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Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10) i članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“ broj: 04/18) Općinsko vijeće Općine Selca, na prijedlog Općinskog
načelnika Općine Selca, na 6. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2021. godine, donosi
slijedeću:
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Selca
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 3.
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca čini umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik
raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Selca utvrđuje se odlukom načelnika Općine Selca.
Članak 5.
Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine
Selca određuje odlukom Općinsko vijeće Općine Selca na prijedlog načelnika Općine Selca.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Selca određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 1,66.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se
unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:
Red.
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Komunalni radnik
Spremač

IV.
IV.

Namještenici II. kat
Namještenici II. kat

2.
2.

13.
13.

5
1

0.81
0.81

Članak 6.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca donijet će pojedinačna rješenja o plaći
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca, sukladno ovoj
Odluci.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama i naknadama plaća,
dodacima na plaću i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“ broj 03/10).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Selca“.
KLASA: 120-01/21-01/0004
URBROJ: 2104/07-01-01/21-01
Selca, 24. studenoga 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marčelo Štambuk, v.r.

********************************
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Selca (»Službeni
glasnik Općine Selca« broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Selca, na 6. sjednici održanoj dana
24. studenoga 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU
o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće/naknade
za dužnosnike Općine Selca
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice i koeficijenti za obračun plaće/naknade
dužnosnika u Općini Selca.
Dužnosnici Općine Selca u smislu ove Odluke su:
- općinski načelnik Općine Selca
- zamjenik općinskog načelnika Općine Selca
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Članak 2.
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno.
Članak 3.
Dužnosnici za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti primaju plaću za dužnost
koju obnašaju i ne smiju primati nikakvu drugu plaću ili naknadu, osim ako je to zakonom
izričito propisano.
Članak 4.
Plaću općinskog načelnika i njegovog zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice
za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za
20 %.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika Općine Selca utvrđuje se u visini od 3.890,00
kuna bruto.
Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 3.027.
Članak 5.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika može iznositi najviše do
85% koeficijenta općinskog načelnika čiji je zamjenik.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika iznosi 2.422.
Članak 6.
Dužnosniku koji dužnost na koju je izabran ne obavlja profesionalno, odnosno obavlja
bez zasnivanja radnog odnosa, u smislu članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, naknada za rad se utvrđuje u visini od najviše 50 % umnoška
koeficijenata za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja
profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Članak 7.
Naknadu za rad zamjenika općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice
za izračun plaće iz članka 4. stavaka 2. ove Odluke.
Koeficijent za obračun naknade iznosi 0,70.
Članak 8.
Dužnosnici ne ostvaruju pravo na naknadu za godišnji odmor i ostale prigodne
godišnje naknade ili potpore, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, dar
za djecu, plaćeni i neplaćeni dopust, ako i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u
dane blagdana, neradne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom.
Članak 9.
Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad općinskog načelnika i
njegovog zamjenika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini koeficijenata za
obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“ br. 03/10).

3

Službeni glasnik Općine Selca br. 04/2021. * 24. studenog 2021. *

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“ .
KLASA: 120-01/21-01/0005
URBROJ: 2104/07-01-01/21-01
Selca, 24. studenoga 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.

