih otpadnih voda
bilo kojim postupkom, uključivo i
nižom razinom obrade otpadnih voda
od prvog stupnja (I) pročišćavanja uz
minimalnu
primjenu
postupaka
kojima se iz otpadne vode uklanjaju
krupne raspršene i plutajuće tvari
uključujući ulja i masnoće, i/ili
načinom ispuštanja, uključujući i
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podmorske ispuste, koja omogućava
da
prijemnik
zadovoljava
odgovarajuće ciljeve kakvoće voda.
"Prvi stupanj (I) pročišćavanja" je
obrada komunalnih otpadnih voda
fizikalnim i/ili kemijskim postupkom
koji obuhvaća taloženje suspendiranih
tvari ili druge postupke u kojima se
BPK5 ulaznih otpadnih voda smanjuje
za najmanje 20% prije ispuštanja, a
ukupne suspendirane tvari ulaznih
otpadnih voda za najmanje 50%;
"Drugi stupanj (II) pročišćavanja" je
primjena bioloških i/ili drugih
postupaka čišćenja otpadnih voda
kojima se iz otpadnih voda smanjuje
koncentracija suspendirane tvari za
90%, BPK5 influenata za 70%, a
koncentracija KPKCr za najmanje 75%.
Sabirna jama je jednokomorna
vodonepropusna
građevina
bez
preljeva i ispusta za prikupljanje
sanitarnih i pročišćenih tehnoloških
otpadnih voda.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA
1.

OPĆENITO
Članak 4.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem
sustava odvodnje otpadnih voda koji se
dijele na:
- sustav javne odvodnje,
- sustav interne odvodnje.
Članak 5.
Sustavi odvodnje iz čl. 4. ove Odluke
moraju biti izgrađeni i održavani tako da
osiguraju pravilnu i sigurnu odvodnju i
pročišćavanje
proračunatih
količina
otpadnih i drugih voda, a grade 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 3.

Sustavom oborinske odvodnje upravlja i
održavaju ga jedinice lokalne samouprave
pridržavajući se svih važećih zakonskih i
drugih propisa, te odredbi ove Odluke.
Sustavima oborinske odvodnje koji su
svrstani u javno vodno dobro upravlja i
održava ih ovlaštena pravna osoba na
temelju Zakona o vodama.

Djelatnost javne odvodnje obavlja javni
isporučitelj vodne usluge VODOVOD BRAČ
d.o.o. sa sjedištem u Supetru, Mladena
Vodanovića 25 (u daljnjem tekstu:
Društvo).
Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se
odnosi na pružanje javne usluge čišćenja
sabirnih i septičkih jama obavlja se od
strane ovlaštenih pravnih i/ili fizičkih
osoba koji svoja koncesijska prava
reguliraju sa Općinom Selca, a čije usluge
pražnjenja sabirnih i septičkih jama ide na
trošak Korisnika.

Građevine i uređaji oborinske odvodnje
koje su sastavni dio javne ceste, a nisu
vezani za sustav javne oborinske
odvodnje, grade se i održavaju kao
sastavni dio te javne ceste, te njima
upravlja i održava ih ovlaštena osoba kojoj
je povjereno upravljanje javnim cestama u
skladu sa Zakonom o javnim cestama.
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Članak 6.

Članak 10.

Otpadne i druge vode koje se ispuštaju u
sustav javne odvodnje ili u more, moraju
ispunjavati uvjete o kakvoći utvrđene
zakonskim propisima.

Javna odvodnja
razdjelni sustav.

se

izgrađuje

kao

Razdjelni sustav odvodnje voda dijeli se na
dva zasebna i neovisna sustava:
- sustav javne odvodnje sanitarnih
otpadnih voda, koji prihvaća sve
otpadne vode iz stambenih i poslovnih
građevina i odvodi ih do uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda sa
ispustom u odgovarajući recipicijent
(more),
- sustav javne odvodnje oborinskih
voda, koji prihvaća samo oborinske
vode sa javnih i privatnih površina,
odnosno s javnih i privatnih građevina
i odvodi ih do kanala višeg reda,
otvorenih ili zacijevljenih, prema
najbližem živom ili mrtvom vodotoku,
odnosno prema moru.

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. Cijenu za korištenje
sustava javne odvodnje (kanalizacije)
utvrđuje Skupština Društva uz prethodnu
suglasnost Općine Selca, a sukladno
Zakonu o vodama, odnosno Zakonu o
zaštiti potrošača. Način plaćanja odvodnje
otpadnih voda utvrđuje Društvo u skladu s
posebnim propisima.

Otpadne vode s područja naselja Povlja
ispuštaju se u sustave javne odvodnje te
se iste dovode do uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda i ispuštaju u more putem
podmorskog ispusta.
U sustav javne odvodnje otpadnih voda
naselja Povlja pripadaju slijedeće
građevine:
- glavni gravitacijski i tlačni kolektori ,
- sekundarni gravitacijski kolektor,
- crpne stanice (crpna stanica “Riva“,
crpna stanica “Punta 1“) sa
incidentnim preljevima,
- podmorski ispust,
- uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda “Povlja“.

