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Na temelju članka  13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj: 92/10) i 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini (KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2) te članka 

46. Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj: 04/18), po prijedlogu 

Stožera civilne zaštite Općine Selca, općinski načelnik Općine Selca, dana 21. ožujka  2022.  

godine, donio je sljedeći 

 

 

PLAN OPERATIVNE PRIMJENE 

PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

U 2022. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE SELCA 

 

 

I. NORMATIVNE I OPĆE ODREDNICE  

 

 

1. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Selca (u 

nastavku teksta: „Plan“) se temelji na odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022.g. kojeg je donijela Vlada Republike 

Hrvatske na sjednici održanoj dana 20. siječnja 2022. (KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 

50301-29/23-22-2) u dijelu koji se odnosi na područje Općine Selca (u nastavku teksta: 

„Općina“) kao jedinicu lokalne samouprave.  

 

2. Ovim Planom se ujedno kao godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od 

požara vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i temeljem iskustava stečenih od 

njihovog donošenja do izrade ovog Plana kao i s novonastalim uvjetima iz razmatranog stanja 

zaštite od požara u prethodnoj godini. 

 

3. Općinsko vijeće Općine Selca donijelo je  

- Procjenu ugroženosti od požara za područje općine Selca, (“Službeni glasnik Općine 

Selca”, broj: 04/21).  

- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj: 07/18).  

- Plan zaštite od požara za područje općine Selca, (“Službeni glasnik Općine Selca”, 

broj: 04/21).  

 

Dokumenti u fazi izrade i usvajanja: 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Selca za 2021. godinu  

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Selca za 2022. godinu  

4.  Temeljem Plana zaštite od požara, na području Općine djeluje DVD Selca kao nositelj 

vatrogastva. 
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II. PLANIRANJE I PROVEDBA PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI U SVRHU  

    OTKLANJANJA OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA TE  

    TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA 

 

1.  Ostvariti kontakt s HEP-pogon Brač i Elektroprenosom glede utvrđivanja s njihove 

strane planiranih i poduzetih mjera protupožarne zaštite na njihovim objektima (trafostanice i 

dalekovodi). 

 

Nositelj zadatka:  Općinski načelnik Općine Selca 

Sudjelovatelji:    HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Pogon 

Brač   

Rok:            10. lipnja 2022. godine 

 

2.  Ostvariti kontakt s “Hrvatskim cestama” – Uprava Split i “Županijskim cestama Split” 

glede utvrđivanja s njihove strane planiranih i poduzetih mjera protupožarne zaštite na 

njihovim objektima (državne, županijske i lokalne ceste). 

 

Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Selca 

Sudjelovatelji:     “Hrvatske ceste” – uprava Split 

      “Županijske ceste Split” 

Rok:                      1. svibnja 2022. godine 

 

3.  Ostvariti kontakt s “Hrvatskim šumama” - Šumarija Brač glede utvrđivanja s njihove 

strane planiranih i poduzetih mjera protupožarne zaštite na prostorima kojim gospodare na 

području Općine Selca. 

 

Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Selca 

Sudjelovatelji:     “Hrvatske šume” - Šumarija Brač 

Rok:                      1. svibnja 2022. godine 

 

 

4.  Izvršiti promptno obavješćivanje javnosti na prostoru Općine Selca po pitanju 

obveznih mjera protupožarne zaštite na području Općine Selca.  

 

Nositelj zadatka:  Općinski načelnik i općinska uprava 

Sudjelovatelji:     “Hrvatske šume” - Šumarija Brač 

Rok:                     1. svibnja 2022. godine 

 

5.  Donijeti Plan izrade, rekonstrukcije i održavanja šumskih puteva, cesta i prosjeka te 

poljskih puteva i cesta na području Općine Selca za 2022. godinu te pristupiti izradi planiranih 

trasa. 

 

Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Selca 

Sudjelovatelji:     “Hrvatske šume” - Šumarija Brač 

Rok izrade plana: 1. svibnja 2022. godine 

 

 

6.  Održavati u ispravnom stanju postojeće hidrante na vodovodnim trasama područja 

Općine. Omogućiti pristup istima, trase i mjesta vodozahvata unijeti iz popisa u zemljovide 
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mjerila M 1:25000 te ih obilježiti na terenu pripadajućim znakovljem. Od vlasnika objekata i 

tvrtke “ Vodovod-Brač” d.o.o.  traži se da u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i 

odgovarajućim podzakonskim aktima osposobe i trajno drže u ispravnom stanju sve vanjske 

hidrante. Ove priključke učiniti dostupnima ljudstvu i tehnici vatrogasnih postrojbi. 

 O pregledom utvrđenom stanju hidranata izvršitelj zadaće je dužan izvijestiti načelnika 

Općine. 

 "Vodovod Brač" d.o.o.  dužan je u dane povećanog indeksa opasnosti od nastanka i 

širenja požara osigurati danonoćno dežurstvo dispečera koji može regulacijom pritiska vode 

na opožarenom području omogućiti bez zastoja dovoljan dotok vode za korištenje hidranata i 

dr. vodozahvata prigodom vatrogasne intervencije. 

 

 Izvršitelj zadatka: "Vodovod Brač" d.o.o. 

    DVD Selca 

 Rok:    31. svibnja 2022. godine i kontinuirano nadzor. 

