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Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 147/14. i
36/15.), te članka 30. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca“, broj 4/18), Općinsko
vijeće Općine Selca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine donijelo je
PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI SELCA ZA 2019. GODINU

Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Selca za 2019. godinu:
- Komunalne vodne građevine,
- Gospodarske zone,
- Uređenje plaža,
- Nerazvrstane ceste,
- Elektrifikacija,
- Groblje.
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 2.
PRIHODI
1
2
3

4

5

Vrsta prihoda
Komunalni doprinos
Porez i prirez na dohodak
Prihod od namjenskih sredstava
(naknada za razvoj Vodovod)

Iznos (kn)
1.000.000,00
810.000,00
250.000,00

Prihod od namjenskih sredstava (udio iz namjenskih
sredstava poreza i prireza na dohodak deponiranih kod
MRRFEU-a )

400.000,00

Prihod od prodaje zemljišta

690.000,00

UKUPNO (1-4)

3.150.000,00
Članak 3.

RASHODI:
U 2019. godini građenje objekata komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa na području
Općine Selca obuhvaća:
1
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1. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Izgradnja objekata komunalnih vodnih građevina obuhvaća razvoj vodoopskrbe, odvodnje i
kanalizacije na području Općine Selca. U 2019. godini se nastavlja s izgradnjom ovisno o raspoloživim
sredstvima, a prioritet će imati projekti za koje je već izrađena projektno tehnička dokumentacija,
odnosno projekti s važećom građevinskom dozvolom.
2. GOSPODARSKE ZONE
Pod pojmom ulaganja u gospodarske zone razumijeva se ulaganje u postojeće gospodarske zone na
način da se u istima omogući obavljanje proizvodno uslužnih djelatnosti koje za cilj imaju poticanje
novih zapošljavanja. U 2019. godini se planiraju intenzivirati aktivnosti vezane uz razvoj gospodarske
zone „Konopice“ na način da se izradi potrebna projektno tehnička dokumentacija te u skladu s
važećim UPU-om investira u dovod nužne komunalne infrastrukture (elektrifikacija i vodoopskrba), te
razvoj cestovne mreže i priključka na državnu cestu D-113.
1
2

Konto
Sufinanciranje izgradnje trafostanice Konopice
Otkup zemljišta za potrebe proširenja zone
UKUPNO (1-2)

Predviđeni troškovi
200.000,00
300.000,00
500.000,00

3. IZGRADNJA PLAŽA I MOLOVA
Izgradnja plaža i molova razumijeva izgradnju ili dogradnju (rekonstrukciju) postojećih i novih plaža
kao i ostalih objekata na pomorskom dobru.
1
2
3
4

Konto
Izgradnja plaže na Puntinku (Žaganj dolac) II. faza
Uređenje mola u Povljima (Mali most)
Uređenje obalnog pojasa Tičja luka Povlja
Komunalno opremanje (uređenje) plaže Baywatch
UKUPNO (1-2)

Predviđeni troškovi
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
450.000,00

4. NERAZVRSTANE CESTE
Izgradnja nerazvrstanih cesta razumijeva nove ulice (ceste) ili kompletnu rekonstrukciju postojećih
nerazvrstanih cesta. U 2019. godini planira se kompletna rekonstrukcija cca. 2 km cesta na području
općine Selca. Sredstva se planiraju povući iz Europskog fonda za ruralni razvoj. Projektno – tehnička
dokumentacija je za ovaj projekt izrađena.
Konto
1

Predviđeni troškovi

Projekt rekonstrukcije cesta na području Općine Selca
(sufinanciranje općine)

300.000,00

UKUPNO

300.000,00

5. ELEKTRIFIKACIJA
Pod pojmom elektrifikacija razumijeva se nabavka i ugradnja novih rasvjetnih tijela i pripadajuće
infrastrukture. Općina Selca će nastaviti s programom modernizacije postojeće mreže javne rasvjete
2
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koristeći nacionalne fondove (posebno sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).
Cilj je zamjena neučinkovite javne rasvjete visoko kvalitetnom LED rasvjetom, čime će se dugoročno
ostvariti značajne uštede u potrošnji električne energije ali i smanjenju svjetlosnog onečišćenja
okoliša.

Konto

Predviđeni troškovi

1

Nabavka nove javne rasvjete

100.000,00

2

Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti
UKUPNO (1-2)

200.000,00
300.000,00

6. UREĐENJE GROBLJA
Općina Selca upravlja s mjesnim grobljima u Selcima, Sumartinu, Novom Selu i Povljima. Na
postojećim grobljima se planiraju određene aktivnosti za koje je općina pripremila projektno tehničku
dokumentaciju i osigurala sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti.

1
2
3

Konto
Izgradnja dvorane za ispraćaje (mrtvačnice)
Projekt uređenja okoliša – groblje Selca
Proširenje i uređenje groblja u Novom Selu
UKUPNO (1-4)

Predviđeni troškovi
1.000.000,00
500.000,00
100.000,00
1.600.000,00

Članak 4.
REKAPITULACIJA:

1
2
3
4
5
6

Vrsta troška
KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
GOSPODARSKE ZONE
IZGRADNJA PLAŽA I MOLOVA
NERAZVRSTANE CESTE
ELEKTRIFIKACIJA
UREĐENJE GROBLJA
UKUPNO (1-6)

Iznos (Kn)
n/p
500.000,00
450.000,00
300.000,00
300.000,00
1.600.000,00
3.150.000,00
Članak 5.