Članak 9.
Općinsko vijeće Općine Selca u suradnji sa
Skupštinom Društva može utvrditi i
namjensku cijenu odvodnje, predviđenu za
razvoj i izgradnju objekata odvodnje
(glavni kolektori, sekundarni kolektori,
crpne stanice, podmorski ispusti i uređaji
za pročišćavanje), a sve za područje
Općine Selca.

U crpnu stanicu “Riva“, koja je smještena u
centru naselja, neposredno uz postojeću
šetnicu, dovode se putem gravitacijskih
kolektora otpadne vode
potrošača
smještenih na obali, potrošača područja
Dolac, dijela naselja orjentiranog prema
uvali Povlja i potrošača smještenih uz

2. SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH
VODA
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prometnicu od crkve Sv. Ivana do iznad
same crpne stanice.
Prikupljene otpadne vode iz CS “Riva“ se
putem tlačnog kolektora ( DN 180 mm,
duljine 450 m) transportiraju prema
uređaju za mehaničko pročišćavanje.

Članak 12.
Sustav interne odvodnje, koji je spojen na
sustav
javne
odvodnje
preko
kanalizacijskog priključka, čini skup
objekata,
opreme
i
uređaja
za
predtretman otpadnih voda i druge slične
građevine za prikupljanje, odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda iz građevina i
drugih nekretnina u kojima nastaju
otpadne vode.

U crpnu stanicu “Punta 1“, koja je
smještena na punti zapadno od Tičje luke,
dovode se putem gravitacijskog kolektora
otpadne vode potrošača koji gravitiraju
uvali Tičja luka.
Prikupljene otpadne vode iz CS “Punta 1“
se putem tlačnog kolektora ( DN 180 mm,
duljine 276 m) transportiraju prema
uređaju za mehaničko pročišćavanje.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije
spojen na sustav javne odvodnje, sustav
interne odvodnje čini skup objekata,
opreme, uređaja za pročišćavanje sa
ispusnom ili upojnom građevinom,
odnosno sabirne ili septičke jame i druge
slične građevine za prikupljanje, odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda iz građevina
i drugih nekretnina u kojima nastaju
otpadne vode.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
„Povlja“
(mehaničko
pročišćavanje
otpadnih voda) nalazi se na lokaciji
sjeverno od središnjeg dijela Povlja, a
pokraj groblja, od kojeg je udaljen cca 50
m.

Sustav interne odvodnje vlasništvo je
korisnika.

Podmorski ispust DN 225 mm se sastoji
od 130 m kopnenog dijela i 835 m
podmorskog dijela koji završava s
difuzorom ukupne duljine 100 m.

Kontrolno okno se izvodi neposredno uz
regulacijsku, tj. građevinsku 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.
građevinska 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.

Članak 11.
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.
Ispuštanje ili prepumpavanje oborinskih
voda u kanalizacijski sustav strogo je
zabranjeno, te se u tom slučaju izravno
primjenjuju odredbe članka 148. Pravilnika
o općim i tehničkim uvjetima isporuke
vodnih usluga Društva.

Troškovi izgradnje i održavanja interne
odvodnje snose investitori odnosno
vlasnici ili korisnici građevine.

3. SUSTAV INTERNE ODVODNJE
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III.

NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH
OBORINSKIH VODA KOJE SE NE
ISPUŠTAJU
U
SUSTAV
JAVNE
ODVODNJE

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine
koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode
u sustav oborinske odvodnje moraju imati
taložnicu minimalne zapremine 0,25 m3, s
dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m.

Članak 13.
Ulični slivnici se moraju postavljati na
odgovarajućim
razmacima
koji
omogućavaju prihvat oborinskih voda sa
gravitirajućih slivnih površina.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda
obavlja se sukladno:
- odredbama zakona kojim se uređuju
vode,
- odredbama odluke kojom se uređuje
zaštita izvorišta vode za piće, te
- odredbama ove Odluke.

IV. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTU
ISPUŠTANJA
OTPADNIH
VODA
IZ
SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA
POVRŠINSKIH VODA

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se
ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne
vode, odnosno bilo kakve druge otpadne
vode koje nisu oborinske.

Članak 14.
Otpadne vode s područja naselja
Povljaispuštaju se putem podmorskog
ispusta u more, na lokaciji po
koordinatama:
N: 4800774,00
E: 526933,00

Građevine oborinske odvodnje kojima se
prikupljaju oborinske vode koje nastaju na
lokacijama stambenih zgrada, poslovnih i
drugih prostora grade i održavaju njihovi
vlasnici na način da vode prikupljaju,
pročišćavaju
i
ispuštaju
unutar
građevinskih čestica zgrada putem
upojnih, građevina osim u područjima gdje
je izgrađen javni sustav oborinske
odvodnje, kada se takve vode prikupljaju
internim sustavom i ispuštaju u javni
sustav oborinske odvodnje, uz suglasnost i
prema uvjetima vlasnika javne građevine
za odvodnju oborinskih voda.

Podmorski ispust DN 225 mm se sastoji
od 130 m kopnenog dijela i 835 m
podmorskog dijela koji završava s
difuzorom ukupne duljine 100 m.
Dubina na mjestu izlaska ispusta je 70,00
m.