 

 

7.  U velikim i katastrofalnim požarima za zaustavljanje njihovog širenja angažira se na 

zahtjev nadležnog zapovjednika teška građevna mehanizacija. Vatrogasni zapovjednik 

određuje nadnevak, vrijeme, mjesto, količinu i vrstu mehanizacije, te prema pravilima struke 

poslu čije bi neizvršavanje nanijelo vlasniku/investitoru veću štetu, moguće je angažiranje 

druge istovjetne mehanizacije s udaljenijeg mjesta prema dogovoru sa županijskim 

vatrogasnim zapovjednikom koristeći županijski operativni plan. Naknada troškova uporabe 

strojeva vlasnicima se vrši prema tržišnoj cijeni sata rada za odgovarajuću vrstu stroja. 

Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevnu mehanizaciju, te 

osigurava njen žurni prijevoz na druge lokacije, sve uz zapisnik o njenom stanju  i poslova 

koje je s njom potrebito obaviti. Mehanizacija se pak prvenstveno angažira od pravnih i 

fizičkih osoba sa sjedištem ili boravištem na području Općine i to s mjesta najbližeg požarištu. 

Ako se odgovarajuća teška građevna mehanizacija već nalazi tom prigodom na nekom 

ugovorenom radu. O izvršenim radovima će se izraditi izvješće o obavljenom radu kojeg 

ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba. 

 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Vatrogasni zapovjednik DVD-a 

 Sudjelovatelj: "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb PJ Split – Šumarija Brač 

  Policijska postaja Brač 

  DVD Selca 

Komunalni redar 

 Rok: 15. svibnja 2022. 

 

 

 

8.   Zapovjedništvo DVD-a Selca održati će zajedno sa Stožerom Zaštite i spašavanja te 

zapovjedništvom Civilne zaštite savjetovanje  na kojem će se razmotriti i analizirati stanje 

zaštite od požara od početka tekuće godine kao i tijek priprava i provedbe aktivnosti zaštite od 

požara pred turističku sezonu, sadržan u ovom Planu. 

Profesionalno osoblje i dužnosnici dobrovoljne vatrogasne postrojbe dužni su pri 

svojim vatrogasnim aktivnostima stalno nositi propisanu i urednu vatrogasnu odoru, te ostalu 

osobnu opremu držati u besprijekornom stanju. 

 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 

Sudjelovatelji: DVD Selca 
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Rok: 1. svibnja 2022.godine. 

 

 

III.  AKTIVNOSTI USMJERENE NA POBOLJŠANJU  STANJA U SUSTAVU 

ZAŠTITE OD POŽARA 
 

A) USTROJSTVENE I ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

Osigurati punu aktivnost DVD-a Selca na provođenju realno mogućeg sustava motrilačko-

dojavne i protupožarne-ophodarske službe na prostoru Općine Selca. 

 

Nositelj zadatka: Općinski načelnik  

Sudjelovatelji: DVD Selca  

Rok: 15. svibnja 2022. godine 

 

IV. PLAN INTERVENCIJA KOD VELIKIH POŽARA OTVORENOG PROSTORA 

NA TERITORIJU RH  

 

Plan angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa kod velikih požara otvorenog 

prostora na području Općine donio je općinski načelnik dana 19. travnja 2019. godine. 

KLASA: 810-01/19-01/0005, URBROJ: 2104/07-02-01/19-01 (Službeni glasnik Općine Selca 

broj 02/19. 

 

V.  FINANCIRANJE 

 

U Proračunu Općine za 2022. godinu osigurana su sredstva za protupožarnu zaštitu.  

 

Izvršitelj: Općinski načelnik 

Rok: Proračunska godina 

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

22.  Općina će prema Vatrogasnoj zajednici Splitsko dalmatinske županije i Ravnateljstvu 

civilne zaštite - Područnom uredu civilne zaštite Split dostaviti pismeno izvješće o izvršenim 

aktivnostima i drugim poduzetim radnjama po Programu Vlade na području Općine. 

 

23.  Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Selca“.  

 

KLASA: 240-01/22-01/0003 

URBROJ: 2181/47-02-01/22-02 

Selca, 21. ožujka 2022. godine 

 

                    OPĆINSKI NAČELNIK  

                                                                                                    

                              Ivan Marijančević, v.r. 
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Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj: 92/10),  

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini (KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2) te članka 

46. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj: 04/18), na prijedlog Stožera 

civilne zaštite Općine Selca, općinski načelnik Općine Selca,  dana 21. ožujka 2022.godine, 

donio je  

 

 

PLAN  

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara  

na području Općine Selca za 2022.   

 

 

Ovaj Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara na području Općine Selca (u 

nastavku teksta: „Plan“) odnosi se na sve subjekte koji svojim materijalnim i ljudskim 

potencijalima mogu pridonijeti efikasnom gašenju potencijalnih požara, te zbrinjavanje 

ugroženih osoba i imovine prije i nakon nastanka požara. 

  

Planom zaštite od požara definirani su stupnjevi uzbunjivanja i aktiviranja vatrogasnih snaga 

sukladno veličini i obujmu nastalog požara na području Općine Selca (u nastavku teksta: 

„Općina“), te se sukladno tome prilagođavaju i materijalni, financijski i ljudski resursi 

uključeni u sanaciju posljedica požara i/ili eksplozije. 

