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OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Temeljem članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj 1/06), Općinsko 
vijeće Općine Selca na svojoj 26. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2007. godine, donijelo je sljedeću  
 

O D L U K U 
 

O načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata 
 

Članak 1. 
 
Općina Selca će dodjeljivati svake godine stipendije za učenike srednjih škola i stipendije za studente, 
koji se školuju na visokim učilištima na području Republike Hrvatske i to:  
 
•  2 stipendije učenicima i 2 stipendije studentima, po kriteriju školskog akademskog uspjeha,  
• 2 stipendije učenicima i 2 stipendije za studente po kriteriju socijalnog statusa,  
 
Stipendije se isplaćuju deset mjeseci u godini.  
 

Članak 2. 
 

Iznos stipendije iznosi za učenike 350,00 kuna, a za studente 500,00 kuna.  
 

 
Članak 3. 

 
Prava na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti 
studenti, koji ispunjavaju slijedeće uvjete:  
 

- da su državljani Republike Hrvatske,  
- da imaju prebivalište na području Općine Selca najmanje pet godina prije objave Natječaja,  
- da njihovi roditelji ili skrbnici redovito podmiruju svoje obveze prema Općini Selca,  
- da nije korisnik stipendije po bilo kojem drugom osnovu.  

 
Članak 4. 

 
Kriteriji za dodjelu stipendija temeljem školsko/akademskog uspjeha su slijedeći: 
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a) za učenike: 

- da su učenici u srednjoj školi i da im prosječna ocjena završnog razreda osnovne škole iznosi 
najmanje 4,5, odnosno prosječna ocjena zadnjeg razreda srednje škole iznosi najmanje 4,5.  

 
b) za studente:  

- da su redovni studenti i da su završili prethodnu godinu studija s prosjekom najmanje 3,0, a ako 
su studenti prve godine studija da su postigli prosječnu ocjenu zadnjeg razreda srednje škole od 
najmanje 4,5.  

 
 
 

Članak 5. 
 

  Kriteriji za dodjelu stipendija za učenike i studente po kriteriju socijalnog statusa su sljedeći:  
 

- učenik odnosno student je dijete samohranog roditelja ili je bez roditelja,  
- učenik, student odnosno roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pomoć za uzdržavanje ili 

koje od drugih oblika pomoći temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb,  
- prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 100% 

neoporezivog dijela mjesečne plaće prema važećim propisima Republike Hrvatske na dan 
raspisivanja natječaja.  

 
Pored navedenog moraju se zadovoljiti sljedeći kriteriji:  

a) učenici :  
- da nisu ponavljali godinu u osnovnoj ili srednjoj školi,  
- da su učenici u srednjoj školi i da im je prosječna ocjena zadnjeg razreda škole najmanje 3,5, a 

ako su učenici 1. razreda srednje škole da im je prosječna ocjena završnog razreda osnovne 
škole najmanje 4,0,  

 
b) studenti:  

- da su redovni studenti i da su završili prethodnu godinu studija s ukupnim prosjekom najmanje 
2,5, a ako su studenti 1. godine studija da su postigli prosječnu ocjenu zadnjeg razreda srednje 
škole od najmanje 3,5, 

- Poglavarstvo ima pravo prosuditi o socijalnom statusu pojedinog učenika/studenta drugačije od 
onog što pokazuju dokumenti.   

 
 

Članak 6. 
 
Molbi za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:  
 

- preslik domovnice ili osobne iskaznice,  
- potvrdu o mjestu prebivališta u zadnjih pet godina,  
- potvrda o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,  
- izjavu da nisu korisnici stipendije po bilo kojem osnovu,  
- priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s natjecanja iz prethodne godine,  
- dokaz o prosjeku ocjena za proteklu godinu,  
- preslik rješenja Centra za socijalnu skrb (ponude temeljem članka 5. ove Odluke),  
- potvrdu poslodavca o ukupno isplaćenoj plaći u posljednja tri mjeseca, koja prethode mjesecu u 

kojem je podnijeta prijava, za sve zaposlene članove domaćinstva (ponuda temeljem čl. 5. ove 
Odluke),  

- drugu dokumentaciju koju je ovlašteno zatražiti Poglavarstvo po pregledu prijava na natječaj.  
 

