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Klasa: 023-01/17-01/0018
Urbroj: 2104/07-03-01/17-01
Selca, 6. rujna 2017. godine
Zbog propusta u izradi „Službenog glasnika Općine Selca“, broj 2/15 od 18. ožujka 2015.
godine, objavljuje se sljedeće:
Temeljem članka 32. Statuta Općine Selca (»Službeni glasnik Općine Selca« broj 3/13) ,
Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja „Konopice“ (Sl.glasnik Općine Selca
br.7/2013), Općinsko vijeće Općine Selca, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 18. ožujka
2015. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju poduzetničke zone Konopice
Članak 1.
Poduzetnička zona koja se osniva ovom Odlukom imat će ukupnu površinu cca 97.900 m2.
Obuhvaćeni prostor poduzetničke zone se nalazi u katastarskoj općini Selca površine 71.767
m², te u katastarskoj općini Novo Selo površine 26.135 m².
Poduzetnička zona se nalazi neposredno uz sjeverni dio državne ceste D113 cca 4 km
zapadno od Selaca. Prostor se proteže na neizgrađenom zemljištu od državne ceste u smjeru
jug-sjever i jugoistok, u pojasu dužine oko 300m i širine od 200m.
Zemljište uključuje slijedeće katastarske čestice :
K.O. Selca
- k.č. br. 2914/1 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2914/2 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2914/3 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2914/4 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2914/5 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2914/7 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2914/8 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2916/1 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
-k.č. br. 2916/2 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2916/3 u naravi izgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2916/4 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2917/6 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama.
K.O. Novo Selo
- k.č. br. 2600 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2601/1 u naravi neizgrađeni prostor sa šumskom površinom,
- k.č. br. 2601/2 u naravi neizgrađeni prostor sa pašnjačkim površinama,
- k.č. br. 2575/2 u naravi neizgrađeni prostor sa pašnjačkim i šumskim površinama,
- k.č. br. 2606/12 u naravi neizgrađeni prostor sa pašnjačkim površinama.
Članak 2.
Namjena zone je gospodarsko - poslovna, pretežito proizvodna manjim dijelom uslužna.
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Članak 3.
Nositelj i organizator Programa razvoja poduzetničke zone „Konopice“ bit će Jedinstveni
upravni odjel Općine Selca.
Članak 4.
Sastavni dio ove Odluke čine:
1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica,
2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Općine Selca s prikazom građevinskog područja
poslovne namjene K1 - Konopice,
3. Izvaci iz zemljišnih knjiga obuhvaćenih čestica,
4. Posjedovni listovi obuhvaćenih čestica,
5. Opis stanja infrastrukture do zone.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Selca«.
Klasa: 023-01/17-01/0018
Urbroj: 2104/07-03-01/17-01
Selca, 6. rujna 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Pavle Ordić, v.r.
***************************************************************************
Na temelju članka 47. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br.
3/2013) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), općinski načelnik dana 8. ožujka 2017.
godine, donosi

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 1 NA PODRUČJU OPĆINE SELCA
ZA 2017. GODINU
1. UVODNE ODREDBE
Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje
pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na
području Općine Selca kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

1

Sukladno članku 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN broj 36/04,
63/08, 133/13, 63/14) Plan upravljanja pomorskim dobrom Općine/Grada mora biti usklađen sa županijskim
godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih
odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

2

Službeni glasnik Općine Selca br. 04/2017. * 15. lipnja 2017. *

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje
djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu
pomorskog dobra.
Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva održavanje, unaprjeđenje, brigu o
zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko
korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.
2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
U smislu ovoga Plana, pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se
briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, koju će Općina Selca provoditi
putem ovlaštene osobe Lučke kapetanije ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,
komunalnog redarstva i upravnog odjela Općine Selca te uz pomoć policije, građevinskog
inspektora i ostalih nadležnih tijela.

