ZAPISNIK
sa 15. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 7. srpnja 2016. godine s početkom u 19,00
sati u vijećnici Općine Selca.
Nazočni:
1. Pavle Ordić
2. Bruno Štambuk
3. Nikica Politeo
4. Denis Nižetić, ing.građ.
5. Nikolina Tonšić, dipl. oec.
6. Nikola Borojević
7. Pero Trutanić
8. Dean Litović
Izočni:
1. Adi Neimarlija, prof,.
2. Marčelo Štambuk, dr.med,
3. Josip Mošić
Ostali nazočni: Ivan Marijančević, Drago Štambuk, Romana Štambuk
Zapisničar: Drago Štambuk
Predsjednik Općinskog vijeća, Pavle Ordić, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum, te predlaže
slijedeći
dnevni red:
Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Selca za 2015. godinu,
Donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Selca za razdoblje od 2015. -2020.,
Donošenje Odluke o uređenju krovišta na zgradi Zadružnog doma u Povljima,
Donošenje Odluke o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Selca za 2016. godinu,
Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju auto – taxi prijevoza osoba na području Općine Selca,
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Selca,
8. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Selca
9. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predsjednik Vijeća daje na glasanje dnevni red koji se jednoglasno usvaja.
Ad. 1.
Nikolina Tonšić ističe da u zapisniku nisu navedene činjenice koje je izrekla na prošloj sjednici te
umoljava da se ubuduće na to pripazi.
Bruno Štambuk pita načelnika što je mislio pod time da „nikad nije bio problem prezentacije bilo
kakvog podatka već način na koja se ista traži“. Pita Načelnika na koji bi to način on trebao tražiti
informaciju? Načelnik nije odgovorio na ovaj upit.

Nakon izrečeni primjedbi na predloženi zapisnik, četiri vijenika glasuju „za“ prihvaćanje, a četiri su
suzdržana.
Ad. 2.
Obračun Proračuna obrazlaže načelnik, na način da detaljno prolazi većinu rashodovnih i prihodovnih
stavki. Između ostaloga ističe da je realizacija Proračuna najbolja u zadnjih 8 godina te da su prihodi
gotovo 6 milijuna kuna. Obrazlažu se i obaveze općine i ističu koji su najveći općinski troškovi.
Nakon završetka izlaganja Denis Nižetić pita zašto nije sazvana komisija za proračun i financiranje, te
pita kako poticati poduzetnike.
Ivan Marijančević odgovara da se ovdje radi o izvješću o izvršenju Proračuna koji se ne može
mijenjati jer su to točno iskazani podaci a za njegovu izradu zadužen je JUO Općine Selca a ne
komisija. Komisija raspravlja o prijedlogu proračuna a to će biti u prilici krajem ove godine. Na drugo
pitanje načelnik odgovara da tu nismo jasno precizirali na koji način poticati poduzetnike ali bez
obzira Općina poduzetnike pomaže na razne načine (pružanjem pomoći, smanjenjem obveze plaćanja
komunalnog doprinosa, organiziranjem edukacija, poljoprivrednicima se sufinancira nabavka sadnog
materijala…).
Bruno Štambuk ističe određene stavke kao prevelike poput intelektualnih usluga, reprezentacije,
zateznih kamata i dr.), te smatra da su ti troškovi preveliki i da neće podržati ovo izvješće.
Denis Nižetić pita kada će svjetla na šetnici biti montirana i dali je ispregovarao s Bericom određenu
kompenzaciju za razliku u cijeni planiranih i naručenih svjetiljki. Načelnik odgovara da će biti
montirana tijekom ove sezone a i kompenzacija će biti odrađena u korist općine.
Nakon kraće rasprave Obračun proračuna se prihvaća sa šest glasova „Za“ i dva suzdržana glasa.

Ad. 3.
Načelnik obrazlaže (prezentira) Strateški razvojni program Općine Selca za razdoblje od 2015-2020 te
ističe da se radi o izuzetno bitnom dokumentu koji će nam biti osnova prilikom kandidiranja projekta i
povlačenja EU sredstava. Samo projekti i ciljevi koji su navedeni u strategiji će biti podržani. Također
obrazlaže da je ovaj dokument u cijelosti financiran EU sredstvima (mjera 7.1) te najavljuje i druge
natječaje koje su u pripremi ali i one koje smo kandidirali.
Strateški razvojni program OS Usvaja se jednoglasno sa osam glasova ZA.
Ad. 4.
Načelnik iznosi problem izmjene krova na Zadružnom domu u Povljima. Ističe da je dobio ponudu g.
Maria Ostojića da isti promijeni krov Zadružnog doma o svom trošku a da mu općina dodijeli prostor
(potkrovlje) iznad njegovih apartmana kako bi napravio otvorenu terasu. Bruno Štambuk primjećuje
da je trebalo osnovati Mjesne odbore i njih konzultirati za ovo pitanje.
Nikica Politeo predlaže da se Ostojiću za uslugu izmjene cijelog krova dodijeli koncesija za terasu npr.
na 50 godina. Budući da se nije mogla donijeti kvalitetna odluka odustaje se od daljnjeg raspravljanja
te se nalaže da se ova točka odgodi dok se ne pribavi dodatna dokumentacija odnosno dok se ne
konzultiraju općinski pravnici te ispitaju sve mogućnosti rješavanja ovog zahtjeva.
Nakon toga načelnik predlaže da se ponovno održi sastanak s većom grupom Povljana i dogovori
modalitet izmjene krova, bilo na način da se prihvati prijedlog Marija Ostojića ili da taj krov ipak
promijeni sama općina.
Ad. 5.
Načelnik iznosi prijedloge komisije za nagrade i priznanja Općine Selca:
- don Stanko Jerčić – za životno djelo
- Zrakoplovnoj bazi HRZ-a Divulje – nagrada Općine Selca

-

PZ „Selčanka“ – nagrada Općine Selca
„Petrada HUM“ – nagrada Općine Selca

Načelnik iznosi da je prije sjednice vijeća dobio prijedlog gosp. Adija Neimarlije da se Nagrada
Općine Selca dodijeli ŠD Fortuna zbog iznimnih zasluga u razvoju sporta ali i brojnim drugim
društveno korisnim aktivnostima u Povljima. Načelnik je mišljenja da nikako nije dobro dijeliti
odjednom previše nagrada jer onda iste gube smisao te predlaže da se sljedeće godine Nagrada Općine
Selca dodijeli svim aktivnim i produktivnim sportskim društvima (Fortuna, Takmac, Lahor).
Nakon kraće rasprave vijećnici jednoglasno podržavaju ovaj prijedlog dodjele javnih nagrada i
priznanja i to s 8 glasova ZA.
Ad. 6.
Drago Štambuk obrazlaže razlog izmjena Odluke o obavljanju auto-taksi prijevoza.
Jednoglasno se prihvaća.
Ad. 7.
Načelnik kratko obrazlaže Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Selca,
Jednoglasno se prihvaća.
Ad. 8.
Pročelnik obrazlaže razloge donošenja Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog
plana uređenja Općine Selca,
Jednoglasno se prihvaća.
Ad. 9.
Nikica Politeo iznosi problem destiliranja smilja u Novom Selu u prostoru ex. rakijače. Ista stvara
neugodan smrad koja smeta ljudima te predlaže da se pogon preseli u gospodarsku zonu.
Nikola Borojević predlaže da se za groblje u Sumartinu napravi ulaz bilo po prijašnjem projektu ili
novom.
Na samom kraju načelnik obavještava vijećnike da je svečana sjednica OV zakazana za petak 15.
srpnja.

Završeno u 21,15 sati.
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