Realizacija ovog Programa za 2019. godinu ostvarivati će se za pojedine stavke u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda Proračuna Općine Selca za 2018. godinu.
Članak 5.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Selca za 2019.
godinu stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Selca.
3
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Klasa: 400-06/18-01/0006
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
***************************************************************************
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09., 79/09.,49/11, 144/12, 147/14 i 36/15),
članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 04/18.), Općinsko vijeće Općine
Selca na 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca. 2018. godine donijelo je
PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE SELCA U 2019. GODINI

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Selca za
2019. godinu za sljedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje i uređenje javnih i zelenih površina
3. održavanje javne rasvjete
4. održavanje plaža i molova
5. održavanje groblja
6. zbrinjavanje otpada s divljih deponija smeća
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po aktivnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Članak 2.
PRIHODI:
1
2
3
4
5
6
7

Vrsta prihoda
Komunalna naknada
Komunalni doprinos
Prihod od grobne naknade
Prihod od korištenja javne površine
Prihodi od zakupa nekretnina
Prihod od prodaje zemljišta
Tekuće donacije od subjekata unutar opće države

4

Iznos (kn)
400.000,00
300.000,00
180.000,00
100.000,00
300.000,00
310.000,00
500.000,00
2.090.000,00
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UKUPNO (1-7)
Članak 3.
RASHODI:
U 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa na području Općine
Selca obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Opis poslova: Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane
ceste.
a) Makadam ceste Opis poslova: Održavanje podrazumijeva čišćenje raslinja i granja uz rub ceste,
produbljivanje i čišćenje cestovnih graba, popravak oštećenih dionica ceste, prethodno poravnanje
(peglanje) trupa ceste te dobavu i ugradbu kamena tucanika sa razastiranjem i valjanjem. Po potrebi
betoniranje određenih dijelova ceste. Vrijeme obavljanja radova: u tijeku cijele 2019. godine.
Sveukupna dužina oštećenih nerazvrstanih makadam cesta iznosi cca. 4 km.
b) Asfaltne ceste Opis poslova: Rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta razumijeva
krpanje oštećene asfaltne površine u vidu većih mrežastih pukotina, većih i manjih udarnih rupa u
voznoj traci ceste, eventualno presvlačenje većih cestovnih površina kad je cesta oštećena toliko da
je pojedinačno krpanje onemogućeno. Krpanje se provodi asfaltnom masom AB- 8 ili AB-11,
prosječne debljine 4- 6cm, a rad obuhvaća slijedeće radnje: -pravilno zasijecanje mjesta oštećenja i
vađenje, premaz zasječenih površina bitumenskom emulzijom, ugradbu i valjanje asfaltne mase te
završno čišćenje. Ukupna dužina nerazvrstanih asfaltnih cesta podložnih asfaltnom krpanju iznosi
cca. 1 km.
c) Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta Opis poslova: Sanacija postojećeg asfaltnog sloja
novim slojem asfalta u punoj dužini i širini uz sve prethodne predradnje.
d) Cestovna signalizacija
- Cestovna vertikalna signalizacija Opis poslova: Popravak postojeće vertikalne signalizacije te
dobava i postava svih vrsta novih prometnih oznaka, popravak i održavanje (podizanje, učvršćenje i
slično), nove prometne oznake (dobava znaka, stup, postava).
- Cestovna horizontalna signalizacija Opis poslova: Nanošenje adekvatnih boja na prometne
površine svih vrsta horizontalne signalizacije uz prethodno čišćenje, markiranje po potrebi.
Markiranje obuhvaća bijelu punu i isprekidanu liniju , pješački prijelaz, stop linije, oznaka parkirališta,
parkiralište „invalidi“ i sl.
1
2
3
4

Konto
Održavanje makadam cesta (poljski putevi)
Sanacija nerazvrstanih cesta
Cestovna signalizacija
Invest. održavanje nerazvrstanih cesta (asfaltiranje)

5

Predviđeni troškovi
300.000,00
100.000,00
20.000,00
200.000,00
620.000,00
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UKUPNO (1-4)
2. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA
Opis poslova: Pod održavanjem javnih površina se razumijeva održavanje javnih i zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trga, parka, tržnica, dječjih igrališta i
javnih prometnih površina. Održavanje zelenih površina parkova, pješačkih prolaza i drugih zelenih
površina na području Općine Selca, podrazumijeva potrebu košnje trave tijekom vegetacijskog
razdoblja od travnja do kraja listopada u smislu minimalno potrebnog broja košnji na način da se
zelena površina stalno drži na visokom stupnju uređenja. Pod održavanjem se podrazumijeva
održavanje parkovnog zelenila i drveća sa stalnim formiranjem dijelova krošnji i formiranja oblika.
Pod uređenjem javnih površina se razumijeva izvođenje određenih aktivnosti koje za cilj imaju
popravak, sanaciju ili dodatno uređenje postojećih javnih površina (izmjena krova na tržnici,
rekonstrukcija oštećenih kamenih elemenata na javnim površinama, postavljanje klupa, žardinjera,
koševa za otpatke i sl.).
1
2
3
4

