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Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka
32. Statuta Općine Selca ("Službeni
glasnik Općine Selca“,
broj 3/13),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015.
godine, donijelo je

-

Sredstva za izgradnju sekundarne mreže
osigurat će se sredstvima Općine Selca
(namjenska cijena vode).

III.
Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata komunalne
infrastrukture
u Općini Selca za 2015. godinu

I.

Sumartin (sekundarna mreža
kanalizacije) 300.000,00 kn
Izgradnja vodovodne mreže po svim
mjestima 100.000,00 kn.

GRADNJA NERAZVRSTANIH
CESTA I ASFALTIRANJE
MJESNIH ULICA I OSTALI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Članak 3.

U 2015. godini izgradit će se sljedeće
nerazvrstane ceste:

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

1. Nastavak rekonstrukcije Šetališta Rajka
Štambuka u Selcima u iznosu od
185.000,00 kuna.
2. Izgradit će se vidikovac uz županijsku
cestu u Povljima u iznosu od
110.000,00 kn.

Ovim Programom određuje se izgradnja
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture na području Općine Selca za
2015. godinu:
- kanalizacijski sustav,
- uređenje plaža,
- nerazvrstane ceste,
- elektrifikacija,
- groblje,
- tržnice.

IV.

U 2015. godini izgradit će se:

Ovim programom određuje se opis poslova
s procjenom troškova za gradnju objekata
iz stavka 1. ovog članka, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
II.

ELEKTRIFIKACIJA
Članak 4.

1.
Poboljšanje energetske
učinkovitosti jav. rasvj. .... 50.000,00 kn.
Izgradnja će se financirati iz vlastitih
sredstava.

IZGRADNJA KANALIZACIJE
I VODOVODNE MREŽE

V.

UREĐENJA GROBLJA

Članak 5.
Na groblju u Selcima će se izgraditi
ogradni zid u iznosu od 100.000,00 kn
vlastitih sredstava.
Izgradnje će se financirati iz vlastitih
sredstava.

Članak 2.
Gradit će se kanalizacija i vodovodna
mreža u iznosu od 500.000,00 kn i to :
- Povlja
/
sekundarna
mreža
kanalizacije) 100.000,00 kn
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Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Selca“.

ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
II. ODRŽAVANJE PLAŽA I
MOLOVA

Klasa: 400-06/15-01/0012
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine

Članak 2.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

Nasipat će se plaže u Sumartinu u iznosu
od 20.000,00 kuna.
Nasipat će se plaže u Povljima u iznosu od
20.000,00 kuna.
Nasipat će se plaža na Puntinku u iznosu
od 20.000,00 kuna.

**********************************
Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka
32. Statuta Općine Selca ("Službeni
glasnik Općine Selca“,
broj 3/13),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015.
godine, donijelo je

Sve će se financirati iz vlastitih sredstava.

III. ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
I MJESNIH ULICA
Članak 3.

Izmjene i dopune
PROGRAMA
održavanja objekata komunalne
infrastrukture
u Općini Selca za 2015. godinu

U 2015. godini sanirat će se putevi i
nerazvrstane ceste u iznosu od 300.000,00
kn na području Općine Selca.
- asfaltiranje puta u Novom Selu
100.000,00 kn
- ostali putevi na području općine
Selca 200.000,00 kn.
Sve će se financirati iz vlastitih sredstava.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture na području Općine Selca za
2015. godinu:
- plaže i molovi,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- groblje,
- javne površine,
- tržnica.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE
Članak 4.
U 2015. godini održavat će se javna
rasvjeta u svim naseljima općine Selca u
iznosu od 125.000,00 kn.
Financirat će se iz vlastitih sredstava.

Ovim programom određuje se opis poslova
s procjenom troškova za gradnju objekata
iz stavka 1. ovog članka, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za

V. ODRŽAVANJE GROBLJA
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Članak 5.

I.

Za održavanje groblja na području općine
Selca utrošit će se 30.000,00 kn vlastitih
sredstava.

SVRHA PROGRAMA
Programom socijalne skrbi osigurava se
zaštita i pomaganje osoba koje su socijalno
ugrožene, nemoćne ili se radi o osobama
koje same ili uz pomoć članova obitelji ne
mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog
nepovoljnih
osobnih,
gospodarskih,
socijalnih i drugih okolnosti.

VI. ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
Članak 6.
Za održavanje javnih površina na području
općine Selca utrošit će se 190.000,00 kn.

Cilj Programa socijalne skrbi je podizanje
općeg životnog standarda građana i
njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih
sredstava za život i pružanje usluga
pojedincima koji se uslijed društvenih ili
prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju
potrebe za društvenom pomoći.

Sredstva su predviđena iz proračuna
Općine Selca.
Članak 7.