Članak 7. 
 
Već odobrena učenička ili studentska stipendija se obnavlja svake godine uz prethodni upis u sljedeći 
učenički razred odnosno slijedeći akademski semestar. 
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Članak 8. 
 
Studentu kojemu je završila zadnja akademska godina i koji već dobiva stipendiju od Općine Selca, 
isplaćivat će se stipendija kao apsolventu do kraja kalendarske godine u kojoj je postao apsolvent.  
 

Članak 9. 
 
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima provodi povjerenstvo za provoñenje natječaja, 
radi dodjele učeničkih i studentskih stipendija, a odluku o dodjeli stipendije donosi Poglavarstvo 
Općine Selca na prijedlog povjerenstva. 
Ukoliko neki učenici odnosno studenti pri donošenju odluke o stipendiranju budu imali podjednake 
uvjete po kriteriju školskog uspjeha, tada će prevladavajući kriteriji biti socijalni. 
 

Članak 10. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca».  
 

Članak 11. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i 
studenata («Službeni glasnik Općine Selca», 5/00, 6/01 i 4/03).  
 
Klasa: 602-01/07-01/06 
Urbroj: 2104/07-01-01/07-1 
Selca, 13. srpnja 2007. godine 
 
        PREDSJEDNIK 
            OPĆINSKOG VIJEĆA  
 
                  Josip Mošić, v.r.  
   
   .................................................................................................  
 
 
Na temelju članka 7. Zakona o ustanovama («NN», broj 76/93 i 29/97 i 47/99), članka 5. stavak 1. i 
članka 9. stavak 1. Zakona o knjižnicama («NN»,  broj 105/97,  5/98 i 104/00), članka 19. Zakona o 
lokalnoj samoupravi i upravi («NN», broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 13. Statuta Općine Selca 
(«Službeni glasnik Općine Selca», broj 1/06), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 17. sjednici 
održanoj 22. svibnja 2006. godine, donosi 
 

 
Odluku o izmjeni  

Odluke o osnivanju općinske knjižnice u Selcima 
 
 

Članak 1. 

 
U Odluci o osnivanju Općinske knjižnice u Selcima («Službeni glasnik Općine Selca», broj 3/02 i 
2/03), točka XI. stavak 1. mijenja se i glasi: 
"Do konstituiranja knjižnice dužnost privremenog ravnatelja obavlja profesor  Milka Mišetić". 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca". 
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Klasa: 612-01/06-01/11 
Urbroj: 2104/07-01-01/06-2 
Selca, 22. svibnja 2006. godine 
            PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
           Josip Mošić, v.r.  
 
   ……………………………………………………………..  
 
Na temelju Zakona o zaštiti od buke («Narodne novine», broj 20/03), te članka 13. Statuta Općine 
Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj 1/06), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 26. 
sjednici održanoj dana 13. srpnja 2007. godine, donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru 
 

Članak 1. 
 

U članku 6. u prvom stavku iza riječi «sati» dodaje se «samo u razdoblju od 16. rujna do 14. lipnja». 
 

Članak 2. 
 
Članak 12. Odluke o javnom redu i miru («Službeni glasnik Općine Selca», broj 4/03), mijenja se i 
glasi:  
«Pod uvjetom da se izvoñenjem glazbe ne stvara buka kojom se narušava mir i odmor grañana (Članak 
14. Odluke o javnom redu i miru), na javnim mjestima izuzev u vremenu od 14,00 do 17,00 sati 
uobičajeno za dnevni odmor grañana, dozvoljeno je izvoñenje glazbe bez posebnog odobrenja: 
 

- od 01. 07. do 01. 09. do 01,00 sat (samo živa glazba), 
- od 01. 09. do 30. 06. do 24 sata.  