Oborinsku krovnu i okolnu vodu
individualnih stambenih jedinica treba
izvesti na način da se oborinska voda ne
upušta u kanalizacijski sustav i da ista ne
ugrožava susjednu parcelu.

V. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA
OTPADNIH
VODA
KOJE
NISU
TEHNOLOŠKE U GRAĐEVINE JAVNE
ODVODNJE, SABIRNE I SEPTIČKE JAME
Članak 15.

Onečišćene oborinske vode (sa većih
parkirališta i manipulativnih površina)
moraju se prije konačne dispozicije
pročistiti putem pjeskolova, separatora i
drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati
otpadne vode sukladno:
- odredbama zakona kojim se uređuju
vode,
6
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odredbama Pravilnika o graničnim
vrijednostima emisija otpadnih voda,
Vodopravnoj dozvoli za ispuštanje
otpadnih voda, odnosno Okolišnoj
dozvoli,
odredbama Odluke kojom se uređuje
zaštita izvorišta vode za piće,
odredbama ove Odluke,
odredbama akata koje izdaje Društvo
kojima
se
određuju
granične
vrijednosti za KPKCr, BPK5, sulfate,
kloride, ukupni dušik i ukupni fosfor
ovisno o stupnju izgrađenosti i
funkcionalnosti
uređaja
za
pročišćavanje voda u kojem se
pročišćavaju otpadne vode.

Kod određivanja graničnih vrijednosti
emisija otpadnih voda Društvo mora uzeti
u obzir slobodne kapacitete na sustavu
javne
odvodnje,
tj.
uređaju
za
pročišćavanje otpadnih voda.

VI. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA
NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA
KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE
ODVODNJE,
1.

UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA
NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE
IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE:
Članak 17.

Članak 16.
Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje
pročišćavaju se otpadne vode:
- procesnog (tehnološkog) porijekla u
kojima koncentracije opasnih i štetnih
tvari prekoračuju dopuštene granične
vrijednosti emisija otpadnih voda
određen pravilnikom o graničnim
vrijednostima emisija otpadnih voda
ili aktom javnog isporučitelja vodne
usluge, preko odgovarajućih uređaja
za pročišćavanje,
- s uređenih površina za pranje vozila,
mehaničarskih i bravarskih radionica
za popravak motornih i drugih vozila ,
preko taložnica za krute tvari i
odjeljivača lakih tekućina,
- iz skladišta i pogona koji u svom
proizvodnom procesu skladište i/ili
koriste masti, ulja, boje, lakove,
tekuće gorivo, otapala i slične tvari
specifično lakše od vode, preko
odgovarajućih
odjeljivača
lakih
tekućina,
- restorana i kuhinja javne ishrane sa
sadržajem prekomjerne masnoće,
ulja, krutih i plivajućih ostataka hrane,
putem odgovarajućih odjeljivača
masti i ulja.

Granične vrijednosti pokazatelja koje nisu
određene navedenim Pravilnikom o
graničnim vrijednostima određuju se kao:
MDK (max.doz.konc.)
- BPK5
250
mg 02/l
- KPK
700
mg 02/l
- ukupni fosfor
10
mg/l
- ukupni dušik
50
mg/l
- sulfati
200
mg/l
- kloridi
1000
mg/l
Društvo može pojedinim gospodarskim
korisnicima izdati akt u kojem im dopušta i
više granične vrijednosti emisija navedenih
u stavku 1. ovog članka.
Društvo ne smije dovesti u opasnost rad
sustava javne odvodnje, uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda i prijemnik
pročišćenih otpadnih voda.

7
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U sustav javne odvodnje ne smiju se
ispuštati otpadne tvari koje će same ili u
kombinaciji s ostalim otpadnim vodama
prouzročiti:
- nastanak toksične ili eksplozivne
atmosfere,
- koroziju cjevovoda i opreme u sustavu
odvodnje,
- štetan utjecaj na sustav odvodnje i
proces obrade na uređaju za
pročišćavanje otpadnih voda;
- štetan utjecaj na ispuštanje te
korištenje pročišćenih otpadnih voda i
mulja
nastalog
pročišćavanjem
otpadnih voda,
- iznenadno ili postupno zaustavljanje
protoka otpadnih voda u sustavu
odvodnje, uslijed velike naslage
otpada, sedimenta ili velike količine
ulja i masti,
- kvar na crpnoj stanici koji može
prouzrokovati aktiviranje sigurnosnih
ispusta crpne stanice ili poplavu.

taložnice, uređaji za sprječavanje povrata
vode i sl.), kao i uljevi tlačne cijevi iz
prepumpnog
uređaja
moraju
biti
postavljeni iza priključnog kontrolnog okna
na kojem se priključuje nekretnina na
javnu kanalizacijsku mrežu. Navedeni
uređaji pripadaju internoj kanalizacijskoj
instalaciji, te se ne izvode u sklopu
kanalizacijskog priključka.

Sustav unutarnje kanalizacija mora biti
izrađen i održavan tako:
- se isključi mogućnost zagađivanja
okoline bilo razlijevanjem otpadnih
voda po površini, bilo prodiranjem
zagađenih voda u podzemne slojeve,
- spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
- je zaštićena od djelovanja usporne
vode u javnoj kanalizaciji, ne stvara
uspor vode u javnoj kanalizaciji.