 

1. Uključivanje raspoloživih vatrogasnih snaga za područje Općine 

 

Sustavom podizanja vatrogasnih snaga na području Općine rukovodi Zapovjednik 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Selca“ (u nastavku teksta: „DVD „Selca““) vatrogasne 

zajednice Grada Splita preko operativnog dežurstva DVD „Selca“. 

 

Na području Općine djeluje samo DVD „Selca“ no temeljem sustava djelovanja svih 

dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na otoku Braču kroz model međusobne ispomoći i prije 

iscrpljivanja kapaciteta lokalnih snaga za moguće potrebe kod požara na području Općine 

može se reći kako su na raspolaganju i ukupni kapaciteti ostalih dobrovoljnih vatrogasnih 

postrojbi sa otoka Brača. 

 

Tablica 1. Broj raspoloživih otočnih operativnih vatrogasaca za područje Općine 

  

Vatrogasna 

postrojba 

Profesionalno 

uposleno 

operativnih 

vatrogasaca 

Dobrovoljnih 

vatrogasnih 

operativaca 

Sezonski 

uposleno 

operativnih 

vatrogasaca 

DVD „Supetar“ 11 30 16 

DVD „Bol“ 3 20 7 

DVD „Milna“ 3 20 6 

DVD „Pučišća“ 0 28 6 

DVD „Selca“ 1 26 5 

UKUPNO 15 114 36 

 

 

Tablica 2. Vatrogasna vozila postrojbi koje djeluju na operativnom području „otok Brač“ 
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Vatrogasna postrojba ZV NV AC TV ŠV ALJ APL VPLO OS 

DVD „Supetar“ 2 1 4 0 1 1 / 1 / 

DVD „Bol“ 1 1 2 1 1 /  /  1 / 

DVD „Milna“ 1 1 1 1 1 1 / 1 / 

DVD „Pučišća“ 1 1 1 / 1 / / / 1 

DVD „Selca“ 1 / 2 / 1 / / / / 

UKUPNO 6 4 10 2 5 2 0 3 1 

 

LEGENDA:  

ZV – zapovjedno vozilo  

NV – navalno vozilo  

AC – autocisterna  

TV – tehničko vozilo  

ŠV – šumsko vozilo  

ALJ – auto-ljestve  

APL – auto-platforma  

VPLO – vozilo za prijevoz ljudi i opreme  

OS – ostala vozila  
 

Tablica 3. Odgovorne osobe u vatrogasnim postrojbama koje djeluju operativnom području 

„Otok Brač“ 

  

Vatrogasna 

postrojba 

Dužnost Ime i prezime Mobitel 

DVD 

„Supetar“ 

Zapovjednik Nikola Martinić-Dragan 091 / 113 1304 

 Zamj. zapovjednika Frane Mladineo 091 / 113 1301 

DVD „Bol“ Zapovjednik Stipe Marinković 091 / 523 3921 

 Zamj. zapovjednika Toma Stipičić 095 / 368 8505 

DVD „Milna“ Zapovjednik Nenad Bonačić Vicić 098 / 221 556 

 Zamj. zapovjednika Antonio Mladinić  

DVD 

„Pučišća“ 

Zapovjednik Ante Martinić 095 / 887 8132 

 Zamj. zapovjednika Mark Mladinić 098 / 661 314 

DVD „Selca“ Zapovjednik Tonči Nižetić 091 / 1880 102 

 Zamj. zapovjednika Pero Marijančević 091 / 188 0102 

 

Uzbunjivanje svih vatrogasnih postrojbi se provodi tiho telefonom, a samo iznimno u 

posebnim ugrozama javno sirenom.  

 

Nakon što se u tekućem djelovanju iscrpi do 40% raspoloživih vatrogasnih snaga s otoka 

Brača, zapovjednik DVD „Selca“ preko zapovjednika operativnog područja Brač zahtjeva 

putem ŽVOC-a od županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika da se 

angažiraju interventne snage-sezonski gasitelji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske 

županije (u nastavku teksta: „VZSDŽ“), a po potrebi i snage solidarnosti sukladno Planu za 

upotrebu snaga solidarnosti. 
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2. Uključivanje ostalih subjekata zaštite od požara na području Općine  
 

2.1. Distributeri energenata  
Dežurnog dispečera distributera upoznati sa zahtjevom o potrebi njegovog uključivanja u 

akciju, na način da izvrši iskapčanje dovoda ili prijenosa električne energije do objekta ili 

preko lokacije na kojoj se vrši vatrogasna intervencija.  

 

Dežurni dispečer dužan je izvijestiti nadležnog zapovjednika o obavljenom prekidu dovoda 

električne energije do objekta, ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija. 

 

Tablica 4. Brojevi telefona odgovornih osoba distributera električne energije 

 

HEP, Elektrodalmacija“, 

Split 

Direktor Saša Kraljević 

 Dežurni dispečer NN mreže 461-222, 465-054 

 Dežurni dispečer VN mreže 465-656 

HEP, Pogon Brač Centrala 631-022 

 Dežurni dispečer 631-118 

 

2.2. Komunalne tvrtke  
U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode i osiguranjem vode, kao i za odvoz materijala-

čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, odnosno rješavanja poslova 

na cestama, uključuju se sljedeće komunalne tvrtke i javne ustanove.  