 
Iznimno bez odobrenja glazba se može izvoditi na dane državnih praznika, Dana općine i na dane 
blagdana zaštitnika odreñenih naselja. 
U naseljima Općine Selca zabranjuje se održavanje bilo kakvih tehno i drugih partija.» 
 

Članak 3. 
 
Iza članka 12. Odluke o javnom redu i miru dodaje se članak 12. a., koji glasi: 
 
«Prilikom izvoñenja instrumentalne glazbe (nije živa glazba) upotrebom mehaničkog glazbala vanjski 
zvučnici  se u 24,00 sata moraju ugasiti ili unijeti u zatvoreni prostor.  
 

Članak 4. 
 
Članak 14. Odluke o javnom redu i miru mijenja se i glasi:  
«Izvoñenjem glazbe ne smije se stvarati buka kojom se narušava mir i odmor grañana. Narušavanjem 
mira i odmora grañana u smislu prethodnog stavka smatrat će se stvaranje buke koja prelazi dozvoljeni 
nivo buke odreñen Zakonom o zaštiti od buke i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u 
sredini u kojoj ljudi rade i borave.» 
 
Klasa: 210-01/07-01/02 
Urbroj: 2104/07-01-01/07-1 
Selca, 13. srpnja 2007. godine 
        PREDSJEDNIK 
               OPĆINSKOG VIJEĆA  
 
                     Joško Mošić, v.r. 
   .............................................................................................  
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Temeljem članka 15. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca“, broj 01/06) i članka 11. 
Odluke o javnim priznanjima Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca, broj 3/03 - pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 26. sjednici održanoj 13. srpnja 2007. godine donijelo je  
 

Odluku 
o dodjeli javnih priznanja Općine Selca 

 
Članak 1. 

 
Za stručni i nesebični doprinos kod najznačajnijih grañevinsko-arhitektonskih i urbanističkih zahvata u 
Općini Selca, gospodinu Jerku Rošinu,dipl.inž. arh., dodijeljuje se Nagrada OpćineSelca u vidu Povelje 
počasnog grañanina Općine Selca  i novčana nagrada u visini od 2.500,00 kuna. 

 
Članak 2. 

 
Za doprinos u razvitku kulture u Općini Selca, gospodinu dr. Jošku Baici, dodijeljuje se Nagrada 
Općine Selca u vidu Diplome za životno djelo i novčana nagrada u visini od 2.000,00 kuna. 

 
Članak 3. 

 
Za doprinos u promociji gospodarskih, kulturnih i drugih zbivanja na području Općine Selca, 
gospodinu Peri Graniću dodijeljuje se Nagrada Općine Selca u vidu diplome i novčana nagrada u visini 
od 1.500,00 kuna. 

Članak 4. 
 

Za doprinos u razvitku ekološke svijesti u Općini Selca, poduzeću „Palace“ d.o.o.- Selca dodijeljuje se 
Nagrada Općine Selca u vidu diplome i novčana nagrada u visini od 1.500,00 kuna. 

 
Članak 5. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Selca“. 
 
Klasa: 061-01/07-01/11 
Urbroj: 2104/07-01-01/07-1 
Selca, 13. srpnja 2007. godine 
 
 
                         
                                                                        PREDSJEDNIK  
               OPĆINSKOG VIJEĆA  
 
                                                                                        Josip Mošić, v. r.  
 
  ……………………………………………………………. 
 
 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine“ 
broj 174/04) i članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca“, broj 1/06) Općinsko  
vijeće Općine Selca, na 26. sjednici održanoj dana  13. srpnja  2007. godine, donosi 

 
 

ZAKLJUČAK 
o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Selca za 2007. godinu 
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I 
 
 Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Općine 
Selca za 2007. godinu. 
 
 

II 
 

 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Selca za 

2007. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka. 
 

III 
 
 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom glasniku 
Općine Selca“. 
 