-

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:
brigu o zaštiti pomorskog dobra,
održavanje pomorskog dobra,
posebnu upotrebu pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom
nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog
materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra,
čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama,
ograđivanje plaža plutajućim branama, postavljanjem tuševa i sl.
Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko
odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju
pomorskog dobra (hortikultura, čišćenje i sl.) te o sigurnosti kupača i stvari brine se
ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja u suradnji s ovlaštenom
osobom Lučke kapetanije ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, komunalnom
tvrtkom i redarstvom. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Općine Selca provodi
komunalni redar. Komunalni redar je dužan obavljati nadzor nad provedbom ovog Plana, a
posebno o rasporedu ležaljki i suncobrana.
3. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom:
-

Sredstva od naknada za koncesije i naknada za koncesijsko odobrenje.
Sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine za održavanje pomorskog dobra na
njenom području.
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Općina Selca u 2017. godini planira provesti plan ulaganja u pomorsko dobro kako
slijedi:
PLAN ULAGANJA U
POMORSKO DOBRO
Uređenje malog mola u Povlja
Sanacija Velog mosta u
Povljima
Nasipanje plaže u Sumartinu
Nasipanje plaže u Sumartinu
Nasipanje plaže u Sumartinu
Nasipanje plaže u Sumartinu
Nasipanje plaže u Sumartinu
Nasipanje plaže u Povljima
Nasipanje plaže u Povljima
Nasipanje plaže u Povljima
Nasipanje plaže u Radonji
Nasipanje plaže na Puntinku
Nasipanje plaže u Žaganj dolac

MIKROLOKACIJA
ULAGANJA
Mali mol
Veli most

PLANIRANI IZNOS (KN)
100.000,00
300.000,00

Crkovnjak
Nova plaža
Jezero
Iza škvera
Plaža „Bay watch“
Plaža Punta
Plaža Ratac
Plaža Okuč
Plaža u Radonji
Plaža „Santa Barbara“
Plaža Žaganj dolac

2.000,00
6.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
4.000,00

NAPOMENA: Plan ulaganja s gore navedenim podacima daje se Lučkoj kapetaniji Split na
suglasnost.
Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska
neposredno putem jedinica lokalne samouprave. Pod upravljanjem pomorskim dobrom
podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj
upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju
koncesije ili koncesijskog odobrenja. O dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se
nalazi na njenom području, vodi brigu o zaštiti i održava jedinica lokalne samouprave.
Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno. Redovno upravljanje
obavlja se sukladno godišnjem planu. Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se
briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.
Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed
izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.
O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave,
a o izvanrednom upravljanju jedinice područje (regionalne) samouprave.
4. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM
DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE SELCA
4
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Na pomorskom dobru na području Općine, a kojim upravlja Općina Selca,
utvrđuju se sljedeće djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i
teritorijalnom moru RH:
-

-

-

-

iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla,
skuter, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za
jedrenje, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);
ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m 2), pripadajuća
terasa objekta, štand – rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja –
škrinja, aparati za sladoled i sl.;
komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani,
ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog
programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i sl. djelatnosti;
koncesijsko odobrenje u pravilu se izdaje na rok od godine dana.

5. MIRKOLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI2
5.1. Djelatnost iznajmljivanja sredstava ovoga Plana mogu se obavljati na
mikrolokacijama kako slijedi:
SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

OBRAČUNSKA

KOLIČINA

JEDINICA
Brodica na motorni
pogon

1. Radonja
2. Puntinak
3. Povlja riva
4. Povlja Punta

Po dužnom
metru

13 x 4m'
3 x 4m'
3 x 4m'
3 x 4m'

Jedrilica, brodica na
vesla

1. Povlja - Punta
2.
3.

Po dužnom
metru

3 x 4m'

Skuter/dječji skuter3 1. Sumartin – Bay watch
2.
3.

Po kw

3 x 100 kw

Sredstvo za vuču s
opremom4

Po kw

3 x 100 kw

1. Rasotica
2.

2

Sukladno članku 8. stavak 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) kada se zahtjev za Odobrenje odnosi na posebno
zaštićene prirodne vrijednosti na pomorskom dobru, Vijeće može dati Odobrenje nakon što ishodi suglasnost
ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.
3
Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost
nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.
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3.
Daska za jedrenje,
1. Radonja
sandolina, pedalina i 2. Tičja luka - Povlja
3. Punta – Povlja
sl.
4. Sumartin – Bay watch

Po kom.