U cilju osiguranja uvjeta iz stavka 1. ovog
članka maksimalno dozvoljeni promjer
cijevi za ispuštanje vode iz bazena može
iznositi Ø 70 mm.

Članak 18.
Za interne kanalizacije kod kojih postoji
potreba da se u pojedinim intervalima u
kanalizacijski sustav ispušta veća količina
otpadne vode (npr. vode iz bazena i sl.),
potrebno je da se posebnim hidrauličkim
proračunom
odredi
maksimalna
dozvoljena
količina
ispuštanja
u
vremenskom periodu (lit./sek.), te da se
ugradnjom posebnog uređaja za regulaciju
ispuštanja osigura neometan tok u
kanalizacijski sustav.

Članak 19.
Opasne i onečiščujuće tvari vlasnik
nekretnine dužan je posebno prikupljati i
zbrinjavati u skladu sa posebnim
propisima.

U kanalizacijski sustav ne smiju se upuštati
otpadne vode iz životinjskih nastamba i
klaonica, te otpad od individualnog klanja
životinja, otpad iz vrtova i voćnjaka, otpad
nakon prerade voća i povrća, kao i
građevinski otpad koji je ostao od
izgradnje, uređenja ili rekonstrukcije
građevine, te sve ono što bi moglo izazvati
začepljenja i povećati opterećenje, a time i
ugroziti
sigurno
funkcioniranje
kanalizacijskog sustava.

Članak 20.
Fizičke i pravne osobe koje, sukladno čl.
17. ove Odluke, moraju imati uređaj za
predtretman otpadnih voda obvezne su
najmanje svake druge godine kontrolirati
kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne
vode putem ovlaštenog laboratorija na
pokazatelje prema pravilniku kojim se
uređuju granične vrijednosti emisija
otpadnih voda.

Svi uređaji (uređaji za prepumpavanje,
separatori ulja, mastolovi, neutralizatori,
8
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Članak 21.

okolnih objekata i površina, te bez utjecaja
na zonu kupanja.
Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda
putem ispusta treba biti izvedeno na način
da nema negativnog utjecaja na zonu
kupanja i rekreacije.

Fizičke i pravne osobe iz čl. 17. ove
Odluke, dužne su čuvati analitička izvješća
o kvaliteti otpadne vode najmanje 6
godina od dana uzorkovanja.
Članak 22.

Granične vrijednosti pročišćenih sanitarnih
i tehnoloških otpadnih voda koje se
ispuštaju u prijemnik (površinske i
podzemne vode) moraju biti u skladu sa
Pravilnikom o graničnim vrijednostima
emisija otpadnih voda.

Na zahtjev Društva fizičke i pravne osobe
iz čl. 17. ove Odluke, dužne su analitička
izvješća o kvaliteti otpadne vode dostaviti
Društvu.
Na zahtjev Društva, fizičke i pravne osobe
iz čl. 17. ove Odluke, dužne su nadležnim
osobama Društva omogućiti uzorkovanje i
kontrolu otpadne vode na mjestu
ispuštanja u javni sustav odvodnje, te uvid
u stanje održavanja uređaja predtretmana
korisnika, naročito ukoliko kakvoća
otpadne vode na priključku ne zadovoljava
ili je utvrđen neki drugi poremećaj u
sustavu javne odvodnje nakon priključka.
2.

Tehnološke
ispuštaju u
prethodno
stupnja za
odvodnje.

otpadne vode koje se
sabirne jame moraju biti
pročišćene do propisanog
ispuštanje u sustav javne

Ispuštanje
pročišćenih
tehnoloških
otpadnih voda u prijemnik utvditi će se
prema uvjetima Hrvatskih voda, a u
ovisnosti o tehnološkom procesu, lokaciji i
uvjetima na terenu.

UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA
NA PODRUČJIMA NA KOJIMA NIJE
IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE:

Članak 24.
Sabirne jame, odnosno uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda moraju biti
izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenima u
propisima kojima se uređuje gradnja,
uvjetima određenima u aktima kojima se
odobrava gradnja, te odredbama ove
Odluke.

Članak 23.
Na područjima na kojima nije izgrađen
sustav javne odvodnje, otpadne se vode
ispuštaju u sabirnu jamu, odnosno preko
odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda u prijemnik, a sve prema
uvjetima Hrvatskih voda.
Odgovarajućim pročišćavanjem za manja
opterećenja može se smatrati i adekvatno
dimenzionirana septička jama.

Članak 25.
U sabirne jame mogu se ispuštati
sanitarne otpadne vode, te tehnološke
otpadne vode uz uvjet da su prethodno
pročišćene do propisane kvalitete za
ispuštanje u sustav javne odvodnje.

Svako ispuštanje pročišćenih otpadnih
voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet
da je osigurano neizravno ispuštanje
putem
upojne
građevine
sa
procjeđivanjem
kroz
zemlju
ili
potpovršinske slojeve bez ugrožavanja

Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav
javne odvodnje primjenjuju se i na
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ispuštanje otpadnih voda u sabirne i
septičke jame.

važećim propisima, pravilnicima i drugim
aktima.

