ZAPISNIK

Sa10. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 17. lipnja 2015. godine, s početkom u
19.00 sati
Nazočni:
1. Nikola Borojević
2. Dean Litović
3. Bruno Štambuk
4. Denis Nižetić, ing.građ.
5. Pavle Ordić
6. Pero Trutanić
7. Adi Neimarlija, prof.
Načelnik, Ivan Marijančević
Ostali nazočni:
Viši savjetnik Jedinstvenog upravnog odjela: Miljenka Zlatar
Izočni:
1. Nikolina Tonšić, mag.oec.
2. Marčelo Štambuk, dr.med
3. Josip Mošić
4. Nikica Politeo, ing.građ.
Poziv za održavanje 10. sjednice Općinskog vijeća dostavljen je vijećnicima sa slijedećim
dnevnim redom:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
2. Imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice ,,Hrvatski sastanak 1888." u
Selcima,
3. Donošenje Odluke o dodjeli poslovnog prostora u Selcima, zakupnina
Hrvatskoj pošti,
4. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Selca,
5. Razmatranje pisanih Pisama namajere za nekretninu,,Didolića dvori",
6. Razno.
Prije otvaranja i rada po dnevnom redu, Miljenka Zlatar, službenica JUO Općine Selca je
prebrojala prisutne, konstatirala da je nazočno 7 vijećnika i utvrdila da postoji kvorum za
održavanje sjednice. Jednoglasno je odlučeno da Miljenka Zlatar bude zapisničar.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Selca otvara predsjednik Općinskog vijeća Pavle Ordić.
Predsjednik vijeća predlaže dopunu dnevnog reda sa još dvije točke na način da se iste uvrste
u dnevni red nakon točke 5, a prije točke Razno i to kako slijedi:
6. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Selca za 2014.godinu,
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na Području Općine
Selca za 2015.godinu.
Vijećnicima su uručeni materijali za te dvije točke, predloženi dnevni red je jednoglasno
usvojen, pa predsjedatelj konstatira rad po istom.
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AD – 1.
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca je jednoglasno usvojen.
AD – 2.
Miljenka Zlatar navodi da je po provedenom natječajnom postupak za izbor ravnatelja
knjižnice „Hrvatski sastanak 1888“ utvrđeno da se za ravnatelja knjižnice javila samo jedna
osoba i to baš dosadašnja v.d. ravnateljica Irma Eterović, koja za posao ravnatelja ispunjava
sve propisane uvijete.
Denis Nižetić izjavljuje da je prije godinu dana donesen zaključak kojim se v.d. ravnateljica
Irma Bezmalinović obvezuje Općinskom vijeću podnijeti izvještaj o radu knjižnice, ali da do
danas isti nije podnesen. Načelnik se obvezuje da će u svoj izvještaj o radu uklopiti i Izvještaj
o radu knjižnice. Nakon toga je jednoglasno donesena Odluka da se Irma Eterović iz Selca,
Gospe Karmelske 46 , OIB 79390919350 imenuje ravnateljicom Općinske knjižnice
„Hrvatski sastanak1888.“, Selca, na određeno vrijeme od četiri godine, i to od 17.srpnja
2015.godine do 16 .srpnja 2019. godine.
Također je jednoglasno donesen Zaključak da se Irma Eterović obvezuje predati godišnji
Izvještaj o poslovanju knjižnice i to na kraju svake kalendarske godine, kako je to propisano
Statutom knjižnice.