Općina Selca će aktivnosti na planu
socijalne skrbi ostvarivati putem ovog
Programa kroz koji će odrediti mjere i
oblike socijalne skrbi, te kategorije
korisnika, a prema mogućnostima i
sredstvima planiranim u Proračunu za
2015. godinu.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Selca“.
Klasa: 400-06/15-01/0013
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine

Program je sastavljen iz dva dijela:
prvi dio se odnosi na prikaz aktivnosti
Općine Selca na planu socijalne skrbi
tijekom 2015. godine, a u drugom dijelu
izloženi su kriteriji i postupak za
ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
**********************************
Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj
skrbi («Narodne novine», broj 157/13,
152/14 i 99/15) i članka 32. Statuta Općine
Selca («Službeni glasnik Općine Selca»,
broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Selca
na svojoj 13. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2015. godine, donijelo je

OPIS PROGRAMA
Oblici socijalne pomoći su:
- jednokratna novčana pomoć,
- pomoć za novorođenu djecu.
Izdaci za jednokratnu novčanu pomoć i
pomoć za novorođenu djecu osiguravaju se
u programu novčane pomoći, osnovni
račun Proračuna Općine Selca, broj 37212
i 37217 .

Izmjene i dopune Programa
socijalne skrbi Općine Selca
u 2015. godini
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Sredstva za realizaciju ovog Programa za
2015. godinu utvrđuju se u sveukupnom
iznosu od 80.000,00 kuna i to kako slijedi:
-

Klasa: 551-06/15-01/0024
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine

jednokratna pomoć kućanstvima
40.000,00 kn,
pomoć za novorođenu djecu
40.000,00 kn,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE
SOCIJALNE POMOĆI

**********************************
Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o
športu («Narodne novine», broj 71/06 i
150/08) i članka 32. Statuta Općine Selca
(«Službeni glasnik Općine Selca», broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 13. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2015. godine, donijelo je

- Jednokratna novčana pomoć –
Jednokratna novčana pomoć može se
odobriti samcu ili obitelji koji zbog
trenutačnih
okolnosti
(školovanja
djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji,
elementarnih nepogoda i slično), prema
ocjeni Općinskog načelnika, nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u športu Općine Selca
u 2015. godini

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć i
iznos pomoći na zahtjev podnositelja,
u svakom pojedinom slučaju utvrđuje
svojim zaključkom Općinski načelnik,
s time da najveći iznos jednokratne
pomoći za pojedinca ili obitelji ne
može iznositi više od 3.000,00 kuna
godišnje.

I.
Ovim Programom utvrđuju se javne
potrebe u športu u Općini Selca za 2015.
godinu i sredstva za financiranje tih
potreba koja se osiguravaju u Proračunu
Općine Selca u ukupnoj visini od
30.000,00 kuna, a kako slijedi:

- Pomoć za novorođenu djecu –
Pravo na pomoć za novorođenu djecu
ostvaruju roditelji novorođenog djeteta
sa prebivalištem na području Općine
Selca u iznosu od:
a. 3.000,00 kuna za prvo dijete u
obitelji,
b. 5.000,00 kuna za drugo dijete u
obitelji,
c. 8.000,00 kuna za treće i svako
daljnje dijete u obitelji.

1. Pomoć športskim društvima:
U Proračunu Općine Selca osigurat će
se sredstva za 2015. godinu za pomoć
športskim društvima za njihov rad i
održavanje turnira za:
-

sva športska društva 30.000,00
kuna.
II.

O pojedinačnim zahtjevima i raspodjeli
sredstava utvrđenih ovim Programom
odlučivat će Općinski načelnik Općine
Selca.

II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Selca».
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III.

II.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Selca».

Sredstva za financiranje tih potreba
osiguravaju se u Proračunu Općine Selca
za 2015. godinu u ukupnoj visini od
105.000,00 kuna, kako slijedi:

Klasa: 620-01/15-01/0001
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine

1. Udruge u kulturi
- Sufinancirati će se djelatnost
udruga u kulturi
sa područja Općine Selca u iznosu
od 85.000,00 kuna

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
**********************************

2. Sufinancirati će se manifestacija
kulturnog ljeta na način da će se
snositi troškovi nastupa različitih
kulturnih skupina, te troškovi
smještaja izvođača u iznosu od
20.000,00 kn.

Na temelju članka 9a. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi
(«Narodne novine», broj 47/90 i 27/93 i
38/09), te članka 32. Statuta Općine Selca
(«Službeni glasnik Općine Selca», broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 13. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2015. godine, donijelo je

III.
Raspored sredstava iz ovog Programa vrši
Općinski načelnik Općine Selca, kao
izvršitelj Proračuna.

Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u kulturi Općine Selca
u 2015. godini

IV.

I.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Selca».

Ovim Programom utvrđuju se javne
potrebe u kulturnim djelatnostima i
manifestacijama u kulturi za Općinu Selca,
a osobito:
-

-

-

Klasa: 612-01/15-01/0009
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

djelatnost i poslovi ustanova
kulture i udruga u kulturi kao
pomaganje i poticanje umjetničkog
i kulturnog stvaralaštva,
akcije i manifestacije u kulturi što
pridonose razvitku i promicanju
kulturnog života i amaterizma u
kulturi,
investicijsko održavanje, adaptacije
i prijeko potrebni zahvati na
objektima kulture na području
Općine Selca.