3
4
5
5

Pribor i oprema za
ronjenje, kupanje i
sl.

Po kom.

10

1. Tičja luka – Povlja
2.
3.

5.2. Djelatnost ugostiteljstva i turizma ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama
kako slijedi:
SREDSTVO
MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)
KOLIČINA
Kiosk, prikolice
montažni objekti do 12
m²;

Pripadajuća terasa
objekta - m2

1. Štand – Povlja - Ratac
1
2. Kiosk – Sumartin - selačko kupalište
1
3. Kiosk – Povlja – Punta
1
4. Kiosk za prodaju sladoleda Sumartin – Bay
1
watch
5. Kiosk ili štand za prodaju sladoleda i pića
1
Sumartin – iza škvera
6. Kiosk – Puntinak – Santa Barbara
7. Kiosk – Puntinak – Vrh Puntinka
1
1
1. uz kiosk – Puntinak
20
2. uz kiosk – Puntinak
20
3. uz kafe bar – riva Povlja
50

Svi plažni objekti moraju dostaviti rješenja o minimalnim uvjetima pružanja usluga i
prema njima raditi, te snositi troškove čistača. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi
zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati
zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na montažno-demontažni
način od drvene konstrukcije.

4

Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost
nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.
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5.3. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja ovog Plana mogu se obavljati na
mikrolokacijama kako slijedi:
SREDSTVO
MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)
KOLIČINA
Aqua park i drugi morski 1. Bay watch - Sumartin
2.
sadržaji
3.

1

Suncobrani, ležaljke

20
10+10

1. Povlja – Tičja luka
2. Puntinak – uz kioske
3.

Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora. Ležaljke jednog koncesionara
od ležaljki drugog koncesionara moraju biti udaljene 10 metara. Ležaljke i ostala oprema ne
smije ometati korištenje plaže kao općeg dobra, nego moraju biti složeni na jednom mjestu
te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži.
NAPOMENA: Na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje niti na dijelu
pomorskog dobra koje je dano u koncesiju ne može se dati koncesijsko odobrenje.

7
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6.GRAFIČKI PRIKAZ
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7. ZAKLJUČNE ODREDBE
Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za
davanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje
propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014).
Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Općine Selca
izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva za
davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za
obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.
Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:
-

-

Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz
sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje
nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja
zahtjeva.
Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se
koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
Potvrdu upravnog odjela Općine Selca o nepostojanju dugovanja.
11
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-

Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Selca za uklanjanje i
odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko
se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja
koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari
koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

Koncesijsko odobrenje može se dati na vremenski rok od 1 godine do najviše 5
godina, a rok se određuje na kalendarske (nedjeljive) godine. Sukladno članku 8. Uredbe o
postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj
36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014) iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od
1 godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijeće
je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje
da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.
Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži
sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.
-

-

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat će prispjele zahtjeve za davanje
koncesijskih odobrenja ukoliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje
obaveze prema Općini Selca i prema tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Općine Selca,
obveze iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskih odobrenja te
ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i /ili uzrokovao
štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja
bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za
koncesiju, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na
temelju valjane pravne osnove (akti na temelju djelovanja nadležnih institucija –
Carinska uprava, Lučka kapetanija, Građevinska inspekcija, Ministarstvo mora,
prometa i infrastrukture i sl.).
Za mikrolokacije za koje postoji interes za dodatna ulaganja u uređenje okoliša,
uređenje postojećih objekata, ulaganja u pomorsko dobro i sl., Vijeće će prednost
dati podnositelju čijim se Planom5 uređenja predviđa veće ulaganje u trajno uređenje
mikrolokacije i podizanje razine usluge.