 

Tablica 5. Odgovorne osobe u komunalnim tvrtkama i ustanovama 

 

Komunalna tvrtka Odgovorna osoba Kontakt broj 

„Vodovod  Brač“ d.o.o. Tonči Trutanić 631-141, 091/120 5958 

Županijska uprava za ceste SDŽ  470-855 

Nadcestarija Otoci – RJ Brač Sisarić Igor 091 / 238 4257 

 

 

2.3. Hrvatske šume  
U slučaju potrebe za izradom protupožarnih prosjeka i zapreka ili izvođenja nekih tehničkih 

intervencija, kao i kod šumskih požara, i požara otvorenih prostora, u akciju se uključuju 

Šume d.o.o., Uprava šuma - Split sa interventnom grupom za izradu prosjeka.  

 

Tablica 6. Odgovorna osoba u Hrvatskim šumama 

 

Organizacijska jedinica Odgovorna osoba Kontakt broj 

Uprava Šuma Split Ivan Melvan 408-201 

098/439-636 

Šumarija Brač Dario Vranješ 756-791, 098 / 439 442 

 

 

 



Službeni glasnik Općine Selca  br. 03/2022. * 25. svibnja 2022.  *   

 

8 
 

2.4. Nadležne ustanove i tvrtke kod požara na otocima i brodovima  
U slučaju potrebe kada se u akciju gašenja požara, uključuje lučka kapetanija, sa brodovima 

koji posjeduju opremu za gašenje požara, kao i potrebe prijevoza vatrogasaca i opreme:  

 

Tablica 7. Ustanove i tvrtke uključene u zaštitu od požara na moru i otocima 

 

Ustanova ili tvrtka Odgovorna osoba Kontakt broj 

Lučka kapetanija Split Željko Kuštera 021 / 302-406 

099 / 211 1227 

Lučka kapetanija Split, 

Ispostava Supetar 

Branko Bussato 095 / 902 6326 

„Jadrolinija“ – operativni centar  323-646 

 Ivan Pleić 098/299-131 

 Željka Gajić 098/426-067 

 Jelena Ivulić 098/367-014 

 

 

3. UKLJUČIVANJE SLUŽBE ZA PRUŽANJE MEDICINSKE POMOĆI  
Ako u eventualnom požaru bude povrijeđenih, ili se uslijed velikog požara očekuju povrede, 

potrebno je uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć. Ekipu prve medicinske pomoći 

osigurava ustanova hitne medicinske pomoći ili druga zdravstvena ustanova koja djeluje na 

području Općine.  

 

 

Ekipu sačinjava:  

 . liječnik  

 . medicinski tehničar  

 . sanitetsko vozilo s vozačem  

 

Tablica 8. Zavod za hitnu pomoć Splitsko-dalmatinske županije 

 

Subjekt Ime i prezime Telefon Mobitel 

Ravnatelj HP dr. Leo Luetić 540-909 091/526-4236 

HP-Dispečerska služba dr. Miho Sušić 540-909 091/244-7300 

HP-Ispostava Brač dr. Tihomir Eterović 194, 756-710 098 / 942 2915 

 

 

 

4. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA, TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU 

HRANOM I PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA  

 

Općina kod vatrogasne intervencije na svom području osigurava opskrbu hranom i pićem i to 

neposredno ili preko poduzeća te drugih službi i snaga na svom području.  

 

Za pravovremenu opskrbu hranom i pićem odgovoran je načelnik Općine. 

 

Preuzimanje i dopremu hrane i pića vršiti će se u dogovoru s odgovornom osobom na 

opožarenom području ili će se preuzimanje i podjela hrane i pića vršiti putem Hrvatskog 

crvenog križa Supetar. 

  



Službeni glasnik Općine Selca  br. 03/2022. * 25. svibnja 2022.  *   

 

9 
 

Tablica 9. Odgovorna osoba Općine 

Dužnost Ime i prezime Telefon 

Načelnik Ivan Marijančević +385(0)21 622 663 

 

 

 

 . UKLJUČIVANJE HRVATSKE VOJSKE  

 

Uključivanje hrvatske vojske u akciju gašenja požara vršiti će se po planu, i na zahtjev 

županijskog vatrogasnog zapovjednika.  

 

Zahtjev za uključivanje namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske u akciju gašenja 

požara, odrađuje se kroz standardne operativne postupke za uključivanje istih. Spomenuti 

zahtjev se uz suglasnost Vatrogasno-operativnog središta Divulje prosljeđuje Operativnim 

Vatrogasnim zapovjedništvom Oružanih snaga Republike Hrvatske na realizaciju.  

 

 

6. OBJEKTI ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ U SLUČAJU EVAKUACIJE IZ 

POŽAROM UGROŽENIH I OŠTEĆENIH OBJEKATA  
 

U slučaju evakuacije iz požarom ugroženih i oštećenih objekata potencijalno ugrožene osobe, 

koje nisu u mogućnosti samostalno se evakuirati, evakuirati će se preko slijedeće tvrtke:  

 

Tablica 10. Prijevoz evakuiranih osoba 

 

Subjekt Odgovorna osoba Kontakt broj 

„AUTOTRANS“ d.o.o. Joško Pulišelić 630 902, 091 / 332 1487 

 

Privremeni smještaj evakuiranih osoba osigurati će se putem Hrvatskog crvenog križa, 

Gradskog društva crvenog križa Supetar u objektima za privremeni smještaj evakuiranih 

osoba koji su dano i tablici 11.. 