 
Klasa: 810-01/07-01/32 
Urbroj: 2104/07-01-01/07-1 
Selca, 13. srpnja 2007. godine  
 

 
 
 
              PREDSJEDNIK 
                     OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                            
                                                                                                                   Josip Mošić, v.r. 
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SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 
PODRUČJU OPĆINE SELCA ZA 2007. GODINU 
 

1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Selca i uvezivanje 
sustava zaštite i spašavanja 

 
Cilj: definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina Selca raspolaže u slučaju 
pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije 
djelovanja sustava. 
 
Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i spašavanja su: 

- Fizičke i pravne osobe, 
- Izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
- Središnja tijela državne uprave, 
- operativne snage, kao izvršni dio sustava zaštite i spašavanja. 

 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrñenih 
Ustavom i zakonom: ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.  
 
Temeljem spomenutih propisa Općina Selca ima obvezu osigurati uvjete za premještanje, zbrinjavanje i 
sklanjanje kao i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine. 
 
U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća potrebno je: 

- definirati resurse 
- izvršitelje 
- te provesti usklañivanje djelovanja svih snaga. 

 
 

2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja  
 
Cilj: povećanje i unapreñenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u 
nesrećama. 
 
Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela 
državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasnih 
zapovjedništava i postrojbi, službi i postrojbi DUZS, zapovjedništava zaštite i spašavanja, službi, 
zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite. 
 
Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti: 

– definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom 
opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) te uključiti u smjernice za 2008. 
godinu. 

 
Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe: 

– izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara a 
sve primarno sukladno planovima rada i razvoja DVD „Selca“ kao nositelja 
protupožarne zaštite na području Općine Selca. 

– Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, te redovito 
obavljati liječničke preglede primarno operativnih članova DVD „Selca“. 

– U području rada sa članstvom DVD-a posebnu je pažnju potrebno posvetiti vatrogasnoj 
mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog 
stjecanja opće kulture i naobrazbe. 

 
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja: 

- Konstantno  provoñenje: 
– organiziranja sustava zaštite i spašavanja, 
– praćenja, planiranja i usklañivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja,  
– zapovijedanja snagama zaštite i spašavanja u slučaju ukazane potrebe. 
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- Obuka članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja u skladu sa planom i programom obuke 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja. 

 

- Nastaviti opremanje članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom 
u skladu sa raspoloživim sredstvima predviñena Proračunom. 
 

Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite: 
- U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – područni ured Split provesti radnje 

na popuni zapovjedništva, i postrojbe CZ opće namjene u dosadašnjoj veličini  s tim da se mora imati u 
vidu trenutna nedovoljna reguliranost postupka popune i rasporeda grañana u tijela i postrojbe iz 
sustava civilne zaštite.  

 

- U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – područni ured Split planirati 
izvoñenje jednodnevnog smotriranja (maksimalno trajanje do 4 sata) obveznika postrojbi civilne zaštite 
Općine Selca neradnim danom ( subota ) u razdoblju od početka svibnja do sredine lipnja 2007. godine. 
Za te potrebe u Proračunu Općine Selca osigurati sredstva za naknadu putnih troškova i troškova 
pozivanja obveznika. 

 

- Provesti radnje na osnovnom opremanju tijela i postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom 
opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviñena Proračunom, prema planu opremanja kojeg 
se ima predložiti od strane Zapovjednika zaštite i spašavanja Općine Selca, a odobriti od strane 
Općinskog poglavarstva Općine Selca uz provoñenje postupaka javne nabave sukladno planiranoj 
vrijednosti nabavke. 
 

          
 

3. Poduzimanje radnji na definiranju sustava sklanjanja na području Općine Selca 
 
Cilj: Kroz suradnju sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje u drugim nadležnim državnim 
tijelima definirati planove i obveze u domeni sklanjanja. 
 

 
4. Udruge grañana od značaja za zaštitu i spašavanje 

 
Cilj: Kroz suradnju sa udrugama grañana koje djeluju na području Općine Selca, a posebice sa 
Speleološkim društvom «Profunda» čija je djelatnost povezana sa ukupnim sustavom zaštite i 
spašavanja nastojati poticati rad istih uz njihovo uvezivanje u cjelovit sustav zaštite i spašavanja sa 
prioritetnim ciljem na osiguranju prevencije. 
 