Dodatno: Objekti za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine mogu se postavljati
isključivo u skladu sa Idejnim rješenjem kojeg će prihvatiti Vijeće za izdavanje koncesijskih
odobrenja.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Selca, a po
pribavljenoj potvrdi Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.
Stupanjem na snagu Plan se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Selca,
a po objavi, u roku od 30 dana, podnose se zahtjevi za koncesijsko odobrenje na propisanom
obrascu.
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Klasa: 363-05/17-01/0003
Urbroj: 2104/07-02-01/17-01
Selca, 8. ožujka 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević
******
*********************************************************************
Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10), a
shodno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2015. godini, ( NN, broj 36/15 ), općinski načelnik Općine Selca na
dana 29. ožujka 2017. godine, donio je
PLAN
ANGAŽIRANJA LJUDSKIH, MATERIJALNIH I TEHNIČKIH RESURSA NA PODRUČJU
OPĆINE SELCA
Na području Općine Selca moguće je angažirati do 50 ljudi u gašenju požara. Od teške
mehanizacije raspolaže se sljedećim :

1. Građevinski obrt "Jurac":

1 utovarivač
2 kamiona

2. Petrada „Hum“ d.o.o.

1 utovarivač

3. "Ufo Bianco" d.o.o.

1 kombi
1 viličar

8t

1t
5t

Napominjemo da bi za angažiranje ovih strojeva bila neophodna naredba s više instance.
Klasa: 810 -01/17-01/0008
Urbroj: 2104/07-02-01/17-01
Selca, 29. ožujka 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
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Temeljem provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Splitsko-dalmatinske županije za 2015/2016. godinu i članka 47. Statuta Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj 3/13), općinski načelnik Općine Selca, dana 28. travnja
2017. godine, donosi
PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara
Članak 1.
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 2.
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.
Članak 3.
Mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem 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.
Članak 4.
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.
Članak 5.
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.
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Članak 6.
Pravne osobe koje za slučaj potrebe vatrogasne intervencije mogu osigurati opremu i vozila
su sljedeći:
R.B TVRTKA
.
1.
JURAC d.o.o.

MEHANIZACIJA
Sva potrebna teška
građevinska
mehanizacija

ODGOVORNA
OSOBA
Petar
Bezmalinović

TELEFON
091 503
5893

Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Selca“.
Klasa: 810-01/17-01/0016
Urbroj: 2104/07-02-01/17-01
Selca, 28. travnja 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
***************************************************************************
Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (NN, broj 92/10), a shodno
Programu aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2017. godini, općinski načelnik Općine Selca dana 28. travnja 2017. godine,
donio je
P L A N
MOTRENJA I OPHODNJE POVRŠINA NA OTVORENOM PROSTORU
ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I
ŠIRENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE SELCA

1. MOTRILAČKO - DOJAVNA SLUŽBA
Motrilačko - dojavna služba u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna 2017. godine, a po
potrebi i duže organizirat će se na sljedeći način:
1.1.

Motrilačka postaja "Sveti Toma" bit će ustrojena u vremenu od 06 - 22 sata u
organizaciji JP "Hrvatske šume" - Šumarija Brač i općina Bol će preko DVD-a "Bol" i
Centra za obavješćivanje Supetar osigurati stalnu vezu sa navedenom osmatračnicom.
Veza će se osigurati i putem mobilnog telefona u suradnji sa JP "Hrvatske šume"Šumarija Brač. TEL BR. 021/ 631-037
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1.2.

Sa motrilačkom postajom na otoku Hvaru "Sveti Nikola" sa koje se vidi područje
općine Bol, dio južnog dijela otoka Brača, a koja će biti ustrojena od strane JP
"Hrvatske šume"- Šumarija Hvar općina Bol će preko DVD-a "Bol" i Centra za
obavješćivanje Hvar i Brač osigurati stalnu vezu sa navedenom motilačkom postajom.
Veza će se osigurati i sa mobilnom telefonijom u suradnji sa JP "Hrvatske šume"Šumarija Hvar, te putem radio-veze na 8. vatrogasnom kanalu.
TEL. BR. 021/ 762-088

2.

KONTROLA PROVEDBE PROPISANIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA

2.1.