  

 

Tablica 11. Objekti za privremeni smještaj evakuiranih osoba 

 

Pravna osoba/objekt Odgovorna osoba Telefon Mobitel 

Pastoralni centar Don Jakša Rubinić   021/638-196 

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Selca“  

 

KLASA: 240-01/22-01/0004 

URBROJ: 2181/47-02-01/22-02 

Selca, 21. ožujka 2022. godine  

 

 

                     OPĆINSKI NAČELNIK 

 

            Ivan Marijančević, v.r. 
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Na temelju članka 14. i 43. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10),  

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku (KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2) i članka 46. Statuta 

Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj: 04/18), općinski načelnik Općine Selca, 

donosi 

 

P L A N 

motrenja, čuvanja i ophodnje površina na otvorenom prostoru za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Selca za 2022. godinu 

 

 

1. MOTRILAČKO – DOJAVNA SLUŽBA 

 

          Motrilačko-dojavna služba organizira se preko promatračnica «Hrvatskih šuma» - 

Šumarija Brač na sljedeći način: 

 

Promatračnica Sv. Toma 

 

Vrijeme motrenja od 1. lipnja do 1. listopada (po potrebi i duže) 

Prema Planu Hrvatskih šuma ova promatračnica je aktivna 16 sati. Ova promatračnica pokriva 

veliki dio površine Općine Selca. U planu je postavljanje nadzornih kamera. 

 

 

Plovila «Jadrolinije» i druga plovila u Bračkom i Hvarskom kanalu. 

 

2. IZVIĐAČKO – PREVENTIVNA OPHODNJA 

 

Na području Općine Selca izviđačko-preventivnu ophodnju provodit će Hrvatske šume – 

Šumarija Brač, Supetar na sljedećim ophodarskim rajonima: 

-  od državne ceste Supetar-Sumartin (skretanje za «Povlja») – do Novog Sela 

 

Ophodnje će se provoditi u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada (po potrebi i duže), 

svakodnevno u razdoblju od 10,00 do 18,00 sati. 

    

KLASA: 240-01/22-01/0005 

URBROJ: 2181/47-02-01/22-02 

Selca, 21. ožujka 2022. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

 

                  Ivan Marijančević, v.r. 
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Temeljem članka 46. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 04/18) i 

članka 48. st. 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20), u skladu s odredbom Čl. 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 

novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 i 120/16),  načelnik Općine Selca, donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju ovlaštenog predstavnika naručitelja za provođenje postupka javne nabave  

 

 

Članak 1. 

Trgovačko društvo „Vodovod Brač d.o.o.“, Supetar, nositelj je pripreme i provedbe postupka 

javne nabave za izvođenje radova izgradnje aglomeracije Sumartin I. i II. faza, te pružanje 

usluge stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova 

izgradnje aglomeracije Sumartin I. i II. faza. 

 

Članak 2. 

Petar Bezmalinović iz Selaca, Podsmrčevik 4, 21425 Selca,  imenuje se predstavnikom 

Općine Selca kao ovlašteni predstavnik za provođenje postupka javne nabave, nositelja 

nabave trgovačko društvo „Vodovod Brač d.o.o.“, Supetar. 

 

Članak 3. 

Imenovani predstavnik naručitelja iz Čl. 2. Odluke nije u sukobu interesa u smislu Čl. 76. – 

79. Zakona o javnoj nabavi. („Narodne novine“ broj 120/16). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Selca“. 

 

KLASA: 325-01/22-01/0005 

URBROJ: 2181/47-02-01/22-01 

Selca, 25. svibnja 2022. godine 

      

       OPĆINSKI NAČELNIK 

 

           Ivan Marijančević, v.r. 
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IZVJEŠĆE 

 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

OPĆINA SELCA 

za 2021. godinu 

 

 

 

KLASA: 351-01/22-01/0004 

URBROJ: 2181/47-03-01/22-01 

Selca, 10. lipnja 2022. godine 
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Pregled jedinice lokalne samouprave na području SDŽ 

GRAD / Općina 
Površina 

(km2) 
Broj 

stanovnika* 
Naselja u sastavu JLS 

Općina Selca 54,02 1.618 Povlja, Novo Selo, Sumartin, Selca 

 
Planovi gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave s područja SDŽ 

GRAD / Općina Plan gospodarenja otpadom (PGO) Službeno glasilo JLS 
Dostavljeno 

izvješće za 2020. 
godinu 

Općina Selca 
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2015.-
2021.godine 

Službeni glasnik Općine 
Selca br.118 (broj/godina: 
4/16) 

Da 

 
Davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog 
komunalnog otpada (BKO) na području SDŽ 

Naziv operatera 
Davatelj usluge* 

Područje s kojeg je otpad sakupljen  
(GRAD / općina) 