**********************************
Na temelju članka 55. Zakona o
financiranju jedinica lokalne samouprave i
uprave ("Narodne novine", broj 117/93,
69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,
117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07,
73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), članka 14.
Zakona o proračunu ("Narodne novine",
broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta
Općine Selca (“Službeni glasnik Općine
5
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Selca”, broj 3/13), Općinsko vijeće Općine
Selca na 13. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2015. godine, donijelo je

Članak 5.
Ako djelatnicima i dužnosnicima, kojima
se sredstva za plaće osiguravaju u
Proračunu, prestane radni odnos radi
odlaska u mirovinu imaju pravo na
otpremninu,
temeljem
Zakona
o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

ODLUKU
o Izvršavanju proračuna Općine Selca
za 2016. godinu

Članak 6.
Članak 1.
Plaće i druga osobna primanja, za koja se
sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se
povećavati isključivo na temelju Odluke
Općinskog vijeća Općine Selca.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine
Selca za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun) nositelji i korisnici proračunskih
sredstava imaju prava i dužnosti utvrđena
ovom Odlukom.
Članak 2.

Članak 7.
Svi korisnici koji se financiraju iz
sredstava Proračuna i kojima se ti troškovi
priznaju u materijalne troškove imaju
pravo na naknadu prijevoznih troškova,
dnevnica i naknada punog iznosa hotelskog
računa za spavanje u skladu sa Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava
koji sredstva ostvaruju iz prihoda
raspoređenih u Bilanci Proračuna, ne mogu
preuzimati obveze iznad svote utvrđene u
rashodima bilance Proračuna u posebnom
dijelu Proračuna.
Sredstva kojima se financiraju programi i
dotacije prenosit će se korisnicima u
skladu s dinamikom priliva sredstava.
Članak 3.

Članak 8.
Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se
sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u
2016. godini.
Članak 9.

Svi korisnici Proračuna mogu stvarati
obveze isključivo do razine sredstava
osiguranih ovim Proračunom. Spomenuti
korisnici obvezni su dostaviti mjesečnu
dinamiku potrebnih sredstava po pojedinim
vrstama rashoda.

Tekuća rezerva proračuna (neraspoređeni
dio prihoda) raspoređuje se i koristi
tijekom godine za nepredviđene i
nedovoljno predviđene izdatke koji se
financiraju iz Proračuna.
Sredstvima tekuće rezerve proračuna
raspolaže Općinski načelnik.

Članak 4.
Proračunski korisnici mogu isplaćivati
sredstva za ostala materijalna prava u
skladu s Kolektivnim ugovorom za
državne službenike i namještenike.
Pravo na pomoć u slučaju smrti ima obitelj
djelatnika i dužnosnika, te djelatnik i
dužnosnik u slučaju smrti supružnika,
djeteta i roditelja na skrbi.

Članak 10.
Općinski
načelnik
Općine
Selca
raspoređivat će sredstva osigurana u
Posebnom dijelu Proračuna.
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Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
ima opći i posebni dio.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna Općine Selca, Općinsko vijeće
dostavlja tijelu nadležnom za nadzor
raspolaganja sredstvima do 5. kolovoza
2016. godine.
Uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Selca, općinski načelnik Općine
Selca dužan je dostaviti Općinskom vijeću
i račun dobiti i gubitaka trgovačkih
društava u vlasništvu Općine, javnih
ustanova i Stalne rezerve Općine Selca.
Prilog Proračuna Općine Selca za 2016.
godinu je i Plan proračunske potrošnje za
razdoblje 2017. – 2018 . godine.

Članak 11.
Korisnici sredstava Proračuna dužni su
izvršenje poslova i zadataka iz svog
djelokruga organizirati u okvirima
sredstava
utvrđenih
Proračunom,
rukovodeći se načelom štednje i racionalne
upotrebe sredstava, a angažiranje sredstava
dužni su prilagoditi dinamici ostvarenja
Proračuna.
Članak 12.
Za osiguranje zakonskog, racionalnog i
svrsishodnog
korištenja
sredstava
Proračuna odgovoran je općinski načelnik.

Članak 15.

Ako se utvrdi da se sredstva ne koriste u
skladu s Proračunom i ovom Odlukom, te
drugim propisima osoba nadležna za
računovodstvo obavijestit će o tome
općinskog načelnika, a općinski načelnik
Općinsko vijeće, koje će narediti korisniku
sredstava da ukloni utvrđene nepravilnosti
i korištenje sredstava u skladu s propisima.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine
Selca da u slučaju potrebe tijekom godine
Općinskom vijeću može predlagati
mijenjanje i dopunjavanje ovog Proračuna,
po postupku koji je propisan za donošenje
Proračuna.
Članak 16.