Na temelju Zakona Poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (u
razdoblju kada je opasnost za nastajanje požara na vanjskim prostorima vjerojatna ili
očita) obavljat će Tonči Nižetić zapovjednik DVD-a "Selca".

3.

ZABRANA NEKONTROLIRANOG I NEOVLAŠTENOG
PRISTUPA I
BORAVKA U POJEDINIM GRAĐEVINAMA
ILI POVRŠINAMA
OTVORENOG PROSTORA U VRIJEME VELIKE OPASNOSTI ZA
NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA

3.1.

Stav je Općine Selca da takve građevine i površine otvorenog prostora na području
Općine Selca, a koje su u vlasništvu Općine Selca ili Općina Selca sa njima gospodari
i raspolaže, ne postoje.
Klasa: 810-01/17-01/0014
Urbroj: 2104/07-02-01/17-01
Selca, 28. travnja 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.

*********************************************************************
Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10),
točke 1. broj 4. Programa aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2017. godini, kao i članka 47. Statuta Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 3/13), općinski načelnik Općine Selca, dana 28. travnja 2017.
godine, donosi
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje površina na otvorenom prostoru za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara za 2017. godinu, na području Općine Selca
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1. MOTRILAČKO – DOJAVNA SLUŽBA
Motrilačko-dojavna služba organizira se preko promatračnica „Hrvatskih šuma“ – Šumarija
Brač na slijedeći način:
1.1. Promatračnica Sv. Toma
Vrijeme motrenja od 1. lipnja do 15. rujna (po potrebi i duže), a sa nje se može obuhvatiti veći
dio Općine Selca.
1.2.

Plovila „Jadrolinie“ i druga plovila u Bračkom kanalu.

1.3.

Komunalni redar i djelatnici komunalne službe.

2. IZVIĐAČKO – PREVENTIVNE PATROLE
1.1.Na području Općine Selca izviđačko-preventivno patroliranje provodit će komunalni redar
i djelatnici komunalne službe rutom Selca – Selački zaseoci – Povlja – Rasotica - Sumartin.
Klasa: 810-01/17-01/0017
Urbroj: 2104/07-02-01/17-01
Selca, 28. travnja 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
***************************************************************************
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 2017. godini, kao i članka 47. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“, broj 3/13), općinski načelnik Općine Selca, dana 28. travnja 2017. godine,
donosi
PLAN
rekonstrukcije i održavanja, kao i nasipanja
protupožarnih putova na području Općine Selca
u 2017. godini
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Selca ovim Planom utvđuje u smislu protupožarne zaštite potrebu
izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i nasipanja protupožarnih putova na području Općine
Selca.
Članak 2.
Na području Općine Selca u 2017. godini planira se održavanje i rekonstrukcija slijedećih
ptorupožarnih putova:
-

Sumartin – Rasotica – Selca
Povlja – Točinjak
Puntinak – Dočine – Babina
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Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Selca“.
Klasa: 810-01/17-01/0015
Urbroj: 2104/07-02-01/17-01
Selca, 28. travnja 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
***************************************************************************
Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10), a
shodno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2017. godini, (NN, br. 43/16), Općinski načelnik Općine Selca, dana
28. travnja 2017. godine, donio je

PROGRAM AKTIVNOSTI
PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA
OPĆINU SELCA
I. OPĆI DIO
U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara na otvorenim i zatvorenim prostorima
područja Općine Selca ustrojava se Interventni vatrogasni vod koji se sastoji od jednog
odjeljenja s osam članova i Zapovjedništva koji se sastoji od tri člana.
U slučaju većeg požara zapovjednik Interventnog voda, a ujedno i zapovjednik vatrogasnog
zapovjedništva stupa u kontakt s Općinskim načelnikom i traži pojačanje u ljudstvu voda opće
namjene.
Zapovjednik vatrogasnog zapovjedništva i zapovjednik Interventnog voda direktno surađuju s
UDV-om i drugim interventnim grupama u ostalim općinama na Braču, radi zaštite i gašenja
požara na cjelokupnom teritoriju otoka u dogovoru s načelnikom općine.
Oprema voda sastoji se od:
 cisterne za gašenje požara kapaciteta 8.000 litara,
 navalnog vozila kapaciteta 1300 litara,
 jedne pumpe za gašenje s mora,
 vatrogasne cijevi dva tipa i to B - 20 komada, C - 15 komada,
 radio stanice - šest komada mobilne i dvije fiksne,
 sirene za uzbunjivanje,
 GPS uređaj.