Konto
Održavanje javnih površina Selca
Održavanje javnih površina Povlja
Održavanje javnih površina Sumartin
Održavanje javnih površina Novo Selo

Predviđeni troškovi
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
350.000,00

UKUPNO (1-4)
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Opis poslova: Pod pojmom „javna rasvjeta“ razumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete uključivo i podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina,
javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta:
-redovni pregledi i zamjena neispravnih armatura, -popuna dionica novom armaturom, održavanje, utrošak električne energije.
1
2

Konto
Održavanje rasvjetnih tijela
Električna energija

Predviđeni troškovi
100.000,00
150.000,00
250.000,00

UKUPNO (1-2)

4. ODRŽAVANJE PLAŽA I MOLOVA
Opis poslova: Pod održavanjem plaža se razumijeva nasipanje novog žala (kamenog šljunka) odnosno
tzv. „dohranjivanje plaža“, drobljenje kamena na postojećim plažama, popravak, održavanje i
montaža novih tuševa, održavanje čistoće plaža, manji zahvati u prostoru, postavljanje plažne
opreme (zaštitne plažne ograde, stepenice i sl.), podmirivanje troškova sezonskih djelatnika koji rade
na održavanju čistoće plaža, utrošak vode na tuševima i sl. Pod održavanjem molova se razumijevaju
sve aktivnosti na zaštiti postojećih objekata koji su oštećeni i na kojima prijeti nastanak veće
materijalne štete (Mol u Povljima „Stari most“ i mol u Radonji „Veli most“.
6
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1
2
3
4
5

Konto
Nasipanje žala i rad strojeva
Zaštitne plažne ograde i druga oprema
Čišćenje plaža
Utrošak vode
Uređenje i rekonstrukcija postojećih plaža

Predviđeni troškovi
120.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
300.000,00
500.000,00

UKUPNO (1-4)

5. ODRŽAVANJE GROBLJA
Opis poslova: Održavanje groblja razumijeva održavanje prostora – površina groblja i pomoćnih
objekata za obavljanje ispraćaja i sahranu pokojnika te ukop pokojnika.
1
2

Konto
Tekuće održavanje
Uređenje zajedničkih prostora (ulaza, staza i sl.)

Predviđeni troškovi
10.000,00
10.000,00
20.000,00

UKUPNO (1-2)
6. ZBRINJAVANJE OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA SMEĆA
Opis poslova: Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpada (N.N. 94/13 i 73/17) i Planu
gospodarenja otpadom Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 05/16), a za troškove
sanacije prostora i odvoza smeća sa divljih deponija na području Općine Selca te troškove odlaganja
smeća na deponij Košer.
1
2

Konto
Sanacija prostora divljih deponija
Odvoz smeća s deponija

Predviđeni troškovi
200.000,00
150.000,00
350.000,00

UKUPNO (1-2)
REKAPITULACIJA
1
2
3
4
5
6

Vrsta troška
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
ODRŽAVANJE PLAŽA I MOLOVA
ODRŽAVANJE GROBLJA
ZBRINJAVANJE OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA SMEĆA
UKUPNO (1-6)

7

Iznos (kn)
620.000,00
350.000,00
250.000,00
500.000,00
20.000,00
350.000,00
2.090.000,00
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Članak 4.
Realizacija ovog Programa za 2019. godinu ostvarivati će se za pojedine stavke u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda iz sredstava komunalne naknade, prihoda groblja i drugih prihoda Proračuna
Općine Selca za 2019. godinu.
Članak 5.
Program Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Selca za 2019.
godinu stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Selca.