Korisniku sredstava koji u roku od 5 dana
ne postupi po zahtjevu Općinskog vijeća
obustavit će se korištenje sredstava dok se
ne ukloni nepravilnost odnosno dok nadzor
ne izvede Državni ured za reviziju.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine
Selca da može u okviru ukupnog obujma
proračunskih sredstava mijenjati namjenu i
visinu
sredstava
da
bi
održao
uravnoteženost Proračuna.
O odluci iz predloženog stavka općinski
načelnik mora izvijestiti Općinsko vijeće
na prvoj sjednici i predložiti izmjenu
Proračuna.

Članak 13.
Korisnici Proračuna dužni su uz Završni
račun Proračuna podnijeti izvještaj o
izvršenju utroška sredstava.
Članak 14.
Općinski načelnik Općine Selca dužan je
Općinskom vijeću podnijeti Izvještaj o
izvršenju proračuna i to:
do 31. srpnja 2016. za razdoblje
siječanj - lipanj 2016. godine
- te Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna do 15. svibnja 2017.
godine za razdoblje
siječanj - prosinac 2016. godine.

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Selca”.
Klasa: 400-06/15-01/0015
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
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Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka
32. Statuta Općine Selca ("Službeni
glasnik Općine Selca“,
broj 3/13),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015.
godine, donijelo je

Povlja (sekundarna mreža)
150.000,00 kn
Sumartin (sekundarna mreža)
500.000,00 kn
Izgradnja vodovodne mreže po
svim mjestima …100.000,00 kn
__________________________________
Ukupno:……………………800.000,00 kn
Sredstva za izgradnju sekundarne mreže
osigurat će se sredstvima Općine Selca
(namjenska cijena vode) i sredstvima
Hrvatskih voda.

PROGRAM
gradnje objekata komunalne
infrastrukture
u Općini Selca za 2016. godinu

III. IZGRADNJA PLAŽA I
MOLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 3.
Izgradit će se plaža u Sumartinu u iznosu
od 100.000,00 kuna.
Izgradit će se obalni zid u Radonji u iznosu
od 100.000,00 kuna.
Sredstva osigurava Općina Selca.

Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja
objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Selca za
2016. godinu:
- kanalizacijski sustav,
- uređenje plaža,
- nerazvrstane ceste,
- elektrifikacija,
- groblje,
- tržnice.

IV. GRADNJA NERAZVRSTANIH
CESTA I ASFALTIRANJE
MJESNIH ULICA
Članak 4.

Ovim programom određuje se opis poslova
s procjenom troškova za gradnju objekata
iz stavka 1. ovog članka, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.

U 2016. godini izgradit će se sljedeće
nerazvrstane ceste:
Završetak rekonstrukcije Šetališta Rajka
Štambuka u Selcima u iznosu od
200.000,00 kuna.

II. IZGRADNJA KANALIZACIJE
I VODOVODNE MREŽE

V. ELEKTRIFIKACIJA
Članak 5.

Članak 2.
U 2015. godini izgradit će se:
Gradit će se kanalizacija i vodovodna
mreža :
Puntinak (sekundarna mreža)
50.000,00 kn

1. Nova javna rasvjeta……100.000,00 kn
2. Poboljšanje energetske učinkovitosti
200.000,00 kn
__________________________________
8
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glasnik Općine Selca“,
broj 3/13),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015.
godine, donijelo je

Ukupno:……………………300.000,00 kn
Izgradnja nove javne rasvjete će se
financirati iz vlastitih sredstava, a
energetska učinkovitost 60% FZOEU, a
40% vlastita sredstva.

PROGRAM
održavanja objekata komunalne
infrastrukture
u Općini Selca za 2016. godinu

VI. UREĐENJA GROBLJA
Članak 6.
U Selcima će se izgraditi dvorana za
ispraćaje (mrtvačnica) u iznosu od
1.000.000,00 kn. Iznos od 400.000,00 kn
će se financirati iz vlastitih sredstava a
ostatak sredstvima županije.
U Novom Selu će se proširiti groblje.
Vrjednost radova je 100.000,00 kn vlastitih
sredstava.
U Povljima će se izgraditi ogradni zid u
iznosu od 70.000,00 kuna iz vlastitih
sredstava.
U Sumartinu će se urediti zajednički
djelovi groblja u iznosu od 70.000,00 kuna
iz vlastitih sredstava.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture na području Općine Selca za
2016. godinu:
- plaže i molovi,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- groblje,
- javne površine,
- tržnica.
Ovim programom određuje se opis poslova
s procjenom troškova za gradnju objekata
iz stavka 1. ovog članka, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.

Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave, a objavit će se u
"Službenom glasniku Općine Selca“.
Klasa: 400-06/15-01/0016
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine

II. ODRŽAVANJE PLAŽA I
MOLOVA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

Članak 2.
Nasipat će se plaže u Sumartinu u iznosu
od 40.000,00 kuna.
Nasipat će se plaže u Povljima u iznosu od
40.000,00 kuna.
Nasipat će se plaža na Puntinku u iznosu
od 20.000,00 kuna.
Uredit će se mostovi u Povljima u iznosu
od 100.000,00 kuna.
Uredit će se mol u Radonji i iznosu od
200.000,00 kuna.

**********************************

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te
članka 32. Statuta Općine Selca ("Službeni
9
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Sve će se financirati iz vlastitith sredstava.
VI. ODRŽAVANJE GROBLJA
III.ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
I MJESNIH ULICA

Članak 6.
Za održavanje groblja na području općine
Selca utrošit će se 100.000,00 kn vlastitih
sredstava.

Članak 3.
U 2016. godini sanirat će se putevi i
nerazvrstane ceste u iznosu od 350.000,00
kn:
- asfaltiranje puta u Novom Selu
100.000,00 kuna,
- asfaltiranje puta u Povljima
100.000,00 kuna,
- asfaltiranje puta u Selcima
150.000,00 kuna.

VII.

ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
Članak 7.

Za održavanje javnih površina utrošit će
se:
1. Sumartin………… 30.000,00 kuna
2. Selca………………20.000,00 kuna
3. Novo Selo……… 10.000,00 kuna
4. Povlja…………… 40.000,00 kuna
5. Uredit će se Park Tolstoj u Selcima
u iznosu od.............. 200.000,00 kn.

Financirat će se vlastitim i županijskim
sredstvima.

Sredstva su predviđena iz proračuna
Općine Selca.

IV. ODRŽAVANJE
GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA

VIII. ODRŽAVANJE TRŽNICA
Članak 4.
Članak 8.
Za sanaciju krova tržnice u Selcima utrošit
će se 120.000,00 kuna vlastitih sredstava.

Sanirat će se zadružni dom u Povljima
(izmjena krovišta i uređenje sportske
dvorane) u iznosu od 400.000,00 kn.

Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Selca“.

Financirat će se vlastitim i županijskim
sredstvima.
V. ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE

Klasa: 400-06/15-01/0017
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine

Članak 5.
U 2016. godini održavat će se javna
rasvjeta u svim naseljima općine Selca u
iznosu od 100.000,00 kn.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
**********************************

Financirat će se iz vlastitih sredstava.

,
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skupina, te troškovi smještaja izvođača
u iznosu od 20.000,00 kn.

Na temelju članka 9a. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi
(«Narodne novine», broj 47/90, 27/93 i
38/09), te članka 32. Statuta Općine Selca
(«Službeni glasnik Općine Selca», broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 13. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2015. godine, donijelo je

III.
Raspored sredstava iz ovog Programa vrši
Općinski načelnik Općine Selca, kao
izvršitelj Proračuna.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Selca».

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Selca
u 2016. godini

Klasa: 612-01/15-01/0010
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca 19. prosinca 2015. godine

I.
Ovim Programom utvrđuju se javne
potrebe u kulturnim djelatnostima i
manifestacijama u kulturi za Općinu Selca,
a osobito:
-

-

-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

djelatnost i poslovi ustanova
kulture i udruga u kulturi kao
pomaganje i poticanje umjetničkog
i kulturnog stvaralaštva,
akcije i manifestacije u kulturi što
pridonose razvitku i promicanju
kulturnog života i amaterizma u
kulturi,
investicijsko održavanje, adaptacije
i prijeko potrebni zahvati na
objektima kulture na području
Općine Selca.

**********************************
Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o
športu («Narodne novine», broj 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i
85/15) i članka 32. Statuta Općine Selca
(«Službeni glasnik Općine Selca», broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 13. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2015. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Selca
u 2016. godini

II.
Sredstva za financiranje tih potreba
osiguravaju se u Proračunu Općine Selca
za 2015. godinu u ukupnoj visini od
100.000,00 kuna, kako slijedi:

I.
Ovim Programom utvrđuju se javne
potrebe u športu u Općini Selca za 2016.
godinu i sredstva za financiranje tih
potreba koja se osiguravaju u Proračunu
Općine Selca u ukupnoj visini od
30.000,00 kuna, a kako slijedi:

1. Udruge u kulturi
- Sufinancirati će se djelatnost
udruga u kulturi sa područja Općine
Selca u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Pomoć športskim društvima:
2. Sufinancirati će se manifestacija
kulturnog ljeta na način da će se snositi
troškovi nastupa različitih kulturnih

U Proračunu Općine Selca osigurat će
se sredstva za 2016. godinu za pomoć
športskim društvima za njihov rad i
11
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održavanje turnira za sva športska
društva 30.000,00 kuna.

Cilj Programa socijalne skrbi je podizanje
općeg životnog standarda građana i
njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih
sredstava za život i pružanje usluga
pojedincima koji se uslijed društvenih ili
prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju
potrebe za društvenom pomoći.

