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Na temelju odredbe članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,
136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
(Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i na temelju članka 30. Statuta Općine Selca (Službeni
glasnik općine Selca 4/18), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 6. sjednici održanoj dana
17. listopada 2018. godine, donosi sljedeću
ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA PERIOD 01. – 12. 2017. GODINE
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Selca prihvaća Izvješće o izvršenju proračuna za period 01. – 12.
2017. godine, iskazano u tabelama, kako slijedi:
Članak 2.
PRIHODE I PRIMITKE……………………………………………….. 6.025.365,00 kn
PRIHODE OD PRODAJE NEF. IMOVINE ……………………………5.657.325,00 kn
RASHODE POSLOVANJA …………………………………………….9.819.264,00 kn
RASHODE ZA NABAVKU NEF. IMOVINE …………………………1.589.386,00 kn
RAZLIKA ………………………………………………………………..+274.040,00 kn
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Selca.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
Klasa: 400-06/18-01/0001
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
U Selcima, 17. listopada 2018. godine
*****************************
Na temelju odredbe članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,
136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
(Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i na temelju članka 30. Statuta Općine Selca (Službeni
glasnik općine Selca 4/18), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 6. sjednici održanoj dana
17. listopada 2018. godine, donosi sljedeću
ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA PERIOD 01. – 06. 2018. GODINE
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Selca prihvaća Izvješće o izvršenju proračuna za period 01. – 06.
2018. godine, iskazano u tabelama, kako slijedi:
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Članak 2.
PRIHODE I PRIMITKE………………………………………………….. 4.790.016,00 kn
PRIHODE OD PRODAJE NEF. IMOVINE ………………………………..290.203,00 kn
RASHODE POSLOVANJA ………………………………………………3.899.929,00 kn
RASHODE ZA NABAVKU NEF. IMOVINE ……………………………1.759.532,00 kn
RAZLIKA …………………………………………………………………...-579.242,00 kn
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Selca.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
Klasa: 400-06/18-01/0002
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
U Selcima, 17. listopada 2018. godine
****************
Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne
novine« br. 115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Općine Selca (»Službeni glasnik Općine
Selca«, br. 3/13), Općinsko vijeće Općine Selca, na 6. sjednici održanoj 17. listopada 2018.
godine, donijelo je
ODLUKU
O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE SELCA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Selca, obveznici plaćanja
poreza, porezna osnovica, stope i visina općinskih poreza, kao i način njihovog obračuna i
plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.
II. OPĆINSKI POREZI
Članak 2.
Općinski porezi Općine Selca jesu:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na korištenje javnih površina.
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1. Porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na
području općine Selca.
Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge
na području općine Selca.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića iz stavka 1. ovoga članka, odnosno
cijena po kojoj se piće prodaje u ugostiteljskom objektu na području općine Selca, a u koju
nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Članak 4.
Stopa poreza na potrošnju određuje se u visini od 3% od osnovice iz članka 3., stavak 3. ove
Odluke.
Članak 5.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u kalendarskom
mjesecu.
Ako je porezni obveznik poslovao samo tijekom dijela obračunskog razdoblja, tada je
obračunsko razdoblje jednako razdoblju poslovanja.
Porezni obveznik dužan je za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na potrošnju i
iskazati je na Obrascu PP-MI-PO, koji, osim podataka o obvezniku poreza, sadrži i podatke o
mjestu obavljanja djelatnosti za koje se prijava poreza podnosi, podatke o obračunskom
razdoblju, osnovici poreza, stopi poreza i utvrđenoj obvezi poreza na potrošnju.
Porezni obveznik dužan je prijavu poreza na potrošnju, iz članka 3. stavak 3. ove Odluke,
dostaviti tijelu iz članka 12. ove Odluke do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec,
pojedinačno za svaki poslovni prostor. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do
posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
2. Porez na kuće za odmor
Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na
području općine Selca.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili
sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili
sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija i da
posjeduje sanitarni čvor. Kućom za odmor smatra se i odmaralište.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih
strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade, dijelovi zgrada te stanovi koji se koriste za
obavljanje registrirane djelatnosti.