Članak 26.

Članak 31.

Oborinske i površinske vode ne smiju se
ispuštati u sabirne i septičke jame.

Društvo nije odgovorno za štete nastale
od:
- više sile (neuobičajeno visoke morske
razine, poplava, potres i sl.),
- većih pogonskih i tehničkih smetnji
izazvanih bez krivnje Društva.

Članak 27.
Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja
sabirnih jama po javnim i drugim
površinama, niti u sustav javne odvodnje.

Članak 32.

Sabirna jama mora biti s jednom
komorom, bez ispusta i preljeva,
vodonepropusna, takve zapremine da
prihvati najmanje jednomjesečnu količinu
otpadnih voda, računajući sa 100 l/st/dne,
ali ne manje od 15 m3 korisne zapremine.

Društvo je u okolnostima iz prethodnog
stavka obvezno poduzeti sve tehničke
mjere kako bi se u što kraćem roku
normalizirala odvodnja otpadnih voda.

Članak 28.

Društvo ne odgovara za kvalitetu pružanja
usluge odvodnje otpadnih voda za one
Korisnike kod kojih su nekretnine spojene
na glavne objekte kanalizacijskog sustava
pojedinog naselja putem kanalizacijskih
priključaka i sekundarne kanalizacijske
mreže, sve izrađeno protivno pravila
struke i protivno odredbama Pravilnika o
općim i tehničkim uvjetima isporuke
vodnih usluga Društva.

Članak 33.

Sabirne jame moraju imati otvor za
čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te
uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće
otpadnih voda, te isti mora biti zatvoren
poklopcem minimalnih dimenzija 60x60
cm.
Članak 29.
Vlasnik ili investitor građevine gradi,
održava i koristi, o svom trošku
individualne objekte i uređaje kojim
rješava odvodnju otpadnih voda.

Obveza rekonstrukcije na ovaj način
nepropisno izgrađene kanalizacijske mreže
pada na teret JLS, a obveza rekonstrukcije
kanalizacijskog priključka pada na teret
Korisnika.

VII. NADLEŽNOST I OBVEZE ODRŽAVANJA
SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 34.

Članak 30.

Štete koje nastanu na kanalizacijskom
priključku krivnjom Korisnika, otklanja
Društvo na teret Korisnika.
Članak 35.

Društvo je obvezno redovito održavati
sustav javne odvodnje otpadnih voda na
takav način da je on trajno u stanju
funkcionalne
sposobnosti,
sukladno

Javni isporučitelj vodne usluge u slučaju
procjene da se radi o sadržaju koji sadrži
10
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opasne ili štetne tvari koje mogu
poremetiti rad uređaja za pročišćavanje
otpadnih
voda
i
funkcioniranje
podmorskog ispusta ili onečistiti prijemnik
odnosno more, ispitati će kvalitetu
sadržaja septičkih i sabirnih jama na
fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje
prije preuzimanja istog.

Članak 39.
Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici
malih uređaja za pročišćavanje sanitarnih
otpadnih voda obavezni su svake druge
godine kontrolirati kvalitetu ispuštene
pročišćene otpadne vode.
Uzorkovanje i analizu kvalitete otpadne
vode obavlja ovlašteni laboratorij na ulazu
i izlazu iz uređaja uzimanjem trenutnog
uzorka koji se analizira na sljedeće
pokazatelje: KPKCr, BPK 5, ukupna
suspendirana tvar i pH.

Članak 36.
U slučaju kvarova i radova na sustavu
javne odvodnje isporučitelj je dužan
obavijestiti korisnike usluga putem
sredstava javnog priopćavanja, te upravni
odjel jedinice lokalne samouprave (ovisno
o tome gdje se kvar nalazi) nadležan za
komunalno gospodarstvo, vodopravnu i
sanitarnu inspekciju.

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga
članka dužne su čuvati analitička izvješća o
kvaliteti otpadne vode najmanje 6 godina
od dana uzorkovanja.
Članak 40.

VIII. UVJETI ODRŽAVANJA UREĐAJA ZA
PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH
VODA, ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA
SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Sabirne i septičke jame moraju se nalaziti
na mjestu do kojega je omogućen pristup
posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja
jame.

Članak 37.

Visinska razlika od dna sabirne jame do
mjesta pristupa vozila iz prethodnog
stavka ne smije biti veća od 3 m.
Udaljenost od ulaznog okna u sabirnu
jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 1.
ne smije biti veća od 10 m.

Sabirne i septičke jame, te uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda dužni su
održavati vlasnici istih o svom trošku.
Septičke i sabirne jame moraju se redovito
prazniti kako bi se osigurala njihova
funkcionalnost.

Članak 41.

Članak 38.

Sadržaj septičkih i sabirnih jama, prazni i
odvozi ovlaštena osoba.

Fizičke osobe koji su vlasnici malih uređaja
za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda
dužne su održavati iste temeljem ugovora
s proizvođačem ili isporučiteljom uređaja,
odnosno putem druge pravne ili fizičke
osobe osposobljene za održavanje tih
uređaja.