       - Kroz ukupnu suradnju sa osnovnom školom poticati razvoj odgovarajućih udruga iz domena 
tehničke kulture čije aktivnosti imaju značaja sa aspekta zaštite i spašavanja (radio-amaterizam, 
informatika, aero-klubovi i slično). 
 
       - Pokrenuti inicijative za formiranjem udruga koje bi osigurale značajnije povezivanje mladih sa 
prirodom (planinarsko društvo, izviñači, ekolozi) te kroz rad postojećih udruga i rad u procesu 
obrazovanja raditi na stalnom podizanju nivoa svijesti mladih o potrebi zaštite okoliša kao preventivnoj 
radnji u sustavu zaštite i spašavanja. 
 

5. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti 

 
Cilj: Kroz suradnju sa službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
redovitih djelatnosti raditi na ukupnom potencijalu istih za kvalitetno učešće kako u preventivnim 
aktivnostima tako i u samim aktivnostima zaštite i spašavanja.  
 
             a) Služba hitne medicinske pomoći 
       - Osnovom činjenice da je sustav javnog zdravstva na području otoka Brača u cjelini u stalnom 
preustroju to je u pravilu stalno prisutna nejasnoća o poziciji i potencijalu hitne medicinske službe za 
djelovanje u urgentnim situacijama većih razmjera te će tijekom 2007. godine u sklopu najavljenog 
povrata Doma zdravlja Brač biti neophodno konačno utvrditi poziciju hitne medicinske pomoći i 
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definirati stvarne kapacitete iste kod slučajeva većih nesreća i katastrofa, a posebice sa pozicije potrebe 
urgentnog prijevoza i primarnog zbrinjavanja ozlijeñenih. 
 
             b) Socijalna služba – centar za socijalnu skrb 
 
        - Osigurati punu suradnju sa Centrom za socijalni rad koji djeluje u Supetru u tijeku radnji na 
izradi dokumenata iz domene zaštite i spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što 
realnija slika problematike mogućih zadaća samog Centra i njegovih postupanja kod izvanrednih 
situacija po posebnim ugrozama. 
 

             c) Općinsko društvo Crvenog križa 
 
        - Osigurati punu suradnju sa Općinskim društvom Crvenog križa u tijeku radnji na izradi 
dokumenata iz domene zaštite i spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što realnija 
slika problematike mogućih zadaća samog društva i njegovih postupanja kod izvanrednih situacija po 
posebnim ugrozama. 
        - Kroz suradnju sa Općinskim društvom Crvenog križa raditi na podizanju opće kulture grañana za 
prevenciju mogućih nesreća odnosno razvoju kulture samopomoći kod mogućih izvanrednih situacija 
po posebnim ugrozama. 
        - Kroz suradnju sa Općinskim društvom Crvenog križa raditi na podizanju kulture prve pomoći te 
formiranju samih ekipa za prvu pomoć unutar samog društva sa težištem na privlačenju mladih. 
 

             d) Veterinarska stanica Split – ambulanta Supetar 
 
        - Osigurati punu suradnju sa Veterinarskom stanicom Split – ispostava Supetar u tijeku radnji na 
izradi dokumenata iz domene zaštite i spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što 
realnija slika problematike mogućih zadaća same stanice odnosno ambulante i postupanja djelatnika 
iste kod izvanrednih situacija po posebnim ugrozama. 
        - Kroz suradnju sa Veterinarskom stanicom Split – ispostava Supetar raditi na podizanju opće 
kulture grañana u cilju prevencije mogućih epidemija i drugih ugroza odnosno razvoju kulture 
samopomoći kod mogućih izvanrednih situacija po posebnim ugrozama. 
 

             e) Poljoprivredno savjetodavna služba 
 
        - Osigurati punu suradnju sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom u tijeku radnji na izradi 
dokumenata iz domene zaštite i spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što realnija 
slika problematike mogućih zadaća same službe i njenog postupanja kod izvanrednih situacija po 
posebnim ugrozama. 
        - Kroz suradnju sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom raditi na podizanju opće kulture 
grañana, a posebice poljoprivrednika, za prevenciju mogućih nesreća odnosno razvoju kulture 
samopomoći kod mogućih izvanrednih situacija po posebnim ugrozama. 
 