Klasa: 400-06/18-01/0007
Ur. broj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 2018. g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
**********************************************************************************
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 117. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“
broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Selca“
broj 06/13) i članka 30. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca“ broj 4/18), Općinsko
vijeće Općine Selca na 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine, donosi
Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Selca za 2019. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba socijalne skrbi Općine Selca za 2019. godinu osigurava se zaštita i
pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom i/ili drugih osoba koje same ili uz
pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih,
socijalnih i drugih okolnosti. 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.
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 2019. godinu.
Program je sastavljen iz dva dijela:
- prvi dio se odnosi na prikaz aktivnosti Općine Selca na planu socijalne skrbi tijekom 2019. godine,
- a u drugom dijelu izloženi su kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na socijalnu skrb. 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.
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Sredstva za realizaciju ovog Programa za 2019. godinu utvrđuju se u sveukupnom iznosu od
430.000,00 kuna i to kako slijedi:
Članak 2.
I. Program javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu obuhvaća:
1. Prava iz socijalne skrbi…………………………...………………………………………..…….15.000,00 kn
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja - 5.000,00 kn
- sufinanciranje boravka u dječjem vrtiću - 10.000,00 kn
2. Posebne oblike pomoći………………………………………………………..………..………350.000,00 kn
- pomoć za novorođenu djecu – 80.000,00 kn
- stipendiranje učenika i studenata – 180.000,0 kn
- pomoć za kupnju školskih knjiga – 40.000,00 kn
- jednokratne novčane pomoći - 40.000,00 kn
- pomoć socijalno ugroženim učenicima i studentima - 10.000,00 kn
3. Subvencija troškova za pomoć i njegu u kući……………………….…………..…… 40.000,00 kn
4. Tekuće donacije socijalno-humanitarnim udrugama…………………….…..……40.000,00 kn
- Crveni križ Supetar (Klub DDK Selca i redovne djelatnosti GDCK Brač) - 30.000,00 kn
- ostale socijalno-humanitarne udruge – 10.000,00 kn
Članak 3.
II. Kriteriji i postupak dodjele socijalne pomoći
- 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.
- Pomoć za novorođenu djecu – Pravo na pomoć za novorođenu djecu ostvaruju roditelji
novorođenog / posvojenog djeteta sa prebivalištem na području Općine Selca (od kojih jedan od
roditelja mora biti prijavljen minimalno posljednjih 10 godina) u iznosu od: 5.000,00 kuna za prvo
dijete u obitelji, 7.000,00 kuna za drugo dijete u obitelji, 10.000,00 kuna za treće dijete u obitelji,
15.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji.
Članak 4.
Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa vršit će se temeljem odluka Općinskog načelnika,
ugovora i rješenja Jedinstvenog upravnog odjela o priznavanju prava iz socijalne skrbi predviđenih
Odlukom o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 06/13).
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Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Selca“, a stupa na snagu 01. siječnja 2019.
godine.
KLASA: 551-06/18-01/0012
URBROJ: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 2018.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
***************************************************************************
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne
novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca“
broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Selca na 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine,
donosi

Program javnih potreba u kulturi u Općini Selca za 2018. godinu

Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Selca za
2019. godinu utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od
interesa za Općinu Selca, a osobito:
- 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 (Projekt Selca – kulturno srce Brača).
Članak 2.
Sredstvima iz Proračuna Općine Selca financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će
organizirati odnosno poticati Općina Selca, Turistička zajednica Općine Selca i udruge u kulturi koje
djeluju na području Općine Selca.
Članak 3.
Općina Selca će tijekom 2019. godine financirati izradu potrebne projektno tehničke dokumentacije
kao i održavanje, adaptaciju i preventivnu sanaciju (konzervaciju) na objektima kulture u iznosu od
450.000,00 kuna:
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Službeni glasnik Općine Selca br. 09/2018. * 11. prosinca 2018. *
1. zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara na području Općine Selca…..........300.000,00 kn
2. Mjere tehničke zaštite na zgradi Palac u Selcima……………………………………………100.000,00 kn
3. arheološka istraživanja na lokalitetu „Bunje“ Novo Selo…………………….….………..50.000,00 kn
Članak 4.
Općina Selca će tijekom 2019. godine sufinancirati djelatnost i poslove ustanova kulture i udruga u
kulturi te akcije i manifestacije u kulturi u iznosu od 260.000,00 kuna:
1. manifestacije Općine (sufinanciranje rada udruga u kulturi)……………………….…50.000,00 kn
tradicijske običaje – ribarske večeri……………………………………...………....…….………10.000,00 kn
Manifestaciju „Croatia rediviva“…………………………………………………………..………..10.000,00 kn
izdavačku djelatnost – tiskanje knjiga…...……...…………….…………………….……..……10.000,00 kn
programe i projekte udruga iz područja kulture……………..………………………..….… 20.000,00 kn
5. Općinsku knjižnicu– obavljanje knjižnične djelatnosti…………………………………....160.000,00 kn
redovna djelatnost – 130.000,00 kn
- nabava knjižnične građe – 30.000,00 kn