3

Službeni glasnik Općine Selca br. 07/2018. * 17. listopada 2018. *

Vlasnikom kuće za odmor smatra se i osoba koja je izvan knjižni vlasnik, odnosno suvlasnik
ukoliko se to može utvrditi kupoprodajnim, darovnim ili drugim ugovorom, odlukom suda,
rješenjem o nasljeđivanju i sl.
Ako postoje dva ili više suvlasnika, svaki od njih je porezni obveznik za dio kuće za odmor
koji ima u vlasništvu, te svaki posebno dobiva rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor. U
postupku dokazivanja statusa kuće za odmor vlasnik kuće je dužan osim osobne iskaznice
predočiti sljedeće dokaze: putovnicu, uvjerenje o prebivalištu, mjesto i visinu nastanka troška
električke energije, vode, telefona, pretplate na TV i radio prijemnike, prijam pošte, potvrdu o
mjestu rada, izjavu o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, izjave svjedoka –
susjeda, mjesto podnošenja porezne prijave, ugovor o najmu, rješenje o kategorizaciji objekta
za iznajmljivanje, porezno rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma, potvrde
uplate poreza od iznajmljivanja, potvrde uplate boravišne pristojbe kao i druge dokaze
podobne za ocjenu i utvrđivanje vremenskog razdoblja korištenja kuće ili stana u smislu
članka 6. stavka 1., 2. i 3. ove Odluke.
Pri promjeni vlasništva kuća za odmor tijekom kalendarske godine, novi vlasnik plaća porez
na kuće za odmor, ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.
Novi vlasnik ne plaća porez na kuće za odmor ako je taj porez bio utvrđen i naplaćen od
prethodnog vlasnika.
Prema članku 43. stavak 1. i 3. Općeg poreznog zakona smatra se da porezni obveznik ima
prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u
jednoj godini. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da
ima prebivalište u tuzemstvu.
Prema odredbama članka 43. stavak 4. Općeg poreznog zakona smatra se da porezni obveznik
ima uobičajeno boravište u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju
kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno.
Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od
najmanje 183 dana u jednoj godini. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni
kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.
Članak 7.
Porez na kuće za odmor ne plaća se:
– na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda
(poplava, požar, potres i sl.) te zbog starosti i trošnosti,
– na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,
– na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje služe
za smještaj djece do 15 godina starosti.
Članak 8.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, te po jednom četvornom metru korisne površine
kuće za odmor iznosi:
a) Zona I. (Sumartin, Povlja, Puntinak / Ružmarin) 15,00 kuna / m²
b) Zona II. (Selca, Novo Selo, Selački zaseoci, Rasotica, Točinjak, Osatna kao i svi
objekti izvan građevinskog područja) 10,00 kuna / m²
4
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Članak 9.
Porez na kuće za odmor koje su starije od 80 godina, odobrava se umanjenje poreza na kuće
za odmor i to kako slijedi:
 za I. Zonu plaća se 10 kn/m2,
 za II. Zonu 7 kn/m2 .
Odobreno umanjenje se odnosi na kuće koje su u izvornom obliku od kad su izgrađene (starije
od 80 godina) ili s rekonstruirane u postojećim gabaritima bez dogradnje i nadogradnje iste.
Vlasnici kuće za odmor dužni su dokazati starost kuće dostavom kopije katastarskog plana s
ucrtanom građevinom. Za utvrđivanje starosti kuće za odmor potrebno je izvršiti očevid na
prijavljenoj kućnoj adresi od strane ovlaštene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Selca.
Nad kućom za odmor koja se ne koristi zbog starosti i trošnosti, potrebno je izvršiti očevid na
prijavljenoj adresi od strane ovlaštene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca o
čemu će se sastaviti zapisnik.
Članak 10.
Ovisno o stanju infrastrukture na području na kojem se nalazi kuća za odmor utvrđuje se
djelomično oslobađanje od plaćanja ovog poreza, i to:
- nepostojanje asfaltirane (betonirane ) prometnice do kuće za odmor, u dužini većoj od
100 metara, porez se umanjuje za 10%,
- kuća za odmor nema mogućnost priključenja na javni sustav napajanja električnom
energijom, porez se umanjuje za 10%,
- kuća za odmor nema mogućnost priključenja na javni sustav opskrbe pitkom vodom,
