
 
Na temelju članka 9.stavka 1. Zakona o naseljima (NN br.54/88) i članka 13. Statuta Općine 
Selca (Službeni glasnik Općine Selca, broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 21. 
sjednici održanoj 30. ožujka 2012. godine, donijelo je slijedeću  
 

ODLUKU 
 

O PROMJENI I IMENOVANJU NAZIVA ULICA  
U OPĆINI SELCA, NASELJE NOVO SELO 

 
U Općini Selca, naselje NOVO SELO imenuju se ulice kako slijedi: 
 

Članak 1. 
 

1. GUVNINA (dio nekadašnje I Ulice i dio nekadašnje VII Ulice). Ulica počinje od 
spoja sa novonastalom ulicom „Oklad“ pored čest.zem.1665 k.o.Novo Selo i ide sve 
do spoja s novonastalom ulicom „Pod Selo“ pored čest.zem.1587 k.o.Novo Selo gdje i 
završava. 

2. KOPRIVICE (dio nekadašnje VIII Ulice). Ulica počinje od spoja sa novonastalom 
ulicom „Put Vošćice“ pored čest.zem.1336/1 k.o.Novo Selo i ide starim putem prema 
jugu sve do čest.zem.1416 Novo Selo gdje i završava. 

3. OKLAD (dio nekadašnje VII Ulice i dio nekadašnje VIII Ulice). Ulica počinje od 
spoja sa novonastalom ulicom „Pijaca“ pored čest.zem.1738 k.o.Novo Selo i ide 
prema istoku do spoja sa cestom Selca-Povlja, te nastavlja polukružno vraća se prema 
zapadu i naselju Novo Selo sve do čest.zem.1663 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

4. PIJACA (dio nekadašnje VII Ulice). Ulica počinje od spoja sa novonastalom ulicom 
„Put Glav“ pored čest.zgr.87 k.o.Novo Selo u naravi župna crkva i ide sve do spoja s 
novonastalom ulicom „Oklad“ pored čest.zem.1738 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

5. POD SELO (dio nekadašnje I Ulice). Ulica počinje od spoja sa novonastalom ulicom 
„Pijaca“ pored čest.zgr.66/2 k.o.Novo Selo i ide u smjeru jugoistoka prema cesti 
Selca-Povlja sve do čest.zem.1603 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

6. PUT GLAV (nekadašnja II Ulica). Ulica počinje od spoja sa novonastalom ulicom 
„Pijaca“ pored čest.zgr.87 k.o.Novo Selo u naravi župna crkva i ide u smjeru zapada 
sve do spoja s novonastalom ulicom „Rudinica“ pored čest.zem.1803 k.o.Novo Selo 
gdje i završava. 

7. PUT ULINOVA (nekadašnja IV Ulica). Ulica počinje od spoja sa novonastalom 
ulicom „Oklad“ pored čest.zem.1738 k.o.Novo Selo i ide u smjeru sjevera sve do 
čest.zem.347 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

8. PUT VELE GOMILE (nekadašnja VI Ulica i dio nekadašnje V Ulice). Ulica počinje 
od spoja sa novonastalom ulicom „Put Glav“ pored čest.zem.1775 k.o.Novo Selo i ide 
u smjeru sjeveroistoka sve do spoja sa novonastalom ulicom „Put Ulinova“ pored 
čest.zem.350 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

9. PUT VELEGA REDA (nekadašnja IX Ulica). Ulica počinje od spoja sa 
novonastalom ulicom „Put Glav“ pored čest.zgr.90 k.o.Novo Selo i ide u smjeru 
zapada sve do čest.zem.2196/2 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

 
 
 
 
 



 
10. PUT VOŠĆICE (novonastala ulica). Ulica počinje od spoja sa novonastalom ulicom 

„Koprivice“ pored čest.zem.1336/1 k.o.Novo Selo i ide sve do spoja s novonastalom 
ulicom „Vošćica“ pored čest.zem.1004/24 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

11. RASOTICA (nekadašnja Ulica Rasotica). Ulica  pored čest.zem.929 k.o.Novo Selo i 
ide u smjeru istoka prema uvali Rasotica sve do čest.zem.904 k.o.Novo Selo gdje i 
završava. 

12. RUDINICA (dio nekadašnje V Ulice). Ulica počinje od spoja sa novonastalom 
ulicom „Put Ulinova“ pored čest.zem.352 k.o.Novo Selo i ide sve do spoja s 
novonastalom ulicom „Put Glav“ pored čest.zem.1803 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

13. VOŠĆICA (novonastala ulica). Ulica počinje od spoja sa novonastalom ulicom „Put 
Vošćice“ pored čest.zem.1004/24 k.o.Novo Selo i ide u smjeru sjevera prema uvali 
Vošćica pored čest.zem.1004/77 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

14. VRH SELA (nekadašnja III Ulica). Ulica počinje od spoja sa novonastalom ulicom 
„Put Glav“ pored čest.zem.1789 k.o.Novo Selo i ide sve do spoja s novonastalom 
ulicom „Rudinica“ pored čest.zgr.164 k.o.Novo Selo gdje i završava. 

 
Članak 2. 

 
Sve ulice određene u članku 1. ove Odluke označene su bojom i pripadajućom oznakom na 
grafičkom planu koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju ulica u Općini 
Selca u dijelu koji se odnosi na naselje Novo Selo (Službeni glasnik Općine Selca, broj 4/09) 
donešenoj na 5. sjednici održanoj 29.12.2009. 
 

Članak 4. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Selca. 
 
Klasa: 015-08/12-01/0002 
Ur.broj: 2104/07-01-01/12-01 
Selca, 30. ožujka 2012. godine 
 
        Predsjednik Općinskog vijeća  
         Općine Selca 
 
          Josip Mošić 
 
         
 