2.
3.
4.
4.
-

Članak 5.
Općina Selca će u 2018. godini dodijeliti 50.000,00 kn tekućih donacija za zaštitu, očuvanje i obnovu
vjerskih objekata na području Općine.
Članak 6.
Raspored sredstava iz članka3., 4. i 5. ovog Programa vršit će se temeljem ugovora i odluka
Općinskog načelnika.
Članak 7.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Selca“, a stupa na snagu 01. siječnja 2019.
godine.
KLASA: 612-01/18-01/0014
URBROJ: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 2018. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
***************************************************************************
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Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 30. Statuta Općine Selca (“Službeni
glasnik Općine Selca“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Selca na 7. sjednici održanoj dana 18.
prosinca 2018. godine, donosi
Program javnih potreba u sportu u Općini Selca za 2019. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu
Selca, a u svezi s:
1. poticanjem i promicanjem sporta,
2. provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanjem udruga sporta,
4. sportskom pripremom, na domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima,
5. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,
6. održavanje sportskih građevina značajnih za Općinu.
Članak 2.
Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i
njihovih udruga.
Članak 3.
Za poslove, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa Općina Selca u Proračunu za 2019.
godinu osigurava sredstva u iznosu od 460.000,00 kuna koja će se rasporediti za sljedeće aktivnosti:
1. suf. programa i projekata iz područja sporta koje org. klubovi i udruge…………100.000,00 kn
2. sportske manifestacije…………………………………........………………..…………….………...55.000,00 kn 3.
markiranje i uređenje biciklističkih staza………….......…………………………………….…….5.000,00 kn
4. uređenje sportskih građevina (igr. Selca, igralište Sumartin, dvorana Selca)…..300.000,00 kn
Članak 4.
Raspored sredstava iz članka 3. ovog Programa vršit će se temeljem ugovora i odluka Općinskog
načelnika.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Selca“, a stupa na snagu 01. siječnja 2019.
godine.
KLASA: 620-01/18-01/0002
URBROJ: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 2018. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i
članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca “, broj 4/18.), Općinsko vijeće Općine
Selca na 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Selca za 2019. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje sadržaj Proračuna Općine Selca za 2019. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja Općine Selca (u daljnjem tekstu: Općina),
upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava, proračunsko računovodstvo i izvještavanje, pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna, te
druga pitanja.
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj
klasifikaciji.
U prihodima su iskazani prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od
pristojbi i naknada, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.
U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi,
subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i
rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za
financijsku imovinu i otplatu zajmova.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih
sredstava iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Selca povezane s
programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema organizacijskoj, ekonomskoj,
funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.
Članak 3.
U Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja planirani su svi prihodi i primici te
rashodi i izdaci koje općinska tijela i općinski proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova iz
svoga djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima.
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III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA TE UPLATE U PRORAČUN
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel Općine i općinski proračunski korisnici odgovorni su za potpunu i
pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
Prihodi proračuna i proračunskih korisnika ubiru se i uplaćuju u proračun na transakcijske
račune otvorene kod poslovnih banaka u skladu sa zakonom, drugim propisima ili aktima,
neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.
Prihodi i primici uplaćeni u proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće
godine.
Članak 5.
Namjenski prihodi i primici proračuna i općinskih proračunskih korisnika su pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine i
općinskih proračunskih korisnika, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun i koriste isključivo za
namjene utvrđene planom.
Članak 6.
Namjenski prihodi iz članka 5. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se
u proračun za tekuću proračunsku godinu.
Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu,
korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih
sredstava.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane ili manje planirane pomoći, donacije i prihodi za
posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih
Proračunom do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, a mogu se koristiti prema
naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Odsjeka za financije.
Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se plan Proračuna i
financijski planovi proračunskih korisnika za tekuću godinu.
Prihodi kojima je namjena utvrđena posebnim zakonskim odredbama mogu se, u slučaju
nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi
knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.
Članak 7.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret
rashoda Proračuna tekuće godine.
Rješenje o povratu sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel na temelju dokumentiranog zahtjeva.
3.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA TE ISPLATE SREDSTVA IZ PRORAČUNA
Članak 8.
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Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama u razdoblju od
01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.
Proračunska sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i do visine
utvrđene Proračunom.
Općinski proračunski korisnici mogu preuzimati obveze na teret Proračuna samo za
namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, odnosno do visine ostvarenih
namjenskih prihoda i primitaka te uz odgovarajuću primjenu odredbi stavka 2. i 3., članka 6. ove
Odluke.
Rashodi proračuna za koje je obveza nastala u 2018. godini rashodi su proračuna za 2019.
godinu, neovisno o plaćanju.
Članak 9.
Sredstva za rashode i izdatke osiguravaju se u Proračunu za:
- programe, projekte i aktivnosti općinskih tijela,
- općinske proračunske korisnike: Dječji vrtić "Selca", Javna ustanova Općinska knjižnica i čitaonica
"Hrvatski sastanak Selca",
- ostale korisnike proračunskih sredstava po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.
Članak 10.
Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj
ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.
Nalogodavci moraju prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja
proizlazi iz knjigovodstvene isprave te odrediti oznake proračunskih klasifikacija na teret kojih se
obveze isplaćuju.
Članak 11.
Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna temeljem Odluka Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika su pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj odsjeka za proračun i
financije.
Članak 12.
Rashodi i izdaci općinskih proračunskih korisnika (koje financira Općina temeljem usvojenog
Proračuna za 2019. godinu) isplaćuju se s poslovnog računa općinskog proračuna na temelju naloga
proračunskih korisnika i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava koje su odgovorne osobe
proračunskog korisnika potpisale i potvrdile pravni temelj i visinu obveze.
Članak 13.
Zaključivanje pisanog ugovora s udrugama, kao korisnicima proračunskih sredstava, je obavezno
bez obzira na iznos donacije.
Zaključivanje pisanog ugovora s ostalim korisnicima proračunskih sredstava obavezno je za sredstva
koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000,00 kuna.
Ugovorima za subvencije, donacije i pomoći koji se zaključuju temeljem natječaja o
financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno
odobrenih sredstava. Isplata sredstva iz prethodnog stavka za sufinanciranje redovne djelatnosti po
ugovorima do 10.000,00 kn izvršavat će se u dva navrata (polugodišnje), do 20.000,00 kn u četiri
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navrata (kvartalno), a iznad 20.000,00 kn mjesečno, dok će se sredstva za programske
aktivnosti isplaćivati u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva.
Kapitalne donacije iznad iznosa od 50.000,00 kuna isplaćivat će se u roku od 20 dana od
dana odobrenja zahtjeva, a do tog iznosa u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva.
Kapitalne donacije iznad iznosa od 50.000,00 kuna mogu se u prvom polugodištu isplatiti do visine od
50%.
Ugovorima će se utvrditi, između ostalog, i obveze korisnika proračunskih sredstva za
namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja i za realizaciju ugovorenog
programa.
Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je i za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od iznosa
za koji je obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi.
Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.
Članak 14.
Aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine, a nisu izvršeni
do visine utvrđene proračunom, mogu se do iznosa neutrošenih sredstava izvršavati u sljedećoj
godini uz suglasnost Odsjeka za financije i proračun.
Članak 15.
Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje
se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva
proračunske zalihe do iznosa od 100.000,00 kn. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje
Općinski načelnik.
Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe uz
polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.
IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA
Članak 16.
Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju planiranih prihoda
i/ili primitaka te rashoda i/ili izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama
Proračuna prema postupku za donošenje proračuna.
Članak 17.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka
najviše do 10% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog
vijeća Općine Selca koja se umanjuje.
Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz
polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.
V. UPRAVLJANJE IMOVINOM
Članak 18.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno
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raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda
Proračuna bez primitaka ostvarenih u 2018. godini, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i
pokretnina, odnosno raspolaganje imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa
zakonskim propisima. Ostale nadležnosti su utvrđene u Odluci o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 07/16).
Članak 19.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. Slobodna
novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i
likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.
Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31.
prosinca 2019. godine.
Članak 20.
Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno osiguranje
duga te s pripadajućim kamatama i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu
otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga.
Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje, ali
samo uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