18

Službeni glasnik Općine Selca br. 04/2017. * 15. lipnja 2017. *

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
1. Za provedbu mjera čuvanja, osiguranja i preventivne zaštite građevina i površina na
području općine Selca, kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara,
zadužuje se dežurna služba osmatranja formirana pri “Hrvatskim šumama” kao tijelo koje
je obavezno izvjestiti zapovjednika Interventnog voda u svrhu uklanjanja uzroka
ugroženosti i opasnosti od požara. Zapovjednik Interventnog voda obaviještava načelnika
Općine Selca koji osigurava prisutnost Interventnog voda na terenu.
Nositelj zadatka: Dežurna služba.
Sudjelovatelji: Općinski načelnik, Interventni vod.
Rok za postavljanje ustrojbe: trajno.
2. Interventni vod i načelnik Općine Selca uspostavit će suradnju sa “Hrvatskim šumama” u
svezi osmatranja i dojave o požaru (preko Centra za obaviješćivanje ili drugih UDV-a), a
zapovjednik DVD-a obavijestit će o nastalom požaru načelnika općine, MUP u svrhu
poduzimanja interventnih mjera i organiziranja gašenja požara. S obzirom na zatečeno
stvarno stanje na terenu zahtijevat će od “Hrvatskih šuma” upotpunjavanje postojeće
potrebne opreme u ovisnosti od veličine akcije.
Nositelj zadatka: Interventni vod.
Sudjelovatelji: Općinski načelnik, MUP, UDV.
Rok za izvršenje:----------- 2017. godine.
3. Izviđačko-preventivne protupožarne ophodnje za pravodobno otkrivanje, dojavljivanje i
gašenje požara osigurat će se od dežurnih službi “Hrvatskih šuma” u razdoblju od 15.
lipnja do 15. rujna 2017. godine, postavljene na izvidničkom mjestu “Sveti Toma”.
Intervencija cisternom organizirat će se u okviru Interventnog voda (tri izvršitelja vozača
cisterni u skladu s Odlukom). Dežurstva su organizirana na kućni broj telefona
spomenuta tri izvršitelja vozača cisterni, (odnosno mobitela) cjelodnevno u tri smjene.
Interventni vod oslonit će se na vozila pravnih osoba u Općini Selca i na privatna vozila
samih članova Interventnog voda.
Nositelj zadatka: dežurna ekipa, Interventni vod.
Sudjelovatelji: sve pravne i fizičke osobe općine Selca.
Rok ustrojavanja:-------------- 2017. godine.
4. Općina Selca će po dojavi i neposrednom opažanju izdati rješenja, odnosno naloge
vlasnicima za uklanjanje olupina, građevinskog otpada, napuštenih vozila i slično
sukladno Odluci o komunalnom redu, a u suradnji sa Mjesnim odborima u Općini Selca
organizirat će se sveobuhvatne akcije građana na otklanjanju otpada s javnih površina,
odnosno uklanjanju odlagališta divljih i nekontroliranih odlagališta otpada.
Nositelj zadatka: komunalni redar, Mjesni odbori, Općina Selca.

