ZAPISNIK

sa 13. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 19.prosinca 2015. godine s početkom u
19,00 sati u vijećnici Općine Selca.
Nazočni:
1. Pavle Ordić
2. Marčelo Štambuk, dr.med
3. Dean Litović
4. Josip Mošić
5. Pero Trutanić
6. Nikola Borojević
7. Denis Nižetić, ing.građ.
8. Bruno Štambuk
Izočni:
Nikolina Tonšić, mag.oec., Nikica Politeo, ing.građ. i Adi Neimarlija, prof.
Ostali nazočni: Ivan Marijančević, Drago Štambuk, Romana Štambuk
Zapisničar: Drago Štambuk
Predsjednik Općinskog vijeća, Pavle Ordić, konstatira da postoji kvorum, te predlaže
slijedeći
dnevni

red:

1. Verifikacija zapisnika sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selca za 2015. godinu,
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Selca za
2015. godinu,
4. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Selca
za 2015. godinu,
5. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Selca za 2015. godinu,
6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Selca za 2015. godinu,
7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Selca u 2015. godini,
8. Proračun Općine Selca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
9. Odluka o Izvršavanju proračuna Općine Selca za 2016. godinu,
10. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
11. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
12. Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
13. Program javnih potreba u športu za 2016. godinu,
14. Program socijalne skrbi za 2016. godinu,
15. Odluka o prijenosu u cjelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza,
16. Odluka o raspoređivanju sredstava političim strankama i nezavisnim vijećnicima
zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Selca za 2016. godinu,
17. Odluka o dopuni Odluke o promjeni i imenovanju naziva ulica u Općini Selca (naselja
Sumartin i Selca),
18. Razno
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Načelnik predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom 19. - Rješenje o imenovanju Komisije
za provođenje natječaja za stipendiranje učenika i studenata.
Usvaja se jednoglasno dopunjeni dnevni red i točka “Razno” postaje točka 20.
Ad. 1.
Denis Nižetić daje ispravak zapisnika ad. 12. pod alinejom 4. u smislu da turistička zajednica
Općine Selca nije dostavila podatke o natječajima na koje je aplicirala te da to u njenom
izvješću nije razvidno, te traži da taj podatak bude vidljiv u njenom izvješću o radu. Nečelnik
se obavezao da će naložiti direktorici TZ-a da u svom izvješću uvrsti i taj podatak te
napominje da će Izvješće o radu TZ-a biti dano na znanje OV nakon što prođe tijela TZ-a (TV
i Skupština).
Nakon kraće rasprave većinom glasova verificiraju se 11. i 12. Zapisnik OV s navedenim
ispravkama.
Ad. 2.
Načelnik iznosi Izmjene i dopune Proračuna Općine Selca za 2015. godinu. Iznosi da su
prihodi i rashodi uravnoteženi i sada iznose 6.693.000,00 kuna. Iznosi da su najveće
prihodovne stavke porez na dohodak, porez na promet nekretnina te komunalni doprinos, a na
rashodovnoj stani troškovi za plaće, ostale usluge (asfaltiranje nerazvrstanih cesta, tekuće i
investicijsko održavanje, projektna dokumentacija…) .
Napomenuo je da će se zaposliti grobar / čistač u Novom Selu. Time će se uvesti red u
upravljanje grobljima jer općina upravlja s 4 groblja te smatra da je zapošljavanje grobara i
više nego opravdano tim više jer ljudi plaćaju grobnu naknadu. Pored ostalog navodi da su
isplaćene sve stipendije po prošlom natječaju te najavljuje raspisivanje novog natječaja za
stipendiranje učenika i studenata. Od projektne dokumentacije ističe da je u postupku izrada
idejnog i glavnog projekta ribarske luke, rotora u Radonji, geodetsko katastarskih poslova 7
km lokalnih nerazvrstanih cesta kao priprema za EU natječaje (mjera 7), i još niz manjih
komunalnih projekata (zahvata u prostoru).
Bruno Štambuk traži informaciju o obvezama Općine Selca na što mu načelnik odgovara da
će taj podatak biti razvidan iz njegovog Izvješća o radu, a na inzistiranje vijećnika načelnik
okvirno navodi koje su najveće obveze prema većim dobavljačima poput Michieli Tomića,
Vodovoda i sl.).
Bruno Štambuk pita za komunalni doprinos, te iznosi što se financira iz komunalnog
doprinosa, a nije se napravilo u 2015. godini.
Nadalje Bruno Štambuk iznosi da je u izvještaju o radu načelnika za šest mjeseci 2015.
godine navedena lista od šesnaest prioriteta, a napravljena su samo tri. Iznosi da je na
dnevnice utrošeno svega 2.000 kuna, te i to pokazuje koliko se radilo u interesu Općine za
razliku od Općine Nerežišća gdje su dnevnice znatno veće.
Denis Nižetić pita kako je tako velik iznos za intelektualne usluge, te troškovi za materijal, te
ostale usluge.
Načelnik odgovara da je u intelektualne usluge uključen niz troškova koji se odnose na
angažman umjetnika ali i drugih stručnjaka, a u materijalne troškove spadaju asfaltiranje i
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ostali izvedeni radovi u općini. Ističe da će se o pojedinačnim stavkama moći konkretnije
raspravljati prilikom donošenja godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna.
Denis Nižetić pita kolika je vrijednost izvedenih komunalnih radova u Selcima “tzv. trokut” i
vidikovac u Povljima.
Načelnik odgovara da je vrijednost tih projekata cca. 150.000 kn. Nakon rasprave načelnik