 

 
             f) „Vodovod Brač“ d.o.o. 
 
        - Osigurati punu suradnju sa tvrtkom „Vodovod Brač“ u tijeku radnji na izradi dokumenata iz 
domene zaštite i spašavanja (procjena i plan zaštite) kako bi se osigurala što realnija slika problematike 
mogućih zadaća same tvrtke i njezina postupanja kod izvanrednih situacija po posebnim ugrozama 
sukladno raspoloživim kapacitetima zaposlenika i tehničkih sredstava. 
 
        - Kroz suradnju sa tvrtkom „Vodovod Brač“ raditi na definiranju i izgradnji sustava odvodnje 
otpadnih voda uz odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda u funkciji zaštite podzemnih voda i mora. 
 

6. Financiranje sustava zaštite i spašavanja 
 
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. 
Prema članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Selca. Stoga je, u Proračunu Općine Selca, u skladu sa ostalim 
propisima, potrebno ugraditi sljedeće stavke: 
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a. sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu) 
b. sredstva za civilnu zaštitu (predvidjeti sredstva u približnom iznosu u odnosu na 

proteklu godinu, a precizniji izračun potrebnih sredstava biti će moguć po donošenju 
Zakona o civilno zaštiti i planova zaštite i spašavanja ) 

c. sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu zaštite i spašavanja 
(komunalni servis, vodoprivreda i sl.) 

d. sredstva za razne udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem na području općine 
     (GSS, crveni križ, ronilački savez, speleološko društvo i sl.) 
e. sredstva za provoñenje zaštite i spašavanja ( edukacija, opremanje, intelektualne 

usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i sl. ) 
 

7. Sustav uzbunjivanja grañana 
 

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja  
Prema  Zakonu o zaštiti i spašavanju vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, 
(škola, vrtić, sportska dvorana, stadion i sl. ) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav 
uzbunjivanja grañana te ga povezati sa jedinstvenim Državnim centrom 112. Državna uprava za zaštitu 
i spašavanje obavlja poslove obavješćivanja i uzbunjivanja stanovništva i koordinira jedinstveni sustav 
uzbunjivanja.  

- Istaknuti obavijest o telefonskom broju i znakove za uzbunjivanje na vidljivom mjestu na 
svim javnim ustanovama i stambenim zgradama. 

- U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje-područni ured Split i korisnicima 
prostora nadograditi i uvezati sustav. 

 
 

8. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja 
 
Cilj: podizanje razine svijesti grañana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja. 
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama 
različito reagiraju, neke ulovi panika, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati što 
ponekad može imati kobne posljedice. U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete 
potrebno je konstantno educirati stanovništvo. Te je tako potrebno: 

- provoñenje informiranja grañana putem sredstava javnog informiranja  
- provoñenje informiranja grañana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija   

     -  prema odreñenim datumima obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje 
- prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja. 

 
9. Zaštita eko-sustava 

 
Cilj: zaštita i očuvanje okoliša.  
Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, mogućnost brzih i pravovremenih 
intervencija ukoliko su prekoračene standardne vrijednosti pokazatelja onečišćenja koje su usvojene i 
definirane u zakonima i provedbenim aktima u domeni zaštite okoliša.  

- Na području sustavno pratiti: kakvoću zraka, voda i mora. 
- Poticati rad udruga kojima je zaštita okoliša primarni cilj te sagledati mogućnosti aktivnog 

uključivanja istih u ukupan sustav zaštite i spašavanja i to primarno kroz razvoj preventivnog sustava u 
funkciji zaštite okoliša.  
 
 

10. Suradnja na polju zaštite i spašavanja 
 
Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i 
spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaćeg i turista), 
imovine te ukupne zaštite okoliša na nivou Općine Selca, otoka Brača i županije u cjelini. 