Broj stanovnika 
obuhvaćen 

sakupljanjem 
MKO BKO MRD 

Michieli – Tomić d.o.o. 
294.600,00 

t 
0 t 0 Općina Selca 1.618 

 
Status odlagališta otpada na području SDŽ 

NAZIV 
ODLAGALIŠTA 

STATUS 
KORIŠTENJA 

OPIS I STATUS SANACIJE 

- - - 

 
Pregled uspostavljenih i planiranih građevina za gospodarenje otpadom (MRD – mobilno reciklažno 

dvorište, RD - reciklažno dvorište, RDGO - reciklažno dvorište za građevni otpad, S – sortirnica, K/BP – 
kompostana / bioplinsko postrojenje) i sprječavanje nastanka otpada (KPU – „kutak ponovne uporabe“, CPU 
– centar za ponovnu uporabu, KK – kućno kompostiranje) na području Splitsko-dalmatinske županije. 
Legenda:  zadovoljen zakonski propisani minimum,  uspostavljeno, Da – planirano, Ne – nije planirano, ! 
– planirano u suradnji) 
 

GRAD / 
Općina 

Broj 
stanovnika 

Propisani minimum broja 
RD 

MRD RD KPU RDGO S K/BP CPU KK Napomena 

Općina Selca 1.618 0 Da - Da Ne Ne Ne Ne Da - 

 

Lokacije nepropisno odbačenog otpada u SDŽ 

GRAD / Općina Naziv divljeg odlagališta 
Procijenjena količina 

otpada (m3) 
Divlje odlagalište 

uklonjeno 

Općina Selca - - - 

 
Služba komunalnog redarstva i sustav video nadzora na području općina i gradova u SDŽ 

GRAD / Općina Služba komunalnog redarstva Sustav video nadzora (SVN) 

Općina Selca 6 Nije postavljen. 
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Izobrazno – informativne aktivnosti i eko akcije JLS na području SDŽ 

GRAD / Općina Izobrazno – informativne aktivnosti EKO - akcije 

Općina Selca Ne Ne 

 
1) ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM GRADOVA I OPĆINA NA 
PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
 
A) JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG 

OTPADA 

 Miješani komunalni i biorazgradivi komunalni otpad sa područja Općine Selca skuplja i odvozi 
tvrtka tvrtka Michieli – Tomić d.o.o.. 

B) GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 

 Na području Općine miješani komunalni otpad se sakuplja putem kontejnera i kanti koji su 
postavljeni na javnim površinama. Odvojeno sakupljeni otpad (staklo, papir, plastika, tekstil) se 
sakuplja putem kontejnera na zelenim otocima koji su postavljeni na javnim površinama. Na 
kućnom pragu još nije uspostavljen sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada te 
odvojeno sakupljenog otpada. U narednom periodu u planu je uspostavljanje sustava prikupljanja 
otpada na kućnom pragu i to na način da kućanstva budu zadužena s dvije vrste kanti (120 l, 80 l). 
Planira se podjela 1100 kanti (120 l, 80 l) za miješani komunalni otpad i 1100 kanti (120 l, 80 l) za 
biootpad. Dio kanti su podijeljene dijelu korisnika kod kojih vozilo koncesionara ne može obavljati 
uslugu. 

 Na području Općine Selca nisu podijeljene kompostne jedinice, ali je u planu podjela stanovništvu 
550 kompostera. 

 Opasni otpad Općine Selca ne zbrinjava se na adekvatan način već većina opasnog otpada završi 
na odlagalištu. Taj problem Općina planira riješiti postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta u 
svakom naselju par puta godišnje gdje bi stanovništvo moglo donositi opasni otpad. 

 Na području Općine Selca stanovništvu nisu podijeljene vrećice za razvrstavanje otpada. Na 
području Općine ne postoje objekti za prihvat odvojeno sakupljenih pojedinih vrsta otpadnih 
materijala. 

 Na području Općine ne provodi se odvojeno sakupljanje biootpada. Obzirom da većina 
stanovnika stanuje u vlastitim kućama, neki imaju svoje kompostane, a cilj je potaknuti još više 
ljudi da sami kompostiraju biootpad.  

 Općina Selca izvršila je obvezu odvojenog prikupljanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 
na način da je osigurala odvoz glomaznog otpada na zahtjev građana. Odvoz glomaznog otpada 
vrši se po pozivu komunalnog redara. Na području Općine Selca raspoređeno je ukupno 8 
kontejnera za glomazni otpad (4 kontejnera volumena 30 m3 i 4 kontejnera volumena 9 m3). 

 Na razini Općine, na nekoliko lokacija postoje zeleni otoci za odvojeno prikupljanje iskoristivih 
komponenti komunalnog otpada (papir, plastika, staklo) te problematičnih komponenti 
komunalnog otpada (lijekovi, baterije). Za razvrstavanje otpada na području Općine Selca 
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osigurano je 100 kontejnera i to 30 kontejnera za staklo, 30 kontejnera za PET i 40 kontejnera za 
papir te jedan veliki kontejner s hidraulikom za papir i jedan kontejner za tekstil. 