ističe podatak o skorijoj izradi ogradnog zida na groblju u Selcima čija je procijenjena
vrijednost 300.000,00 kuna. Zahvaljuje se vijećniku Nižetiću na pomoći oko pripreme
troškovnika za taj posao.
Denis Nižetić iznosi da se u Selca malo ulaže i da se ulaže uglavnom u kanalizaciju Sumartin,
da bi trebalo više ulagati i u druga mjesta, bar za projektnu dokumentaciju.
Pavle Ordić daje na glasovanje Izmjene i dopune Proračuna Općine Selca za 2015. godinu.
Za Izmjene i dopune Proračuna Općine Selca glasovalo je šest vijećnika, a dva su suzdržana.
Ad. 3. – 7.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje točke 3.-7. u kompletu jer one proizlaze iz Izmjena i
dopuna proračuna za 2015. godinu.
Vijećnici su u paketu sa šest glasova “za” i dva suzdržana glasa prihvatili točke 3.-7.
Ad. 8.
Načelnik iznosi prijedlog Proračuna za 2016. godinu za kojeg kaže da je uravnotežen, te da je
mogao biti i veći od 7.400.000,00 kuna, ali ovaj iznos je znatno vjerodostojniji.
U slučaju da dođe do realizacije nekih od planiranih aktivnosti podnijeti će Vijeću novi
rebalans proračuna.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su predviđeni u visini od 1.150.000,00 kuna, a
najveći dio bit će utrošen za krov Zadružnog doma u Povljima (400.000,00 kuna) te ostale
aktivnosti predviđene planom gradnje / održavanja objekata komunalne infrastructure. Jedna
od najznačajnijih stavki je i kapitalna donacija za Vodovod (500.000,00 kuna) za razvoj
vodoopskrbe i kanalizacije, konkretno za projekt za koji je ishodovana građevinska dozvola Crkovnjak. Radi se o namjenskim sredstvima koja se prikupljaju na računu vodovoda i troše
se za projekte vodoopskrbe, kanalizacije i odvodnje.
Nadalje predviđa se kupnja zemljišta za proširenje groblja u Novom Selu, izgradnja
mrtvačnice u Selcima, rekonstrukcija dijela rasvjete u općini, rekonstrukcija vodovodne
mreže u Novom Selu, izrada projektne dokumentacije, posebno za pomorsku infrastrukturu.
Bruno Štambuk pita što je s mostom u Radonji i ambulantom u Selcima. Što je sa
vatrogasnim domom, tko će ga finacirati? Pita za plažu u Sumartinu?
Načelnik odgovara da se radi o projektima koji će biti realizirani uz pomoć vanjskih izvora
financiranja i to uglavnom sredstvima županije.
Općinska plaža je projektno spremna, ima važeću građevinsku dozvolu i čeka se adekvatna
mjera za financiranje jer se ipak radi o projektu od 9 milijuna kuna. Vatrogasni dom se
također nalazi na dobrom putu, projektna dokumentacija se užurbano priprema kako bi se
moglo na vrijeme aplicirati za EU financiranje.
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Denis Nižetić pita za prometno rješenje u Selcima, jer postojeće je jako loše, a predviđeno je
samo 30.000,00 kuna za znakove u općini. Načelnik je suglasan da se konzultira komisija za
urbanizam i planiranje kao i drugi stručnjaci koji mogu dati svoj doprinos i da se nabavi
dovoljan broj prometnih znakova koji će poboljšati prometnu sigurnost u općini.
Denis Nižetić pita što je sa krovom na tržnici u Selcima, te smatra da treba napraviti
troškovnik za uređenje javnog WC-a u Selcima. Također pita što se predviđa za pravnika u
općinskoj upravi. Načelnik odgovara da će se svakako nastojati zamijeniti krov na tržnici
(vrijednost cca. 150.000kn), a za javni wc smatra da bi o tome trebalo još promisliti jer ne
postoji jasan način tko bi održavao taj WC. Predlaže čak najam istog.
Za općinskog pravnika načelnik ističe da se trenutno neće zapošljavati već će se voditi računa
da budući pročelnik JUO-a bude pravne struke. Trenutno općina surađuje s nekoliko
odvjetničkih društava i uspješno rješava pravne stvari.
Joško Mošić iznosi problematiku parkiranja u Selcima. Smatra da treba označiti parkirališna
mjesta, a ispod igrališta da se označi jednosmjerna ulica na štradi.Također pita da li se može
rješiti igralište u Selcima.
Smatra da Općina treba inzistirati da se uredi dio ceste prema Hacijendi koji je oštećen
prilikom izvođenja radova za struju, a isto tako da se proširi Tolstojeva cesta i da se na ulazu
u mjesto kod “Periškota” stavi znak suženja ceste.
Marčelo Štambuk se slaže da postoji problem parkiranja, a smatra da je igalište za sada
najbolje rješenje. Predlaže da se od “Zakarije” kupi cca 15 m² zemljišta radi poboljšanja
skretanja prema Radonji.
Načelnik iznosi da bi osim svega navedenog trebalo ljeti trg S. Radića zatvoriti za promet kao
i Rivu u Povljima o čemu će tražiti suglasnost Općinskog vijeća.
Pavle Ordić daje na glasovanje prijedlog Proračuna za 2016. godinu, te je isti usvojen sa šest
glasova “za” i dva suzdržana glasa.
Ad. 9.
Sa šest glasova “za” i dva suzdržana glasa usvojena je Odluka o izvršenju Proračuna Općine
Selca za 2016. godinu.
Ad. 10. – 14.
Predsjednik vijeća predlaže da se za točke 10.-14. glasuje u kompletu jer su vezane uz
Proračun za 2016. godinu. Bruno Štambuk iznosi da je Program izgradnje komunalne
infrastrukture za 2015. i 2016. godinu isti kao i prethodni.
Nakon kraće rasprave sa šest glasova “za” i dva suzdržana glasa usvojene su gore navedene
Odluke (Programi).
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Ad. 15.
Za Odluku o prijenosu poslova utvrđivanja naplate općinskih poreza na Poreznu upravu
glasovalo je sedam vijećnika. Jedan je bio suzdržan.
Ad. 16.
Za Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za
2016. godinu glasovalo je sedam vijećnika. Jedan je bio suzdržan.