VI. ZADUŽIVANJE
Članak 21.
Općina Selca nema nikakvih zaduženja niti ista planira u 2019. godini.
Općinski proračunski korisnici se mogu zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća,
sukladno zakonskim propisima.
VII. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE
Članak 22.
Proračun i općinski proračunski korisnici primjenjuju proračunsko računovodstvo. Prihodi i
rashodi proračuna iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka
događaja. Primici i izdaci proračuna iskazuju se po načelu novčanog tijeka.
Proračunsko računovodstvo za proračun vodi Odsjek za proračun i financije pri Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Selca, a općinski proračunski korisnici samostalno vode svoje proračunsko
računovodstvo.
Članak 23.
Kontrolu postupaka u planiranju i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskog
računovodstva te poslove proračunskog financijskog izvješćivanja za potrebe Općine Selca
obavlja Odsjek za proračun i financije.
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Članak 24.
JUO Općinskom načelniku mjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, a Općinski načelnik podnosi
Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u skladu s odredbama propisa
o proračunskom izvješćivanju.
Općinski proračunski korisnici dužni su JUO dostaviti propisana financijska izvješća i izvještaje o
realizaciji programa rada u rokovima propisanim za financijsko izvješćivanje.
Ostali korisnici proračunskih sredstava dužni su nadležnom odsjeku dostaviti polugodišnje i godišnje
izvještaje o realizaciji programa i utrošenim proračunskim sredstvima s obrazloženjima u skladu s
odredbama Odluke o obliku i sadržaju te rokovima podnošenja izvještaja ostalih korisnika
proračunskih sredstava.
Općinski proračunski korisnici i drugi korisnici proračunskih sredstava obvezni su nadležnim
odsjecima dati sve dodatne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.
VIII. ODGOVORNOST I OBVEZE U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
Članak 25.
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna.
Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim
godinama odobrava Općinski načelnik.
JUO Općine Selca prati izvršavanje Proračuna i o tome izvještava Općinskog načelnika.
U okviru svog djelokruga i ovlasti Općinski načelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, za potpunu i pravodobnu naplatu
prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje rashoda i izdataka.
Članak 26.
JUO dužan je u roku od osam dana od stupanja na snagu Proračuna izvijestiti proračunske korisnike o
odobrenim sredstvima u Proračunu, a općinski proračunski korisnici dužni su Odsjeku za proračun i
financije u roku od 15 dana od primitka obavijesti iz 1. stavka ovog članka, dostaviti svoje financijske
planove za proračunsku godinu, usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.
Članak 27.
Jedinstveni upravni odjel i općinski proračunski korisnici obvezni su provoditi postupke nabave roba,
usluga i ustupanja radova sukladno zakonskim propisima i propisanim internim procedurama.
Plan nabave Općine Selca za 2019. godinu donosi Općinski načelnik, dok planove nabave
proračunskih korisnika donose čelnici proračunskih korisnika sukladno zakonskim propisima.
Članak 28.
Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su proračunska sredstva nepravilno korištena,
korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava, ili će se privremeno
obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena, ili će se
zahtijevati povrat proračunskih sredstava.
Odluku o umanjenju, obustavi ili povratu proračunskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, donijet će
Općinski načelnik.
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IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Selca“, a primjenjuje se od
01. siječnja 2019. godine.
KLASA:400-06/18-01/0005
URBROJ:2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 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 7. sjednici održanoj
dana 18. prosinca 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:
STAMBENI PROSTOR u Povljima
- čest.zgr.111/2 u naravi stambeni prostor, u Povljima, Riva 8, površine 24,60 m², upisano u ZK uložak
29 k.o. Povlja.
Članak 2.
Raspisuje se natječaj za prodaju stambenog prostora 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 stambenog prostora navedenog u Članku 1. ove Odluke iznosi:
332.100,00 kn, odnosno 13.500,00 / m², ili
44.280 EUR, odnosno – 1.800 EUR / m². (po tečaju 1 EUR = 7,50 kn).
Procjena vrijednosti nekretnine utvrđena je na temelju procjembenog elaborata broj 133-12/18
ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Slavena Runje iz Splita,
Stepinčeva 14, od 12. prosinca 2018. g.
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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):
HR2224070001838300007 s pozivom na broj: 7757 - OIB ponuditelja, Model: HR68, uz 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
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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.
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.
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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: 943-01/18-01/0021
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med, v.r.
**********************************************************************************
Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18) i članka 30.
Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 04/18), Općinsko vijeće
Općine Selca na 7. sjednici održanoj 18. studenog 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o vrijednosti boda ''B'' komunalne naknade