Članak 42.
Vlasnici internih sustava za odvodnju
otpadnih voda dužni su sukladno
Pravilniku o tehničkim zahtjevima za
građevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti
građevina odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda (NN 3/2011) provoditi
11
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kontrolu
ispravnosti
na
svojstvo
vodonepropusnosti,
strukturalne
stabilnosti i funkcionalnosti svakih 8
godina.

na priključenje građevine izgrađene u
naseljima u kojima nije izgrađen
kanalizacijski sustav na koje se građevine
mogu priključiti odnosno ako je isti
udaljeniji više od 20 metara od
regulacijske linije građevne čestice.

Vlasnici internih sustava za odvodnju
otpadnih voda kontrolu ispravnosti iz st.1.
ovog članka dužni su obavljati putem
osobe koja ispunjava uvjete za obavljanje
posebne djelatnosti za potrebe upravljanja
vodama iz članka 220. točka 6. Zakona o
vodama, to jest za posebnu djelatnost
ispitivanje vodonepropusnosti građevina
za odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda, koja posjeduje certifikacijsko
rješenje o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje navedene posebne djelatnosti
izdanog od nadležnog Ministarstva RH iz
članka 221. Zakona o vodama.

Od obveze priključenja na komunalne
vodne građevine za javnu odvodnju
privremeno su izuzeti vlasnici građevina
koji radi priključenja građevine moraju
ishoditi pravo služnosti kanalizacijskih
internih vodova na nekretnini u vlasništvu
druge osobe, kao i vlasnici građevina za
čije je priključenje na komunalne vodne
građevine za javnu odvodnju potrebno
ugraditi tlačni vod i interne crpke, ako su
isti na odgovarajući način pojedinačno
riješili odvodnju otpadnih voda u skladu s
odredbama važećeg zakona.

IX.
UPUĆIVANJE
NA
OBVEZU
PRIKLJUČENJA NA GRAĐEVINE JAVNE
ODVODNJE SUKLADNO ODLUCI O
PRIKLJUČENJU I OPĆIM I TEHNIČKIM
UVJETIMA ISPORUKE VODNIH USLUGA

U naseljima i drugim građevinskim
područjima (odnosno njihovim dijelovima)
u kojima nisu izgrađene komunalne vodne
građevine javne odvodnje otpadnih voda,
vlasniku/investitoru
se
dopušta
privremeno priključenje građevine ili
druge nekretnine na propisno izgrađenu
vodonepropusnu sabirnu jamu odnosno
na uređaj za pročišćavanje odgovarajućeg
kapaciteta za prikupljanje otpadnih voda,
a sve na način sukladan važećem zakonu,
Odluci o odvodnji otpadnih voda nadležne
jedinice lokalne samouprave, te posebnim
uvjetima „Hrvatskih voda“.

Članak 43.
Vlasnik nekretnine dužan je priključiti
svoju nekretninu na komunalne vodne
građevine sukladno odredbama važećeg
zakona, Odluci o priključenju i na način
propisan Pravilnikom Pravilnika o općim i
tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga
Društva.

Članak 45.
Članak 44.
Nakon priključenja sustava interne
odvodnje na sustav javne odvodnje,
vlasnik nekretnine odnosno drugi zakoniti
posjednik građevine dužan je sve
dotadašnje instalacije i uređaje koje više
ne koristi ukloniti i sanirati.

Sve građevine koje se priključuju, ili su
priključene na javnu vodovodnu mrežu,
moraju se priključiti i na javnu
kanalizacijsku mrežu, ukoliko su stvoreni
preduvjeti za priključenje.
Izuzete su od obveze priključenja na javnu
kanalizacijsku mrežu i ne mogu se obvezati
12
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X. NAČIN I UVJETE DAVANJA KONCESIJE
ZA CRPLJENJE I PRAŽNJENJE SABIRNIH I
SEPTIČKIH JAMA

Dovoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz
sabirnih i septičkih jama Općine Selca vrši
se na mjestu u sustavu javne odvodnje
naselja Povlja koje za tu svrhu treba
odrediti Javni isporučitelj vodne usluge.

Članak 46.
Pražnjenje sabirnih i septičkih jama obavlja
se od strane ovlaštenih pravnih i/ili fizičkih
osoba koji svoja koncesijska prava
reguliraju s Općinom Selca temeljem
ugovora o koncesiji koji je sklopljen
sukladno Zakonu o vodama i Zakonu o
koncesijama.

Koncesionar
je
dužan
s
javnim
isporučiteljem vodne usluge sklopiti
ugovor o načinu, uvjetima i mjestu
izlijevanja sadržaja cisterne.
Članak 48.
Koncesionar za skupljanje i odvoz
otpadnih voda također je dužan voditi
evidenciju o količinama i porijeklu
otpadnih voda iz sabirnih jama, te je dužan
prigodom svakog pojedinog odvoza
otpadnih voda, voditi i izdati prateći list
vlasniku nekretnine te jedan primjerak i
Društvu, prigodom ispuštanja otpadnih
voda. Bez izdanog pratećeg lista
koncesionaru, se neće dozvoliti ispuštanje
otpadnih voda.