II.
O pojedinačnim zahtjevima i raspodjeli
sredstava utvrđenih ovim Programom
odlučivat će Općinski načelnik Općine
Selca.

Općina Selca će aktivnosti na planu
socijalne skrbi ostvarivati putem ovog
Programa kroz koji će odrediti mjere i
oblike socijalne skrbi, te kategorije
korisnika, a prema mogućnostima i
sredstvima planiranim u Proračunu za
2016. godinu.

III.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Selca».
Klasa: 620-01/15-01/0002
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine

Program je sastavljen iz dva dijela:
- prvi dio se odnosi na prikaz
aktivnosti Općine Selca na planu
socijalne skrbi tijekom 2016.
godine, a u drugom dijelu izloženi
su kriteriji i postupak za
ostvarivanje prava na socijalnu
skrb.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
**********************************
Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj
skrbi («Narodne novine», broj 157/13,
152/14 i 99/15) i članka 32. Statuta Općine
Selca («Službeni glasnik Općine Selca»,
broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Selca
na svojoj 13. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2015. godine, donijelo je

OPIS PROGRAMA
Oblici socijalne pomoći su:
- jednokratna novčana pomoć,
- pomoć za novorođenu djecu.
Izdaci za jednokratnu novčanu pomoć i
pomoć za novorođenu djecu osiguravaju se
u programu novčane pomoći, osnovni
račun Proračuna Općine Selca, broj 37212
i 37217.

PROGRAM
socijalne skrbi Općine Selca
u 2016. godini

Sredstva za realizaciju ovog Programa za
2015. godinu utvrđuju se u sveukupnom
iznosu od 150.000,00 kuna i to kako
slijedi:

I.
SVRHA PROGRAMA
Programom socijalne skrbi osigurava se
zaštita i pomaganje osoba koje su socijalno
ugrožene, nemoćne ili se radi o osobama
koje same ili uz pomoć članova obitelji ne
mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog
nepovoljnih
osobnih,
gospodarskih,
socijalnih i drugih okolnosti.

-

jednokratna pomoć kućanstvima
50.000,00 kn,
pomoć za novorođenu djecu
60.000,00 kn,

KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE
SOCIJALNE POMOĆI
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Službeni glasnik Općine Selca * br. 08/2015.* 19. prosinca 2015. godine

Temeljem Zakona o financiranju jedinica
lokalne samouprave i uprave («Narodne
novine» br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,
147/03, 132/06 i 26/07, 73/08, 25/12,
147/14 i 100/15), i suglasnosti Ministarstva
financija da Porezna uprava može obavljati
poslove
utvrđivanja,
evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
županijskih, općinskih ili gradskih poreza
(«Narodne novine», br. 79/01), Općinsko
vijeće Općine Selca na 13. sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2015. godine,
donijelo je

- Jednokratna novčana pomoć –
Jednokratna novčana pomoć može se
odobriti samcu ili obitelji koji zbog
trenutačnih
okolnosti
(školovanja
djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji,
elementarnih nepogoda i slično), prema
ocjeni Općinskog načelnika, nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć i
iznos pomoći na zahtjev podnositelja,
u svakom pojedinom slučaju utvrđuje
svojim zaključkom Općinski načelnik,
s time da najveći iznos jednokratne
pomoći za pojedinca ili obitelj ne može
iznositi više od 3.000,00 kuna godišnje.

ODLUKU
o prijenosu u cijelosti poslova
utvrđivanja
i naplate općinskih poreza

- Pomoć za novorođenu djecu –
Pravo na pomoć za novorođenu djecu
ostvaruju roditelji novorođenog djeteta
sa prebivalištem na području Općine
Selca u iznosu od:
d. 3.000,00 kuna za prvo dijete u
obitelji,
e. 5.000,00 kuna za drugo dijete u
obitelji,
f. 8.000,00 kuna za treće i svako
daljnje dijete u obitelji.

I.
U cijelosti se prenose poslovi utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
naplate svih općinskih poreza na Poreznu
upravu i to:
a) porez na potrošnju;
b) porez na kuće za odmor;
c) porez na tvrtku ili naziv;
d) porez na korištenje javnih
površina.
II.
Porezna uprava vršit će utvrđivanje poreza
po osnovi podataka kojima raspolaže,
podataka koje su dužni u skladu sa
Zakonom dostaviti porezni obveznici i
podataka koje su dužne dostaviti nadležne
općinske službe.

II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Selca».
Klasa: 551-06/15-01/0025
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine

III.
Porezna uprava će do 15. u mjesecu za
prethodni mjesec, općini dostavljati zbirna
izvješća o utvrđenim i naplaćenim
porezima iz točke I. ove Odluke.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

IV.
**********************************
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i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u
Općinskom
vijeću Općine Selca u 2016. godini

Poreznoj upravi za obavljanje poslova
pripada naknada u iznosu od 5% od
ukupno naplaćenih prihoda.
V.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog
prometa zadužena za naplatu javnih
prihoda da naknadu iz točke III. Poreznoj
upravi obračuna i uplati u Državni
proračun do zadnjeg dana u mjesecu za
protekli mjesec.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna
Općine Selca za 2016. godinu za
financiranje
političkih
stranaka
i
nezavisnih vijećnika zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Selca (u
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2016.
godini.