porez se umanjuje za 10%.
Djelomično oslobađanje može iznositi najviše 20%. Za utvrđivanje stanja infrastrukture na
području na kojem se nalazi kuća za odmor potrebno je izvršiti očevid na prijavljenoj adresi
od strane ovlaštene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca, o čemu će se sastaviti
zapisnik.
Članak 11.
Korisnom površinom kuće za odmor smatra se ukupna podna površina stana ili druge
samostalne prostorije, umanjena za širinu zidova koji je prekidaju. Kod više-etažnih objekata,
korisna površina je zbroj podnih površina svih etaža – katova objekta. U izračun korisne
površine kuće za odmor ne ulaze podrumske prostorije ako se koriste kao spremišta, ostave te
garaže i druge dodatne prostorije (koje nisu povezane sa stambenim dijelom), u ili izvan
objekta.
Ako kuća za odmor (zgrada, dio zgrade, stan ili odmaralište) promijeni vlasnika u tijeku
poreznog razdoblja (kalendarske godine), prema pravno-valjanom Ugovoru o kupoprodaji
nekretnine odnosno datumu uknjižbe prava vlasništva ili predbilježbe prava vlasništva u
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, obveznik plaća srazmjerni dio poreza na kuću
za odmor na mjesečnoj osnovi.
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Članak 12.
Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca
dostaviti podatke o kućama za odmor, odnosno mjesto gdje se nalaze objekti, te korisnu
površinu istih do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuću za odmor ili u roku od
15 dana od datuma nastanka promjene.
Ukoliko porezni obveznik ne dostavi podatke za razrez poreza, komunalna služba Općine
Selca koristit će podatke iz službenih evidencija kojima raspolaže ili ih je pribavila od drugih
nadležnih tijela, te će radi utvrđivanja točnosti stvarnog stanja provesti dodatne postupke
dokazivanja statusa kuće za odmor .
Obveznici poreza na kuće za odmor obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca,
dostaviti svaku promjenu koja je bitna za razrez poreza, u roku 30 dana od dana nastale
promjene.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju
poreza. Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska kamata.
3. Porez na korištenje javnih površina
Članak 13.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine
na području općine Selca.
Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevnog područja,
koja su sukladno prostornim planovima namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, igrališta,
zelene površine i slično).
Članak 14.
Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20 % na iznos ugovorene naknade
koja se plaća za korištenje javnih površina.
Članak 15.
Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja o
utvrđivanju tog poreza kojeg donosi nadležna Porezna uprava koja za Općinu obavlja poslove
razreza i naplate poreza, ukoliko se plaćanje naknade za uporabu odnosno korištenje javnih
površina vrši u obrocima, porez se plaća u istim rokovima u kojima dospijeva za plaćanje
naknada za uporabu odnosno korištenje javnih površina.
III. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 16.
Porezno tijelo nadležno za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate, žalbe, obnove
postupaka, zastaru i ovrhu radi naplate lokalnih poreza propisanih člankom 2. je Porezna
uprava, Ispostava Supetar.
Poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom, žalbama, obnovom
postupaka, zastarom i ovrhom radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo
financija – Porezna uprava.
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Na postupke utvrđivanja i razreza, obnovu postupka, zastaru, žalbene i postupke prisilne
naplate potraživanja po osnovi lokalnih poreza iz članka 12. stavak 1. ove Odluke te druga
postupovna pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o lokalnim
porezima, Opći porezni zakon te ostali važeći propisi.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o lokalnim porezima Općine Selca
(»Službeni glasnik Općine Selca« 09/17., i 06/18. ).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Selca«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019.
Klasa: 410-01/18-01/0004
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 17. listopada 2018. godine