U 2021. god. na području Općine Selca prikupljeno je: 

- otpadnog papira i kartonske ambalaže (k.b. 15 01 01)  - 6.860,00 t 

- glomaznog otpada (k.b. 20 03 07) – 132.800,00 t 

C) SPRJEČAVANJE ODBACIVANJA OTPADA NA NAČIN SUPROTAN ZAKONU TE UKLANJANJE TAKO 
ODBAČENOG OTPADA 

 Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavljen je putem telefona, 
osobno, poštom i putem sustava za zaprimanje prijava o nepropisno odbačenom otpadu 
objavljenog na mrežnoj stranici Općine Selca. Uvedena je zakonska obveza redovitog godišnjeg 
nadzora područja Općine Selca radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, posebno na 
lokacijama na kojam je u predhodnim godinama evidentirano postojanje odbačenog otpada. 
Uspostavljen je sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada – ELLO sustav. 

D) PROVOĐENJE IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI 

 U 2021. god. nisu se provodile izobrazno-informativne aktivnosti. 

E) EKO-AKCIJE 

 U 2021. god. nisu provedene eko akcije.  

2) GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM GRADOVA I OPĆINA NA PODRUČJU SPLITSKO-
DALMATINSKE ŽUPANIJE 

A) PRETOVARNE STANICE 

 Nije planirana izgradnja pretovarne stanice. 

B) RECIKLAŽNO DVORIŠTE (RD) / MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE (MRD) / RECIKLAŽNO DVORIŠTE 
ZA GRAĐEVNI OTPAD (RDGO) 

 S obzirom na broj stanovnika Općina nema obvezu izgradnje reciklažnog dvorišta. Na području 
Općine nije osigurano mobilno reciklažno dvorište. U prostornom planu Općine Selca ne postoji 
određena lokacija za odlaganje građevinskog otpada već se građevinski otpad odlaže na 
odlagalištu „Košer brdo“ zajedno s ostalim otpadom.  

C) CENTAR ZA PONOVNU UPRABU (CPU) 

 Nije planirana  izgradnja Centra za ponovnu uporabu. 

D) SORTIRNICA 

 Nije planirana  izgradnja sortirnice. 
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E) KOMPOSTANA 

 Nije planirana izgradnja kompostane. 

F) BIOPLINSKO POSTROJENJE 

 Nije planirana izgradnja bioplinskog postrojenja. 

G) GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE MULJEM IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

 Nije planirana građevina za gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Za 
provedbu ove mjere nadležna su Ministarstva, Hrvatske vode i isporučitelji vodnih usluga. Općina 
će provoditi ovu mjeru u suradnji sa navedenim tijelima. 
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OSTALE MJERE 
 
A) CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I ODLUKA O 
KOMUNALNOM REDU 
 Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada s 

područja Selca od tvrtke Michieli -Tomić d.o.o. potpisan je od strane načelnika Općine Selca.  

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Selca donešena je 31.01.20218. 

B) INFORMATIČKI SUSTAV EVIDENCIJE KOLIČINE I VRSTE OTPADA 
 Informatički sustav evidencije količine i vrste otpada nije uveden. 

C) UVOĐENJE PROVEDBE ZELENE JAVNE NABAVE 

 Provedba zelene javne nabave je u fazi uvođenja. 

E) SUSTAV VIDEO NADZORA  

 Uspostava sustava video nadzora za nadgledanja prostora s ciljem uočavanja nepropisno 
odbačenog otpada planira se na prostoru plaže Radonja u naselju Sumartin. Nabava video 
nadzora se očekuje u 2021. godini.    

ZAKLJUČCI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 Općina Selca mora biti nositelj i pokretač svih mjera predloženih Planom te je odgovorna za 

učinkovitost provedbe Plana gospodarenja otpadom Općine Selca. 

 Zbrinjavanje komunalnog otpada, a i otpada posebnih kategorija, nedovoljno je riješeno te je 
potrebno uspostaviti organizirani sustav PREVENCIJE - IZBJEGAVANJA - ADEKVATNE OBRADE I 
ZBRINJAVANJA. Tijekom postupanja s otpadom, treba primijeniti odgovarajuću hijerarhiju. U 
svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom 
primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to kako slijedi: 

- sprječavanje nastanka otpada, 
- priprema za ponovnu uporabu, 
- recikliranje,  
- drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba,  
- zbrinjavanje otpada. 

 Osnovni cilj je uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom što podrazumijeva potpuni 
nadzor toka otpada od mjesta njegovog nastanka do mjesta konačnog zbrinjavanja. 

 Cilj je smanjiti ukupnu količinu otpada koji predstavlja veliki ekološki problem jer ugrožava 
kakvoću podzemnih voda, tla i okolnog zraka ukoliko se odloži na odlagalište. Istovremeno, taj 
odbačeni otpad je izvor ekonomskog interesa pravnoj osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadom 
koja ga zbrinjava na legalan i ekološki prihvatljiv način rasterećući prirodne resurse.  

 Glavnu ulogu u uređenom cjelovitom sustavu gospodarenja komunalnim otpadom ima odvojeno 
prikupljanje korisnih komponenti na mjestu nastanka i njihova oporaba. Na taj način se izravno 
utječe na izbjegavanje i smanjenje količina komunalnog otpada. 
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Ostvarivanje mjera na razini JLS određenih terminskim planom provedbe PGO RH 

GRAD / 
Općina 

Terminski 
rok 2017. 