VI.
U slučaju opoziva Suglasnosti Ministarstva
financija, Odluka je na snazi do 31.
prosinca godine u kojoj je Suglasnost
opozvana.

Članak 2.
Sredstva planirana u Proračunu Općine
Selca za 2016. godinu za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
iznose 4.440,00 kn.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
oda dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2016. godine.

Članak 3.
Iznos sredstava za svakog člana u
Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od
400,00 kn tako da se pojedinoj političkoj
stranci
i
nezavisnim
vijećnicima
raspoređuju sredstva razmjerno broju
njenih članova u Općinskom vijeću u
trenutku konstituiranja a kako slijedi:

Klasa: 410-01/15-01/0008
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

- Hrvatska demokratska zajednica (3 člana)
1.200,00 kn
- Socijaldemokratska partija Hrvatske (2
člana) 800,00 (840,00) kn
- Hrvatska seljačka stranka (1 član) 400,00
- Nezavisni vijećnici (2 člana) 800,00 kn
- Nezavisni vijećnici (3 člana) 1.200,00 kn

**********************************
Na temelju članka 7. Stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (»Narodne novine« br. 24/11,
61/11, 27/13 i 02/14) i članka 32. Statuta
Općine Selca (»Službeni glasnik Općine
Selca« broj 3/13) Općinsko vijeće Općine
Selca na 13. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2015. donijelo je

Članak 4.
Za
svakog
izabranog
vijećnika
podzastupljenog
spola
političkim
strankama i nezavisnim vijećnicima
pripada pravo na naknadu u visini od 10%
iznosa predviđenog u članku 3. ove
Odluke.

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim
strankama
14
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smjeru istoka te završava
čest.zem.1064 k.o. Sumartin.

pored

Članak 2.
Sve ostale odredbe ove Odluke ostaju
neizmjenjene.

Članak 5.
Sredstva utvrđena u članku 3. ove Odluke
doznačuju se na žiro-račun ogranka
političke stranke i na žiro račun nezavisnih
vijećnika
tromjesečno
u
jednakim
iznosima.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja i objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Selca.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom glasniku
Općine Selca“.

Klasa: 015-08/15-01/0002
Ur.broj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

Klasa: 023-01/15-01/0037
Ur. broj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015.godine

**********************************
Na temelju članka 9.stavka 1. Zakona o
naseljima (NN br.54/88) i članka 32.
Statuta Općine Selca (Službeni glasnik
Općine Selca, broj 3/13) Općinsko vijeće
Općine Selca na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2015. godine,
donijelo je slijedeću

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
**********************************
Na temelju članka 9.stavka 1. Zakona o
naseljima (NN br.54/88) i članka 32.
Statuta Općine Selca (Službeni glasnik
Općine Selca, broj 3/13) Općinsko vijeće
Općine Selca na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2015. godine,
donijelo je slijedeću

ODLUKU
o dopuni Rješenja
o izmjenama i dopunama Rješenja o
obilježavanju ulica i trgova
u općini Selca, naselje Selca

ODLUKU
o dopuni Odluke
o promjeni i imenovanju naziva ulica u
općini Selca, naselje Sumartin

Članak 1.
U točki I. Rješenja o obilježavanju ulica i
trgova u Selcima(Službeni glasnik općine
Brač,broj 5/89 i 1/91) dodaje se ime nove
ulice:

Članak 1.
U članku 1. Odluke
o promjeni i
imenovanju naziva ulica u općini Selca,
naselje SUMARTIN dodaje se nova točka:

RACE (ulica koja se izdvaja i formira od
dijela ulice Put Ružmarina). Ulica počinje
od spoja s ulicom „Put Ružmarina“ pored
čest.zem. 1028/172 k.o. Selca i ide u
smjeru zapada, te završava pored dijela
čest zemlje 1028/9 k.o. Selca.

- PUT ŽUKOVIKA (ulica koja se izdvaja i
formira od dijela ulice Put Rasotice). Ulica
počinje od spoja sa ulicom „ Put Rasotice “
pored čest. zem. 1068 k.o. Sumartin i ide u
15
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Turističkoj zajednici Općine Selca na ime
već utrošenih sredstava za troškove TIC-a
(Turističkog
informativnog
centra)
Sumartin i Povlja u 2014. godini, a sve u
svrhu poboljšanja uvjeta boravka turista na
području Općine Selca.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja i objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Selca.

Članak 2.