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

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“,
br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
152/14) te članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, br. 04/18), a u
svezi s Odlukom o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine
Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ 07/16), (dalje u tekstu: Odluka), Općinsko vijeće
Općine Selca na 6. sjednici održanoj dana 17. listopada 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnine i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u
vlasništvu Općine Selca

Članak 1.
Odobrava se prodaja nekretnine putem javnog prikupljanja ponuda i to:
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
- k.č.br. 1028/221 u naravi građ. zemljište, u Selcima, predio Ružmarin, površine 517m²,
upisano u ZK uložak 1680 k.o. Selca.
7
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Članak 2.
Raspisuje se natječaj za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog prikupljanja ponuda.
Postupak natječaja provesti će Jedinstveni upravni odjel Općine Selca u skladu sa zakonom i
Odlukom o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Selca.
Članak 3.
Početna cijena građevinske čestice navedene u Članku 1. ove Odluke iznosi:
1.432.500,00 kn, odnosno 2.770,80 kn / m², ili
191.000,00 EUR, odnosno 369,44 EUR / m². (po tečaju 1 EUR = 7,50 kn).
Procjena vrijednosti nekretnina utvrđena je na temelju procjembenog elaborata broj 89_09/18
ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Slavena Runje iz
Splita, Stepinčeva 14, od 21. rujna 2018. g.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (dalje u tekstu: ponuditelj),
koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području
Republike Hrvatske.
Članak 5.
Rok za dostavu pisanih ponuda iznosi 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim
novinama.
Članak 6.
Pisana ponuda mora sadržavati:
a.) za fizičke osobe – ime, prezime, OIB, adresu i dokaz o državljanstvu (preslika osobne
iskaznice ili putovnice);
b.) za pravne osobe - naziv (tvrtku) trgovačkog društva, OIB, te ime, prezime i adresu
ovlaštene osobe za zastupanje trgovačkog društva, i izvadak iz sudskog ili drugog
odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariji od 6 mjeseci;
c.)

točnu oznaku nekretnine;