Terminski rok 
2019. 

Terminski rok 2020. 
Terminski 
rok 2022. 

Kontinuirano 

M 1.2.4 
M 

1.2.3 
M 

2.6.2 
M 

1.1.3 
M 

1.2.1 
M 

1.2.2 
M 

1.3.2 
M 

1.3.3 
M 

1.4.4 
M 

2.1.2 
M 
4.5 

M 
2.6.3 

M 
4.2 

M 1.4.2 

Općina 
Selca 

Da Ne Ne Da  Ne  Ne - Ne - Ne - kontinirano 

 

Legenda tablice „Ostvarivanje mjera na razini JLS određenih terminskim planom provedbe PGO RH“. 

MJERA ROK 

M 1.2.4 Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini 2017. 

M 1.2.3 Izgradnja reciklažnih dvorišta 2019. 

M 2.6.2 Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama 2019. 

M 1.1.3 Kućno kompostiranje 2020. 

M 1.2.1 Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila 2020. 

M 1.2.2 Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) 2020. 

M 1.3.2 Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada 2020. 

M 1.3.3 Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada 2020. 

M 1.4.4 Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Splitu 2020. 

M 2.1.2 Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad 2020. 

M 4.5 Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš 2020. 

M 2.6.3 Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest 2022. 

M 4.2 Sanacija odlagališta neopasnog otpada 2022. 

M 1.4.2 Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu kontinuirano 

 

     

      OPĆINSKI NAČELNIK 

        Ivan Marijančević, v.r. 
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj: 92/10),   Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2022. godini (KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2), Stožer civilne 

zaštite Općine Selca na svojoj 1. sjednici održanoj dana 21. ožujka  2022. godine,  donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

o utvrđivanju prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na 

području Općine Selca 

 

 

I. 

Utvrđuje se prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine 

Selca (u nastavku teksta: „Plan“) koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

II. 

Prijedlog Plana iz točke I. ovog zaključka dostavlja se načelniku Općine Selca na donošenje. 

 

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Selca“.   

 

 

 

KLASA: 240-01/22-01/0003 

URBROJ: 2181/47-07-01/22-01 

Selca, 21 ožujka 2022. godine 

 

 

       NAČELNIK STOŽERA 

                                                                                      

             Tino Štambuk, v.r. 
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj: 92/10),   Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2022. godini (KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2), Stožer civilne 

zaštite Općine Selca na svojoj 1. sjednici održanoj dana 21. ožujka  2022. godine  donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju prijedloga Plana  

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara  

na području Općine Selca za 2022.  

 

 

I. 

Utvrđuje se prijedlog Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara  na području 

Općine Selca za 2022. godinu (u nastavku teksta: „Plan“) koja čini sastavni dio ovog 

Zaključka. 

 

II. 

Prijedlog Plana iz točke I. ovog zaključka dostavlja se načelniku Općine Selca na donošenje. 

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Selca“.   

 

 

KLASA: 240-01/22-01/0004 

URBROJ: 2181/47-07-01/22-01 

Selca, 21. ožujka 2022. godine 

 

 

       NAČELNIK STOŽERA 

                                                                                      

             Tino Štambuk, v.r. 
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj: 92/10), Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2022. (KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2), Stožer civilne zaštite 

Općine Selca, na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 21. ožujka  2022. godine, donosi  

 

 

ZAKLJUČAK  

o utvrđivanju prijedloga Plana motrenja, čuvanja i ophodnje površina na otvorenom 

prostoru za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području 

Općine Selca za 2022. godinu 

 

 

I. 

Utvrđuje se prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje površina na otvorenom prostoru za 

koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Selca za 

2022. (u nastavku teksta: „Plan“) koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

Prijedlog Plana iz točke I. ovog zaključka dostavlja se načelniku Općine Selca na donošenje. 

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Selca“.  

 

 

 

 

KLASA: 240-01/22-01/0005 

URBROJ: 2181/47-07-01/22-01 

Selca, 21. ožujka 2022. godine 

 

       NAČELNIK STOŽERA 

 

                                  Tino Štambuk, v.r. 
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Na temelju glave III. točke 6. b) podtočke 2) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (KLASA: 022-03/21-

07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2), Stožer civilne zaštite Općine Selca, na svojoj 1. 

sjednici održanoj dana 21. ožujka 2022. godine, donio je sljedeći 

 

 

FINANCIJSKI PLAN 

za požarnu sezonu 2022. na području Općine Selca 

 

Članak 1. 

Proračunom Općine Selca za 2022. godinu predviđena su financijska sredstva kako slijedi:  

 

- financiranje redovite djelatnosti DVD-a Selca u iznosu od 200.000,00 kn,  

- financiranje pojačanih mjera tijekom ljetne sezone u iznosu od 75.000,00 kn, 

- HGSS u  iznosu od 30.000,00 kn. 

 

 UKUPNO: 305.000,00 kn  

 

Članak 2. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Selca“  

 

 

KLASA: 240-01/22-01/0006 

URBROJ: 2181/47-07-01/22-01 

Selca, 21. ožujka 2022. godine  

 

 

                                                                                               

                                                                                          NAČELNIK STOŽERA 

                                                                                                         

                 Tino 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  

mailto:info@selca.hr
http://www.selca.hr/