AD -3.
Miljenka Zlatar ističe da se po provedenom natječajnom postupku za zakup poslovnog
prostora, u kojem se već niz godina nalazi poštanski ured Selca, javila Hrvatska pošta
d.d.,koja nudi mjesečnu zakupninu od 1 kunu po m2 poslovnog prostora. Ističe da takvu
opciju, odnosno davanje prostora po takvoj mjesečnoj zakupnini nemamo propisanu
Odlukom o davanje u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u Općini Selca. Načelnik ističe
da se radi o djelatnosti koja je od bitnog značaja za Općinu Selca, te da Hrvatska pošta do
sada nije ništa plaćali za zakup tog istog prostora, odnosno nije imala ni Ugovor o zakupu sa
Općinom Selca.
Nakon kraće rasprave jedoglasno je donesena odluka da se daje suglasnost Općinskom
načelniku Općine Selca za donošenje Odluke o dodjeli poslovnog prostora u Selcima u
zakup, u zgradi označenoj kao čest.zgr. 492 k.o. Selca, Selačkih iseljenika 1, površine 48,00
m2, zakupoprimcu HT- HRVATSKA POŠTA d.d. Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb, OIB
87311810356 na pet godina, za mjesečnu zakupninu od 48,00 kuna mjesečno.
Nakon toga je jednoglasno donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u
zakup i kupoprodaji poslovnog prostora(„Službeni glasnik Općine Selca, br. 1/2012 , 1/2013)
na način da se u članku 30. GRUPA VI. mijenja i glasi:
GRUPA VI.:

1,0

1.kanc. prostori tijela državne uprave i lokalne samouprave,
političkih stranaka, udruženja građana, druge neprofitne
organizacije i ustanove, poštanski uredi, kao i objekti primarne zdravstvene zaštite
2.umjetnički ateljei.
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AD – 4.
Nakon kraće rasprave Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu je dana na
glasovanja te je glasovano na način da je 5 vijećnika bilo za predložene promjene, 2
„uzdržana“ , zbog čega Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Selca nije
usvojena.
AD – 5.
Nakon uvodnog izlaganja Načelnika i provedene rasprave jednoglasno je donesena odluka da
Načelnik stupi u kontakt sa predlagateljima i pozove ih da Vijeću prezentiraju svoje ideje.
AD – 6.
Dokument kako je i predložen u materijalima koji su predani vijećnicima daje se na
glasovanje te je jednoglasno donesen.
AD – 7.
Dokument kako je i predložen u materijalima koji su predani vijećnicima daje se na
glasovanje te je jednoglasno donesen.
AD – 8.
Pod ovom točkom Adi Neimarlija pita šta je sa izgradnjom kanalizacije u Povljima, a vezano
za dopis gosp. Dijanovića koji je isti uputio Općini Selca s obzirom za njegov problem.
Pročelnik odgovara da se upravo radi na potrebnoj dokumentaciji.
Bruno Štambuk navodi da je čitajući dnevni tisak uočio da je prije nekoliko dana
potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić
potpisao sa načelnicima 21 općine i gradova ugovore o sufinanciranju odobrenih im projekta
za razvoj jadranskih otoka. Financirati će se iz državnog proračuna 26 projekta u okviru
Potprograma Razvoja, a sve s namjerom da se ulaže u razvoj infrastrukture i gospodarstva na
našim otocima. Navodi da su na sastanku bili prisutni Načelnici pet bračkih općina, ali da nije
bio prisutan Načelnik Općine Selca. Zanima ga da li je Općina Selca kandidirala kakve
projekte. Načelnik odgovara da se Općina Selca kandidirala na Natječaj i to za projekt
izgradnje kanalizacijske mreže na području Počivale u Sumartinu kao i sa šetnicom u
Selcima. Ističe da je priprema projekata odrađena korektno, u samom startu apliciralo je njih
77, no nakon administracijske ocjene u uži krug je ušlo 40 aplikanata, izabrano za financiranje
je njih 26, među kojima nažalost nisu bili i projekti Općine Selca. Ističe da ne treba gubiti
nadu, već se drugi put treba još bolje pripremiti i kandidirati sa ovim i novim projektima za
sufinanciranje.
Bruno Štambuk pita koje sve projekte Općina ima spremno i na kojim projektima se radi.
Načelnik odgovara da će sve biti razvidno iz njegovog izvještaja, koji će biti objavljen na web
stranici Općine.
Završeno u 21.00
Klasa: 021-05/15-01/0003
Urbroj: 2104/07-01-01/15-02
Selca, 17. lipnja 2015. godine
ZAPISNIČAR:
Miljenka Zlatar

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Pavle Ordić

3