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade.
Članak 2.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u iznosu od 2,40 kn/m².
Članak 3.
Ova odluka će se objaviti u ''Službenom glasniku Općine Selca'', a stupa na snagu 01. siječnja
2019. godine.
Članak 4.
Danom primjene važenja ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o vrijednosti boda za obračun
komunalne naknade („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 05/07).

KLASA: 363-01/18-01/0002
URBROJ: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
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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, 100/15, 115/16), 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 7. sjednici održanoj
dana 18. prosinca 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza
Članak 1.
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;
d) porez na korištenje javnih površina.
Članak 2.
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.
Članak 3.
Porezna uprava će do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, općini dostavljati zbirna izvješća o
utvrđenim i naplaćenim porezima iz Članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih
prihoda.
Članak 5.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu
iz Članka 4. ove Odluke Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u
mjesecu za protekli mjesec.
Članak 6.
U slučaju opoziva Suglasnosti Ministarstva financija, Odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj
je Suglasnost opozvana.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana oda dana objave u „Službenom glasniku Općine Selca“, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.
Klasa: 410-01/18-01/0006
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 4/2018) te članka
24. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića „Selca“ ( Službeni glasnik Općine Selca“ broj 2/15) Općinsko vijeće
Općine Selca na svojoj 7. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo sljedeću
Odluku
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Selca“
Članak 1.
Petra Nižetić iz Selaca, Venceslava Štambuka 7, OIB 99363820653 imenuje se ravnateljicom Dječjeg
vrtića “Selca“, na određeno vrijeme od četiri godine i to od 18. prosinca 2018. godine do 18. prosinca
2022. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Selca".
Klasa: 601-01/18-01/0011
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 18. prosinca 2018. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk,dr.med., v.r.
*******************************

OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka
31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br.
3/17), članka 47. Statuta Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca broj 3/13), te nakon provedenog
postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Načelnik Općine Selca dana 11.
prosinca 2018. godine, donosi
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
I. Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Konopice

OPĆE ODREDBE
I.
Načelnik Općine Selca donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Konopice.
Za I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Konopice je Općina Selca putem Jedinstvenog
upravnog odjela, u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i
zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš
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U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da planska rješenja za zahvate koji su
predmet navedene planske dokumentacije neće imati značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se
utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
OSNOVNI PODACI O ZAHVATIMA I RJEŠENJIMA KOJI SU PREDMET IZRADE I DONOŠENJA
PREDMETNE PLANSKE DOKUMENTACIJE
II.
Razlozi izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Konopice određeni su Odlukom o
izradi i glase:
„Općina Selca je tijekom provedbe Urbanističkog plana uređenja Konopice utvrdila da rješavanje
imovinsko pravnih odnosa za dio planskih rješenja prometne i komunalne infrastrukture može
predstavljati dugotrajan proces (otkupi i/ili izvlaštenje nekretnina na trasi i u koridoru dijela
planiranih prometnica i trafo stanice).
Analizom mogućih alternativnih rješenja je utvrđena mogućnost prihvatljivijeg pozicioniranja
navedenih zahvata u odnosu na mogućnost rješavanja imovinskih odnosa, a time i stvaranje
pretpostavki za realizaciju tih zahvata, ali i zahvata pojedinih gospodarskih subjekata, do kojih je
nužno osigurati pristup i priključke na komunalnu infrastrukturu.
Radi toga je nužno provesti postupak izmjena i dopuna UPU-a.“
Ciljevi i programska polazišta I. Izmjena i dopuna UPU-a određeni su Odlukom o izradi i glase:
„Osnovni cilj I. Izmjene i dopune UPU-a je omogućavanje gradnje planiranih gospodarskih sadržaja, s
prethodnim rješavanjem prometnih i komunalnih infrastrukturnih sadržaja, kao preduvjetom za
ishođenje akata kojima se odobrava gradnja u poslovnoj zoni.
Izmjenama UPU-a će se izvršiti:
- promjena trase dijela prometnih površina u obuhvatu, te sukladno tome redefiniranje
obuhvata pojedinih prostornih cjelina u zoni,
- redefiniranje pozicije trafostanica, te po potrebi
- izvršiti ostala usklađenja UPU-a s odredbama PPUO-a, zakonskih propisa i zahtjeva javno
pravnih tijela.“

OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZBOG KOJIH JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNO
PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU
III.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetnu plansku
dokumentaciju, Jedinstveni upravni odjel je zatražio je mišljenja tijela određenih Odlukom o
pokretanju postupka ocjene:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
- Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova,
21000 Split, Vukovarska 35
- Županija splitsko- dalmatinska,
Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša,
21000 Split, Ulica Domovinskog rata 2
-
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Zaprimljena su slijedeća mišljenja:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80, Klasa 612-07/1858/471; Urbroj 517-05-2-3-18-2 od 8.8..2018. U predmetnom aktu se navodi da za planirane I.
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Konopice, a nakon stupanja na snagu Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 15/2018), Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike nema zakonsku pretpostavku za izdavanje uvjeta zaštite prirode, jer je tim
Zakonom propisano da Upravno tijelo preuzima poslove iz članka 46. stavka 2. Zakona o zaštiti
prirode na dan 30. lipnja 2018. godine, te se Općina Selca upućuje na nadležno upravno tijelo u
Županiji.
2. Županija splitsko- dalmatinska, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i
zaštitu okoliša, 21000 Split, Ulica Domovinskog rata 2, Klasa 351-02/18-03/0098, Urbroj 2181/110/06-18-2 od 10.9.2018. U obvezujućem mišljenju se navodi da:
- za planirane l. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Konopice nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaj na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja okoliša i prirode;
- da su planirane l. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Konopice prihvatljive za Ekološku
mrežu RH te za iste nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene.
Ostala javnopravna tijela nisu dostavila svoja mišljenja te se temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o
zaštiti okoliša smatra da nemaju posebnih uvjeta vezanih za zaštitu okoliša u ovom postupku.
Završno mišljenje
Općina je od nadležnog tijela zatražila mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške
procjene, s dokazima o provedenom postupku i Nacrtom ove Odluke.
Županija splitsko- dalmatinska, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i
zaštitu okoliša, 21000 Split, Ulica Domovinskog rata 2, je dostavila završno mišljenje Klasa 351-02/1802/0033, Urbroj 2181/1-10/07-18-0002 od 11.10 .2018. U završnom mišljenju se navodi da je Općina
Selca provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13,
78/15 i 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br.
3/17),
IV.
Izmjene i dopune UPU-a predstavljaju izmjenu važećeg UPU-a za građevinsko područje u skladu s
nadređenim planovima (PPUO Selca i PPSDŽ), kojim je sukladno planu šireg područja unutar
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene planirana izvedba prometne i
komunalne infrastrukture, te izvedba zahvata poslovne i proizvodne namjene (pretežito zanatske).
Na planska rješenja važećeg UPU-a su se u postupku izrade i donošenja očitovala javno pravna tijela i
plan je usvojen uz prethodno ishođenu suglasnost nadležnog Ministarstva. Realizacija važećeg UPU-a
je otpočela izvedbom dijela zahvata planirane namjene u obuhvatu UPU-a, a Izmjenama i dopunama
se provode manje korekcije trasa prometnih površina i s tim u vezi usklađenje površina dijela
prostornih cjelina u kontaktu s tim prometnicama.
Obuhvat cijelog UPU-a, pa tako i predmetnih I. Izmjena i dopuna UPU-a nije u području ekološke
mreže RH (Natura 2000), niti je u kontaktnom području ekološke mreže. Obuhvat je izvan prostora
ograničenja zaštićenog obalnog područja i izvan područja zaštite prirodnih vrijednosti i kulturnih
dobara.
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Temeljem pripremljene dokumentacije utvrđeno je da se utjecaji koji se mogu očekivati za
predmetnu plansku dokumentaciju ne razlikuju od mogućih utjecaja važećeg plana s obzirom da se
obuhvat odnosi na građevinsko područje koje je dijelom izgrađeno, a za neizgrađeni dio je na snazi
UPU-u, koji se ovim Izmjenama i dopunama u manjem obimu mijenja, kojim izmjenama se ne
proizvode učinci od utjecaja na okoliš.
Obzirom na sve gore navedeno, utvrđeno je da za Urbanistički plan uređenja Konopice nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te se sukladno članku 64. stavku 3. Zakona o
zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i čl. 31. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17) donosi ova Odluka.
ZAVRŠNE ODREDBE
V.
O ovoj Odluci Općina Selca, Jedinstveni upravni odjel je dužan informirati javnost, sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i odredbama
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(Narodne novine, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici
Općine Selca, te u Službenom glasniku Općine Selca.
KLASA: 350-02/18-01/0027
URBROJ: 2104/07-02-01/18-01
Selca, 11. prosinca 2018. 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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