Klasa: 015-08/15-01/0003
Ur.broj: 2104/07-01-01/15
Selca, 19. prosinca 2015. godine

Općina Selca će namjenski koristiti 30 %
uplaćenih sredstava boravišne pristojbe
koje Turistička zajednica Općine Selca
doznačuje Općini sukladno članku 20.
Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne
novine" br. 152/08 i 59/09 ) na temelju
Programa korištenja BP za 2015. godinu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

Članak 3.
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj samoupravi , članka 20. Zakona
o boravišnoj pristojbi ( “Narodne novine”
br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14),
članka 26. Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma ( "Narodne novine" br. 152/08 ) i
čl. 32. Statuta Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 03/13),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 19. prosinca 2015.
godine, donijelo je sljedeću

Sredstva iz članka 2. ove Odluke koristiti
će se za troškove poslovanja turističkih
info centara Sumartin i Povlja kao i drugim
opravdanim troškovima a sve isključivo za
poboljšanje uvjeta boravka turista na
području Općine Selca.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku
Općine Selca”.
Klasa: 334-01/15-01/0004
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine

ODLUKU
o namjenskom utrošku sredstava
prikupljenih od boravišne pristojbe

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

Članak 1.
Utvrđuje se da će Općina Selca sukladno
Planu i programu Turističke zajednice
Općine Selca za 2014. godinu sredstva
koja joj pripadaju s osnova boravišne
pristojbe, a uplaćena su Turističkoj
zajednici Općine Selca za 2014. godinu u
iznosu od 61.132,37 kuna, kompenzirati na
način da će se cjelokupni iznos donirati

**********************************
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne novine", br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 99/13) i članka 32.,43. i 46.
Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik
Općine Selca”, broj 3/13), i članka 15.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca
(“Službeni glasnik Općine Selca”, broj
3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 13. sjednici, održanoj dana 19.
prosinca 2015. g., donijelo je

OPĆINSKI NAČELNIK
Temeljem članka 10. stavak 1.
Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Selca („Službeni glasnik Općine Selca“,
broj 4/11, 1/12 i 1/13), općinski načelnik
Općine Selca, donosi
Odluku
o oslobađanju od obveze plaćanja
komunalnog doprinosa
1. Oslobađa
se
obveze
plaćanja
komunalnog doprinosa Općina Selca
iz Selaca, Trg Stjepana Radića 5, a
koji bi se trebao obračunati temeljem
Rješenja o izvedenom stanju ( klasa:
UP/I-361-02/13-08/1543,
urbroj:
2181/1-11-07/7-15-0008)
od
9.
ožujka 2015. godine.

RJEŠENJE
o imenovanju komisije za provođenje
natječaja za stipendiranje učenika i
studenata u Općini Selca
Članak 1.
U Komisiju za provođenje natječaja za
stipendiranje učenika i studenata u Općini
Selca su izabrani slijedeći članovi:
1. Denis Nižetić, za predsjednika
2. Marčelo Štambuk, za člana
3. Ivica Škrpaca, za člana

2. Sredstva za koja se oslobađa
Investitor za plaćanje komunalnog
doprinosa namirit će se iz prihoda
ostvarenog po osnovi poreza na
dohodak.
3. Ova Odluka objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Selca“.

Članak 2.
Ovim Rješenjem stavlja se van snage
Rješenje o imenovanju komisije za
provođenje natječaja za stipendiranje
učenika i studenata na području općine
Selca od 10. rujna 2013. godine (Službeni
glasnik Općine Selca br. 05/13).

Klasa: UP/I-361-6/15-01/0204
Urbroj: 2104/07-02-01/15-02
Selca, 14. prosinca 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević, v.r.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana
od dana donošenja, a objavit će se u
“Službenom glasniku Općine Selca”.

**********************************

Klasa: 602-01/15-01/0024
Urbroj: 2104/07-01-01/15-01
Selca, 19. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.
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Temeljem članka 10. stavak 2.
Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Selca („Službeni glasnik Općine Selca“,
broj 4/11, 1/12 i 1/13), općinski načelnik
Općine Selca, donosi

2. Sredstva za koja se oslobađa
Investitor za plaćanje komunalnog
doprinosa namirit će se iz prihoda
ostvarenog po osnovi poreza na
dohodak.

Odluku
o oslobađanju od obveze plaćanja
komunalnog doprinosa

3. Ova Odluka objavit će se u
„Službenom
glasniku
Općine
Selca“.
Klasa: UP/I-361-6/15-01/0104
Urbroj: 2104/07-02-01/15-05
Selca, 14. prosinca 2015. godine

1. Oslobađa se obveze plaćanja
komunalnog doprinosa Osnovna
škola Selca iz Selaca, Šetalište
Rajka Štambuka 2, a koji bi se
trebao
obračunati
temeljem
Rješenja o izvedenom stanju (klasa:
UP/I-361-02/13-08/3369,
urbroj:
2181/1-11-07/8-15-0007) od 15.
srpnja 2015. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević

**********************************

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