Ad. 17.
Za Odluku o imenovanju nove ulice u Selcima (Race) i Put Žukovika u Sumartinu, glasovalo
je sedam vijećnika, a jedan je bio suzdržan.
Ad. 18.
Odluku o namjenskom utrošku sredstava prikupljenih od boravišne pristojbe u 2014. godini
glasovalo je šest vijećnika. Dva su bila suzdržana.
Ad. 19.
Načelnik predlaže u Komisiju za provođenje natječaja za stipendiranje učenika i studenata
Denisa Nižetića, Marčela Štambuka i Ivicu Škrpacu.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
Ad. 20.
Pod točkom Razno Denis Nižetić pita u kojem roku se mora odgovoriti na pitanje vijećnika
(po mogućnosti na samoj sjednici a u pisanoj formi najkasnije na slijedećoj sjednici). Denis
Nižetić traži da se takvi rokovi ubuduće poštuju te predlaže da budu ćešće sjednice Općinskog
vijeća ako već neće biti Mjesnih odbora.
Načelnik Ivan Marijančević obaviještava Vijećnike o namjeri Općine o raspisivanju natječaja
za zakup poslovnog prostora u Povljima (prizemlje zadružnog doma) te predlaže da se taj
prostor koji je prije u najmu držala Lucija Vlahović iznajmi dijelom za trgovinu, a dijelom za
ugostiteljski objekt. Svi vijećnici su suglasni. Načelnik će provesti natječaj i sklopiti Ugovor s
izabranim novim najmoprimcima.
Završeno u 21,00 sat.
Klasa:021-05/15-01/0005
URbroj:2104/07-01-01/16-02
Selca, 19. prosinca 2015. g.
ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Pavle Ordić, v.r.

Drago Štambuk, dipl. oec.
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