*************************************
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara ( N.N. br. 92/10), Pravilnika o planu zaštite
od požara (N.N. 51/12) i procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Selca br. 56107-14 PUZOP temeljem članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“ br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 6. sjednici održanoj dana
24. studenoga 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od
požara općine Selca
Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Selca (Procjena je
sastavni dio ove odluke, ali nije predmet objave).
Članak 2.
Usvaja se Plan zaštite od požara Općine Selca (Plan je sastavni dio ove odluke, ali nije
predmet objave).
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Selca“.
Klasa: 810-02/21-01/0010
Urbroj: 2104/07-01-01/21-01
Selca, 24. studenoga 2021. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v.r.
****************************
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Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 , 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14) i članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“
04/2018), Općinsko vijeće Općine Selca, na 6. sjednici održanoj dana 24. studenoga
2021.godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o zamjeni nekretnina
1. Općina Selca iskazuje interes za realizaciju zamjene nekretnina s Renatom Mošić iz Selaca,
Strossmyerova 11, OIB 99750995010, o čemu će biti sklopljen ugovor o zamjeni, kojom
zamjenom će:
A) Općina Selca steći u vlasništvo suvlasnički dio čest. zem. 2916/7 k.o. Selca od 505/13696
dijelova i u površini od 505 m² i suvlasnički dio čest. zem. 2916/3 k.o. Selca od 190/752
dijelova i u površini od 190 m² koje se nalazi u poslovnoj zoni Konopice, a prema
Urbanističkom planu predstavljaju javni put (površine 695 m²).
B) Renata Mošić steći u vlasništvo čest. zem. 2916/8 k.o. Selca koje se nalazi u poslovnoj
zoni Konopice površine 695 m².
2. Točne brojčane oznake i površina novoformiranih zemljišnih čestica iz alineje A) i B)
prethodne točke definirane su parcelacijskim elaboratom koji je izrađen od strane ovlaštenog
inženjera geodezije Krunoslava Ćalete (Leno d.o.o. Split).
Na temelju parcelacijskog elaborata iz prethodnog stavka ove točke Općina Selca i Renata
Mošić izvršit će zamjenu zemljišta, koje se nalazi u poslovnoj zoni Konopice, sukladno
utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta utvrđene od strane ovlaštenog sudskog
vještaka.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi Ugovor o zamjeni nekretnina sukladno
donesenom Zaključku Općinskog vijeća.
4. Ovaj će zaključak biti objavljen u „Službenom glasniku Općine Selca“.
KLASA: 943-01/21-01/0004
URBROJ: 2104/07-01-01/21-01
Selca, 24. studenoga 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.

*********************************
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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 6.
sjednici održanoj dana 24. studenoga 2021. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU O PROMJENI ODLUKE
O IMENOVANJU NAZIVA ULICA
U OPĆINI SELCA, NASELJE SUMARTIN
Članak 1.
U članku 1. Odluke o promjeni i imenovanju naziva ulica u općini Selca, naselje SUMARTIN
mijenja se točka:
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 smjeru istoka te
završava pred račvanjem sa zapadne strane uz čest. zem. 1078 k.o.Sumartin.
Članak 2.
Sve ostale odredbe ove Odluke ostaju neizmjenjene.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Selca.
KLASA: 015-08/21-01/0001
URBROJ: 2104/07-01-01/21-01
Selca, 24. studenoga 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v.r.
*****************************
Na temelju članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 04/18), te
Odluke o osnivanju stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“,
broj 94/2017 i 78/2019), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 6. sjednici održanoj 24.
studenoga 2021. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o imenovanju promjenljivog člana Stručnog tijela za
ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području
Splitsko-dalmatinske županije
6
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Članak 1.
Za promjenljivog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom
dobru koje će se dodjeljivati na području Općine Selca imenuje se Ivan Marijančević.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Selca“.

Klasa: 363-05/21-01/0005
Urbroj: 2104/07-01-01/21-01
Selca, 24.studenoga 2021. godine
PREDSJEDNK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v. r.
***********************************

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, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20), članka 30. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj
04/18), i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca (“Službeni glasnik Općine
Selca”, broj 3/13), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 24.
studenog 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
O RAZRIJEŠENJU KOMISIJA I STRUČNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SELCA
Članak 1.
Razriješavaju se izabrani članovi komisija i stručnih tijela Općinskog vijeća Općine Selca, i
to:
-

Odbora za izbor i imenovanje
Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,
Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Selca” Selca,
Komisije za Proračun i financije,
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja,
Komisije za stupendiranje učenika i studenata,
Komisije za urbanističko planiranje i
Komisije za dodjelu nagrada i priznanja.

7

Službeni glasnik Općine Selca br. 04/2021. * 24. studenog 2021. *

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Selca”.
KLASA: 021-05/21-01/0010
URBROJ: 2104/07-01-01/21-02
Selca, 24. studenog 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, 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
info@selca.hr www.selca.hr
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