Članak 47.
Koncesionar iz stavka 46. Ove Odluke
dužan je ispunjavati slijedeće posebne
uvjete za obavljanje javne usluge crpljenja
i odvoza otpadnih voda iz septičkih i
sabirnih jama:
- da ima upisanu djelatnost crpljenja i
odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama
u
trgovački,
obrtni,
to
jest
odgovarajući registar,
- da posjeduje (u vlasništvu, leasingu ili
dugoročnom najmu) odgovarajuće
vozilo za crpljenje i odvoz otpadnih
voda iz sabirnih jama, najmanje
kapaciteta cisterne 3 m3,
- da ispunjava propisanje uvjete za
vozila i osobe prema propisima o
zaštiti na radu (atestirana vozila,
propisana zaštitna sredstva i opremu,
odgovarajuću zdravstvenu sposobnost
za obavljanje poslova s posebnim
uvjetima
rada),
što
dokazuje
potvrdom nadležne inspekcije ili
pravne osobe ovlaštene za obavljanje
poslova zaštite na radu.

Jednom mjesečno ovlašteni djelatnik
društva izvršit će kontrolu vođenja
navedene evidencije koncesionara i izvršiti
usporedbu podataka iz evidencije
koncesionara, sa izdanim pratećim
listovima, te izdanim računima vlasnicima
nekretnina i prigodom navedene kontrole
koncesionar je dužan Društvu staviti na
uvid tražene podatke.
Društvo je dužno voditi evidencije o
količinama i porijeklu otpadnih voda
ispuštenih u sustav javne odvodnje, kao i
evidencije o ispitivanju otpadnih voda.

Koncesionar mora ispunjavati i ostale
uvjete utvrđene posebnom odlukom
jedinice
lokalne
samouprave
o
komunalnim djelatnostima koje se putem
koncesija obavljaju na području Općine.

XI. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 49.
Inspekcijski nadzor provodi državna
vodopravna
inspekcija,
sanitarna
13
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inspekcija i ostale nadležne inspekcije,
svaka u okviru svoje nadležnosti u skladu
sa Zakonom o vodama, Zakonom o otpadu
i drugih propisa, te Komunalno redarstvo
temeljem
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu.

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

Članak 50.

Klasa: 325-01/17-01/0014
Urbroj: 2104/07-01-01/17-02
Selca, 14. rujna 2017. godine

Na pravne ili fizičke osobe, kao i
odgovorne osobe u pravnoj osobi koje
ispuštaju otpadne vode protivno ovoj
Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe i
novčane kazne propisane Zakonom.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na temelju članka 11. točka 4. Zakoina o
komunalnom gospodarstvu (NN, broj
26/03, 82/04,178/04 i 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) ), članka
32. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“, broj 3/13), te članka 10.
Odluke o komunalnim djelatnostima koje
se obavljaju putem koncesije („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 1/07, 0/09 i
1/12), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 2. sjednici održanoj dana 14. rujna
2017. godine, donijelo je, na prijedlog
općinskog načelnika, slijedeću

Članak 51.
Odredbe iz članka 23. za ispuštanje
pročišćenih otpadnih voda u prijemnikpodzemne vode vrijede dok se ne donesu
kriteriji za neizravno ispuštanje u
podzemne vode (tlo) prema članku 15.
Pravilnika o graničnim vrijednostima
emisija otpadnih voda (NN 80/2013,
43/2014, 27/2015 i 3/2016).
Članak 52.
Postojeće sustave interne odvodnje ako
nisu izvedeni u skladu s odredbama ove
Odluke vlasnici, odnosno korisnici, su
dužni o vlastitom trošku uskladiti s
odredbama ove Odluke u roku od 18
mjeseci od stupanja na snagu iste, ako
drugim propisima nije predviđen drugi rok.

ODLUKU
o produženju koncesije tvrtki MichielliTomić d.o.o.
za obavljanje skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada s područja
Općine Selca

Članak 53.
Sastavni dio ove Odluke je Prilog 1. Pregledna karta javne odvodnje naselja
Povlja.
Članak 54.
14
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Članak 1.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru područja Općine
Selca, iimenuju se slijedeći članovi:

Općinsko vijeće Općine Selca odlučuje da
se tvrtki Michielli-Tomić d.o.o. iz Gornjeg
Humca produži obavljanje poslova
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog
otpada za Općinu Selca, do kraja 2017.
godine.

1.
2.
3.
4.

Članak 2.

Ivan Marijančević – član;
Stjepko Tomaš – član;
Tonči Zlatar – član;
--------------, – član, predstavnik
Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo SDŽ;
5. --------------, – član, predstavnik
Lučke kapetanije Split.

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Selca“.

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

Klasa: 363-01/17-01/0006
Urbroj: 2104/07-01-01/17-01
Selca, 14. rujna 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.

Klasa: 363-05/17-01/0028
Urbroj: 2104/07-01-01/17-01
Selca, 14. rujna 2017. g.