- U okviru suradnje Općine Selca sa drugim jedinicama lokalne samouprave,   nastojati 
odgovarajuće prezentirati i ukupnu problematiku, potrebe daljnjeg razvoja ukupnog sustava zaštite i 
spašavanja, kako na području Općine Selca, tako i na području otoka Brača u cjelini. 
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ZAVRŠNE ODREDBE 
 

1. Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći 
drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za 
mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija 
nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa. 

 
2. Tijekom 2007. godine potrebno je osposobiti zapovjedništvo zaštite i spašavanja za brzo i 

kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, ako i jačati dijelove sustava zaštite i 
spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama. 

 
3. Nastaviti suradnju sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – područnim uredom Split s 

ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području 
Općine Selca. 

 
 

………………………………………………………  
 
 
 
Temeljem članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj 01/06), a sukladno 
članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 26. sjednici održanoj dana 13. 
srpnja 2007. godine, donijelo je sljedeći  
 
 

Z a k l j u č a k 
 

o prodaji dijela čest. zem. 1743 k.o. Sumartin 
 
 

1. Općina Selca  će prodati bez provedbe javnog natječaja idealni dio – 1/21 čest. zem. 1743 k.o. 
Sumartin, gospodinu Robertu Žuniću iz Sumartina, a sukladno članku 391. stavak 3. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima.  

2. Idealni dio čest. zem. 1743 k.o. Sumartin prodat će se po cijeni od 5 Eura/m2 plativo u 
kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.  

3. Čest. zem. 1743 k.o. Sumartin imai površinu od 1960 m2, što znači da Općina Selca prodaje 
93,33 m2 po ukupnoj cijeni od 466,65 Eura plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan 
uplate.  

4. Ovlašćuje se načelnik Općine Selca da s gospodinom Robertom Žunićem sklopi Ugovor o 
prodaji.     

5. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Selca».  
 
 
Klasa: 944-01/07-01/11 
Urbroj: 2104/07-01-01/07-1 
Selca, 13. srpnja 2007. godine 
 
 
        PREDSJEDNIK 
              OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
 
        Josip Mošić, v.r. 
 
    …………………………………………………………… 
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
 
 
Temeljem članka 43. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj 01/06), Općinsko 
poglavarstvo Općine Selca na svojoj 24. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2007. godine, donijelo je 
sljedeće  
 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju člana Povjerenstva za 
provoñenje natječaja za rekonstrukciju i 

dogradnju trajektnog pristana u Sumartinu 
 
 

Članak 1. 
 

 
Imenuje se gospodin Josip Mošić iz Selaca, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Selca, za člana 
Povjerenstva za provoñenje natječaja za rekonstrukciju i dogradnju trajektnog pristana u Sumartinu.  
 
 

Članak 2. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».  
 
Klasa: 342-21/07-01/17 
Urbroj. 2104/07-02-01/07-1 
Selca, 5. lipnja 2007. godine 
 
               PREDSJEDNIK  
           OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
 
 
                   Ivica Škrpaca, prof., v.r.  
 
   ……………………………………………………………….  
 
 
Temeljem članka 43. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj 1/06), Općinsko  
poglavarstvo Općine Selca je na svojoj 29. sjednici održanoj 13. rujna 2007. godine, donijelo sljedeće 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje 
pozivnog natječaja za održavanje poljskih puteva 

 
Članak 1. 

 
U povjerenstvo za provoñenje pozivnog natječaja za održavanje poljskih puteva Dočine-Puntinak (0,5 
km), Glave-Jasenovac ((3,0 km) i Vejak-Vošćica (2,0 km), imenuje se: 
 

1. Matko Eterović, Selca – predsjednik 
2. Pero Zlatar, Povlja – član 
3. Damir Štambuk, Sumartin – član. 
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Članak 2. 
 
Ovo rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».    
 
Klasa: 340-01/07-01/08 
Urbroj: 2104/07-02-01/07-1 
Selca, 14. rujna 2007. godine 
 
 
         PREDSJEDNIK 
      OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
 
 
               Ivica Škrpaca, prof.,. v. r.   
 