d.) iznos ponuđene cijene za nekretninu;
e.) dokaz o uplaćenoj jamčevini;
f.) izjavu ponuditelja da nema dugovanja prema Općini Selca g. podatak o broju žiro ili
tekućeg računa za povrat uplaćene jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene.
h. izjavu ponuditelja da je upoznat s uvjetima natječaja i da iste prihvaća.
Članak 7.
Jamčevina u visini od 10% od naznačene početne cijene nekretnine uplaćuje se na žiro-račun
Općine Selca, otvoren kod SG Splitske banke d.d. Split, broj poslovnog računa (IBAN):
HR7823300031838300007 s pozivom na broj: 7757 - OIB ponuditelja, Model: HR68, uz
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naznaku: “Jamčevina za sudjelovanje u natječaju vezano uz prodaju nekretnine“ u opisu
naloga.
Članak 8.
Pisane ponude za natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili predajom osobno u
prijemnom uredu Općine Selca u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za natječaj za
prodaju nekretnine – ne otvaraj“, na adresu: Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425
Selca.
Članak 9.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena iz ponude, i to one ponude
koja udovoljava svim uvjetima iz natječaja, i koja sadrži sve tražene podatke kao i potrebnu
dokumentaciju te je pravovremeno dostavljena.
Članak 10.
Ponude koje nisu podnesene u roku i koje nisu potpune te one koje ne ispunjavaju uvjete iz
natječaja, neće se razmatrati. Ponude za koje Povjerenstvo utvrdi da su nepravodobne,
neuredne ili nepotpune ili da ne udovoljavaju svim uvjetima natječaja, odbaciti će se.
Nepravovremene ponude neće se otvarati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.
Članak 11.
O odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odlučuje Općinsko vijeće Općine Selca, o čemu će
ponuditelji čije su ponude sudjelovale u odabiru biti pisano obaviješteni, i to najkasnije u roku
od 8 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o najpovoljnijoj ponudi odnosno
najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 12.
Ugovor o kupoprodaji nekretnine s odabranim ponuditeljem zaključuje načelnik općine, i to u
roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odluku o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje
Općinsko vijeće, a koje se sastoji od predsjednika i dva člana.
Članak 13.
Kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti (jednokratno) i to u roku od 30 dana od
potpisivanja ugovora, uplatom na žiro-račun Općine Selca, sukladno Odluci o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Selca. Ako kupac zakasni s
plaćanjem kupoprodajne cijene, dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća
do dana plaćanja. Uplaćena jamčevina odabranog ponuditelja uračunava se u ponuđenu
cijenu. Tabularna isprava za upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnim
knjigama nadležnog suda, kupcu će se izdati nakon što Općini Selca isplati kupoprodajnu
cijenu u cijelosti. Nakon što se kupcu preda tabularna isprava za upis prava vlasništva na
kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama nadležnog suda, kupcu će se kupljena nekretnina
predati u samostalan i neposredan posjed.
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Članak 14.
Sve troškove proizašle iz ugovora o kupoprodaji nekretnine kao i porez na promet nekretnina
snosi kupac u cijelosti.
Članak 15.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena
kao najpovoljnija, ili ako ne potpiše ugovor u roku koji je predviđen odlukom o odabiru,
smatrat će se da je odustao od ponude, čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 30 dana od isteka roka, Općina Selca će raskinuti
kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.
Članak 16.
Ako se utvrde dva ili više natjecatelja s ponuđenim istim najvišim iznosom, natječaj se neće
ponavljati, već će se održati usmeno javno nadmetanje između natjecatelja koji su u
natječajnom postupku ponudili isti (najviši) iznos, s time da će početna cijena nadmetanja biti
najviši iznos ponuđen u natječajnom postupku. Usmeno javno natjecanje provest će se u roku
od petnaest dana od saznanja za te okolnosti.
Članak 17.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina vraća se u roku od 8 dana od
dana okončanja javnog natječaja.
Članak 18.
Općina Selca zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi
ovaj natječaj, odnosno ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema
ponuditeljima.
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine
Selca.

Klasa: 943-01/18-01/0019
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 17. listopada 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med, v.r.
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Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara ( N.N. br. 92/10), Pravilnika o planu zaštite
od požara (N.N. 51/12) i procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Selca br. 56107-14 PUZOP temeljem članka 32. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“ br. 03/13), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 6. sjednici održanoj dana
17. listopada 2018. donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Selca

Članak 1.
Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Selca. (Procjena je sastavni dio ove
Odluke, a ista je objavljena na službenim web stranicama Općine Selca).
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Selca“.

Klasa: 810-01/18-01/0019
Urbroj: 2104/07-01-01/18-02
Selca, 17. listopada 2018. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v.r.
********************

Na temelju čl. 30 Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 04/18), te
sukladno Pravilniku o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ unutar programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
(Narodne novine br. 71/16), Općinsko vijeće Općine Selca na 6. sjednici održanoj dana 17.
listopada 2018. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
I
Ovom odlukom daje se suglasnost Općini Selca za provedbu ulaganja na području jedinice
lokalne samouprave – Općina Selca, naselje Povlja za investiciju/projekt „Kanalizacija u
ulicama niz vrh sela i put Mačinca u Povljima“.
II
Ulaganja iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja
RH za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 07, Podmjera 7.2 – Tip operacije 7.2.1.“ Ulaganja u
građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.“
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III
Ovom odlukom ujedno se daje „Vodovodu Brač d.o.o.“ suglasnost da bude nositelj projekta
„Kanalizacija u ulicama niz vrh sela i put Mačinca u Povljima“, te da izvrši prijavu na
navedeni natječaj.
IV
Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u čl. 1. ove Odluke na natječaj
za mjeru 07, Podmjera 7.2, tip operacije 7.2.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014. – 2020.
V
Ova Odlulka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Selca“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., vr.
Klasa: 325-01/18-01/0010
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 17. listopada 2018. godine
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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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