19

Službeni glasnik Općine Selca br. 04/2017. * 15. lipnja 2017. *

Sudjelovatelji: sve pravne i fizičke osobe koje se odazovu pozivu.
Rok uklanjanja otpada: djelomično obavljeno: --------- 2017. godine.
5. Za potrebe protupožarne zaštite Općina Selca je u proračunu predvidjela u vidu potpore
DVD-u 150.000,00 kuna. Uređenje prilaznih puteva postavlja kao prioritetni trajni zadatak
prema mogućnostima, a uz pomoć dobrovoljnog rada građana i Interventnog vatrogasnog
voda.
Nositelj zadatka: Mjesni odbori, Općina Selca.
Sudjelovatelji: doprinosi građana na dobrovoljnoj osnovi, Interventni vatrogasni vod.
Rok za uređenje: trajno.
6. Uređenje, osiguranje, čuvanje i zabrana uporabe odlagališta komunalnog otpada
regulirano je Odlukom o komunalnom redu Općine Selca, a za provođenje odluke
nadležan je komunalni redar u Općini.
Nositelj zadatka: komunalni redar.
Sudjelovatelj: Poduzeće “Micheli-Tomić”.
Rok: trajno.
7. Kako Općina Selca ne raspolaže teškom mehanizacijom za slučajne potrebe hitne izrade
presjeka i probijanja protupožarnih puteva, radi zaustavljanja širenja šumskog požara,
stupit će se u kontakt s pravnim osobama na području Općine Selca koje raspolažu sa
teškom građevinskom mehanizacijom i dogovoriti način i prioritete uporabe, te izvršiti
popis vozila koja bi mogla biti na raspolaganju i o tome obavijestiti nadležno općinsko
tijelo.
Nositelj zadatka: Općinski načelnik.
Sudjelovatelji: sve pravne osobe općine Selca.
Rok: trajno.

8. Područja za koja smatramo da su posebno ugrožena za područje Općine Selca su: Rasotica,
Vejak, Bunje, Dočine, Pliš, Povaljske luke, Žukovik, Babina, Trtor i Sv. Nikola.
Napominjemo da nismo u mogućnosti sami braniti navedena područja od požara,
zbog nemogućnosti pristupa pa predlažemo gašenje ovih područja iz zraka zrakoplovom
tipa “Kanader”. Glede naprijed iznijetog želimo istaći da MUP i “Hrvatske šume” uzmu
u obzir ove činjenice.
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9. Odgovorne osobe za koordinaciju i provedbu zadaća iz Programa aktivnosti kojega je
donijela Vlada RH, a temeljem kojega je sačinjen i ovaj Program su: Ivan Marijančević
općinski načelnik, Tino Štambuk i Tonči Nižetić, te će se o tome PU splitsko-dalmatinskoj
proslijediti akt o imenovanju.

III. TROŠKOVI INTERVENTNOG VODA I VODA OPĆE NAMJENE
1. Patrola,
2. Gašenje,
3. Čuvanje opožarene površine.
______________________________
UKUPNO: cca. 70.000,00 kuna
O točkama 1, 2. i 3. donijet će se posebna Odluka.

Klasa: 810-01/17-01/0018
Urbroj: 2104/07-02-01/17-01
Selca, 28. travnja 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.
***************************************************************************
Temeljem članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu Civilne zaštite („NN“, broj 82/15), te članka
47. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 3/13), Općinski načelnik
Općine Selca, dana 15. lipnja 2017. godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Stožera
civilne zaštite Općine Selca
Članak 1.
Ovom se Odlukom imenuje Stožer Civilne zaštite Općine Selca (dalje:Stožer) kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
ispašavanja kojima rukovodi Načelnik Općine Selca.
Članak 2.
Za članove Općinskog stožera zaštite i spašavanja, imenuju se:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pavle Ordić,prof., načelnik Stožera
Tonči Nižetić, član
Nenad Živković, dr.med., član
Marčelo Štambuk, dr.med., član
Daniela Roso, član
Ivica Trutanić, član
Damir Štambuk, član
Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Selca“.
Klasa: 810-01/17-01/0022
Urbroj: 2104/07-02-01/17-01
Selca, 15. lipnja 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.

***************************************************************************
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Izdavač: Općina Selca ; Splitsko- dalmatinska županija; Trg S. Radića 5 – 21425 Selca
Telefon 021/622-663 – Fax. 021/600-270
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Marijančević * Tisak: Općina Selca
info@selca.hr www.selca.hr
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