   ………………………………………………………………… 
 
 
 
Temeljem članka 43. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», broj 1/06), Općinsko 
poglavarstvo Općine Selca na svojoj 29. sjednici održanoj dana 13. rujna 2007. godine, donijelo je 
sljedeće  
 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju člana stručnog povjerenstva 
za provedbu javnog nadmetanja 

 
Članak 1.  

 
Imenuje se gospodin Ivica Škrpaca, načelnik Općine Selca u stručno povjerenstvo za provedbu javnog 
nadmetanja za odabir izvoñača i nadzora nad izvoñenjem radova na rekonstrukciji cjevovoda u dužini 
od 740 m u gospodarskoj zoni «Blatine» u Selcima.    
 

Članak 2. 
 
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».  
 
Klasa: 325-01/07-01/44 
Urbroj: 2104/07-02-01/07-1 
Selca, 13. rujna 2007. godine 
 
          PREDSJEDNIK 
      OPĆINSKOG POGLAVARSTVA  
 
 
               Ivica Škrpaca, prof., v. r.   
 
  …………………………………………………………………….. 
 
 
Temeljem članka 43. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca, broj 1/06), Općinsko 
poglavarstvo Općine Selca na svojoj 25. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2007. godine, donijelo je 
sljedeće  
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju člana stručnog povjerenstva 
za provedbu javnog nadmetanja 
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Članak 1.  

 
Imenuje se Ivica Škrpaca, načelnik Općine Selca u stručno povjerenstvo za provedbu javnog 
nadmetanja za nadzor nad izvoñenjem radova na izgradnji dionice gravitacijskih kolektora (1, 1P, 2, 3, 
4 i 5) i tlačnog kolektora Puntinak, te CS Radonja i CS Puntinak kanalizacijskog sustava Puntinak.   
 

Članak 2. 
 
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».  
 
Klasa: 325-01/07-01/21 
Urbroj: 2104/07-02-01/07-2 
Selca, 19. lipnja 2007. godine 
 
          PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG POGLAVARSTVA  
 
 
                  Ivica Škrpaca, prof., v. r.  
 
   …………………………………………………………. 
 
(Greškom je ispušteno objaviti Zaključak o utvrñivanju Konačnog prijedloga prostornog plana Općine 
Selca u “Službenom glasniku Općine Selca”, broj 5/06, te ga sada objavljujemo. Glavni urednik: Drago 
Štambuk)  
 
Temeljem članka 28. Zakona o prostornom ureñenju («NN», broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), 
te članka 14. stavak 1. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova («NN», broj 
101/98), Općinsko poglavarstvo Općine Selca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2006. 
godine, donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o utvrñivanju Konačnog prijedloga  
prostornog plana Općine Selca 

 
Članak 1. 

 
Temeljem usklañenja PP-u SDŽ s Uredbom o ureñenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, 
Općinsko poglavarstvo Općine Selca unijelo je potrebite izmjene i dopune u PPU Općine Selca i 
utvrdilo je konačni prijedlog Općine Selca.  
 

Članak 2. 
 
Obvezuje se nositelj izrade plana da ovako utvrñeni konačni prijedlog prostornog plana Općine Selca 
dostavi Uredu držane uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službi za prostorno ureñenje, zaštitu 
okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Splitu, radi dobivanja mišljenja.   
 

Članak 3. 
 
Obvezuje se nositelj izrade PPU-a Općine Selca da ishoduje mišljenje Ministarstva poljoprivrede, 
šumarstva i vodnog gospodarstva, a od Ministarstva kulture i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog 
ureñenja i graditeljstva suglasnost na konačni prijedlog Prostornog plana Općine Selca.  
 

Članak 4. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu odmah, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Selca».  
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Klasa: 350-02/06-01/60 
Urbroj: 2104/07-02-01/06-1 
Selca, 27. studenoga 2006. godine 
 
         PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
 
  
                Ivica Škrpaca, prof., v.r.   
 
   ……………………………………………………………. 
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