**********************************
Na temelju članka 39. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama
(„NN“, broj 158/03,141/06, 38/09), članka
35. 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), te članka 32, 43. i 46. Statuta
Općine Selca („Službeni glasnik Općine
Selca“ broj 3/13) i članka 15. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 3/13), Općinsko
vijeće Općine Selca na svojoj 2. sjednici
održanoj 14. rujna 2017. godine, donosi

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
**********************************

M
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32.,43. i
46. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik
Općine Selca”, broj 3/13), i članka 15.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca
(“Službeni glasnik Općine Selca”, broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 2. sjednici, održanoj dana 14. rujna
2017., donijelo je

RJEŠENJE
O IMENOVANJU VIJEĆA ZA DODJELU
KONCESIJSKIH ODOBRENJA
NAPOMORSKOM DOBRU PODRUČJA
OPĆINE SELCA
I.
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RJEŠENJE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32., 43. i
46. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik
Općine Selca”, broj 3/13), i članka 15.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca
(“Službeni glasnik Općine Selca”, broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 2. sjednici, održanoj dana 14. rujna
2017., donijelo je

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG
VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA “SELCA”
Članak 1.
U Upravno vijeća Dječjeg vrtića „Selca“ su
izabrani slijedeći članovi
1.
2.
3.
4.

Marčelo Štambuk, član
Vedran Mošić, član
Zoran Vrsalović, član
Katarina Vrsalović, predstavnik
roditelja
5. Petra Nižetić, predstavnik
zaposlenika

RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRORAČUN
I FINANCIJE

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u “Službenom glasniku Općine Selca”.

Članak 1.
U Komisiju za Proračun i financije izabrani
su slijedeći članovi:

Klasa: 021-05/17-01/012
Urbroj: 2104/07-01-01/17-01
Selca, 14. srpnja 2017. godine

1.
2.
3.
4.
5.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v.r.
**********************************

Marčelo Štambuk, za predsjednika
Zorica Jakšić, za člana
Tonči Zlatar, za člana
Katarina Vrsalović, za člana
Vedran Mošić, za člana

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u “Službenom glasniku Općine Selca”.
Klasa: 021-05/17-01/0013
Urbroj: 2104/07-01-01/17-01
Selca, 14. rujna 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
**********************************
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32., 42. i
43. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik
Općine Selca”, broj 3/13), i članka 15. i 18.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca
(“Službeni glasnik Općine Selca”, broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 2. sjednici, održanoj dana 14. rujna
2017., donijelo je

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32.,43. i
46. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik
Općine Selca”, broj 3/13), i članka 15.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca
(“Službeni glasnik Općine Selca”, broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 2. sjednici, održanoj dana 14. rujna
2017., donijelo je

RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUT,
POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA
STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA U
OPĆINI SELCA

Članak 1.
U Komisiju za Statut,
Poslovnik i
normativnu djelatnost Općinskog vijeća
Općine Selca biraju se:
1. Petar
Bezmalinović,
predsjednika
2. Zoran Vrsalović, za člana
3. Lino Lučić, za člana

Članak 1.
U Komisiju za provođenje natječaja za
stipendiranje učenika i studenata u Općini
Selca su izabrani slijedeći članovi:
1.
Denis Nižetić, za predsjednika
2.
Ivica Škrpaca, za člana
3.
Pero Trutanić, za člana

za

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u “Službenom glasniku Općine Selca”.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u “Službenom glasniku Općine Selca”.

Klasa: 021-05/17-01/0014
Urbroj: 2104/07-01-01/17-01
Selca, 14. rujna 2017. godine

Klasa: 021-05/17-01/0015
Urbroj: 2104/07-01-01/17-01
Selca, 14. rujna 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk,dr.med., v.r.
**********************************

**********************************
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i
144/12) i članka 32.,43. i 46. Statuta
Općine Selca (“Službeni glasnik Općine
Selca”, broj 3/13), i članka 15. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Selca (“Službeni
glasnik Općine Selca”, broj 3/13), Općinsko
vijeće Općine Selca na svojoj 2. sjednici,
održanoj dana 14. rujna 2017. godine,
donijelo je

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32.,43. i
46. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik
Općine Selca”, broj 3/13), i članka 15.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca
(“Službeni glasnik Općine Selca”, broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 2. sjednici, održanoj dana 14. rujna
2017. godine, donijelo je

RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
URBANISTIČKO PLANIRANJE

RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA DODJELU
NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA

U OPĆINI SELCA
Članak 1.
U Komisiju za urbanističko planiranje
izabiru se slijedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Članak 1.
U Komisiju za provođenje natječaja za
dodjelu nagrada i javnih priznanja na
području Općine Selca izabrani slijedeći
članovi:
1.
Bruno Štambuk, za predsjednika
2.
Pavle Ordić, za člana
3.
Denis Nižetić, za člana
4.
Tonči Zlatar, za člana
5.
Pero Trutanić, za člana

Denis Nižetić, za predsjednika
Vedran Mošić, za člana
Tonči Zlatar, za člana
Stjepko Tomaš, za člana
Zorica Jakšić, za člana
Nikica Politeo, za člana
Ivica Tonšić, za člana
Članak 2.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u “Službenom glasniku Općine Selca”.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u “Službenom glasniku Općine Selca”.
Klasa: 021-05/17-01/0016
Urbroj: 2104/07-01-01/17-01
Selca,14. rujna 2017. godine

Klasa: 021-05/17-01/0017
Urbroj: 2104/07-01-01/17-01
Selca, 14. rujna 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v.r.
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