ZAPISNIK

sa 2. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 14. rujna 2017. godine s
početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Selca.
Nazočni:
1. Marčelo Štambuk
2. Katarina Vrsalović
3. Tonči Zlatar
4. Bruno Štambuk
5. Lino Lučić
6. Petar Bezmalinović
7. Zoran Vrsalović
8. Pero Trutanić
9. Stjepko Tomaš
10. Vedran Mošić
Izočni:
 Zorica Jakšić
Ostali nazočni:
1. Ivan Marijančević (načelnik)
2. Pavle Ordić (zamjenik načelnika)
3. Drago Štambuk (pročelnik)
Zapisničar: Drago Štambuk
Predsjednik Općinskog vijeća, Marčelo Štambuk, pozdravlja nazočne, utvrđuje
kvorum, te predlaže sljedeći
dnevni red:
1. DonošenjeOdluke o produženju koncesije tvrtki Michieli-Tomić d.o.o. za
obavljanje skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada,
2. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Povlja,
3. Donošenje Rješenja za izbor članova Komisije:
 za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
 za Proračun i financije,
 za provođenje natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Općini Selca,
 za provođenje natječaja za dodjelu nagrada i javnih priznanja,
 za urbanističko planiranje,
4. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selca,

5. Donošenje Rješenja o imenovanju članova vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja,
6. Donošenje prijedloga za promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru n području Općine Selca,
7. Razno.

Utvrđeni dnevni red prihvaća se jednoglasno.


Ad. 1. DonošenjeOdluke o produženju koncesije tvrtki Michieli-Tomić d.o.o.
za obavljanje skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada,

Jednoglasno se donosi Odluka o produženju koncesije tvrtki Michielli-Tomić d.o.o. za
obavljanje skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.


Ad.2. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije
Povlja,

Jednoglasno se donosi Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije
Povlja.


Ad. 3. Donošenje Rješenja za izbor članova Komisije:
- za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- za Proračun i financije,
- za provođenje natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Općini
Selca,
- za provođenje natječaja za dodjelu nagrada i javnih priznanja,
- za urbanističko planiranje,

Jednoglasno se donosi se Rješenje za izbor članova Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost, te se imenuju slijedeći članovi:
1. Petar Bezmalinović, za predsjednika
2. Zoran Vrsalović, za člana
3. Lino Lučić, za člana
Jednoglasno se donosi se Rješenje za izbor članova Komisije za Proračun i financije,
te se imenuju slijedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.

Marčelo Štambuk, za predsjednika
Zorica Jakšić, za člana
Tonči Zlatar, za člana
Katarina Vrsalović, za člana
Vedran Mošić, za člana

Jednoglasno se donosi se Rješenje za izbor članova Komisije za provođenje natječaja
za stipendiranje učenika i studenata u Općini Selca, te se imenuju slijedeći članovi:
1.
2.
3.

Denis Nižetić, za predsjednika
Ivica Škrpaca, za člana
Pero Trutanić, za člana

Sa devet glasova „Za“ i jednim suzdržanim glasom donosi se Rješenje za izbor
članova Komisije za provođenje natječaja za dodjelu nagrada i javnih priznanja, te se
imenuju slijedeći članovi :
1.
2.
3.
4.
5.

Bruno Štambuk, za predsjednika
Pavle Ordić, za člana
Denis Nižetić, za člana
Tonči Zlatar, za člana
Pero Trutanić, za člana

Jednoglasno se donosi se Rješenje za izbor članova Komisije za urbanističko
planiranje, te se imenuju slijedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denis Nižetić, za predsjednika
Vedran Mošić, za člana
Tonči Zlatar, za člana
Stjepko Tomaš, za člana
Zorica Jakšić, za člana
Nikica Politeo, za člana
Ivica Tonšić, za člana

 Ad. 4. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Selca,
Jednoglasno se donosi Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vtića
Selca i to:
1.
2.
3.
4.
5.

Marčelo Štambuk, član
Vedran Mošić, član
Zoran Vrsalović, član
......, predstavnik roditelja
....., predstavnik zaposlenika

 Ad. 5. Donošenje Rješenja o imenovanju članova vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja,
Jednoglasno se donosi Rješenje o imenovanju članova vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja i to:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivan Marijančević, član
Stjepko Tomaš, član
Tonči Zlatar, član
--------------, – član, predstavnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ
....., član, predstavnik Lučke kapetanije

 Ad. 6. Donošenje prijedloga za promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru n području Općine Selca,
Jednoglasno se dnosi prijedlog za imenovanje promjenljivog člana Stručnog
povjerenstva za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru koje će se
dodjeljivati na području Općine Selca, te se imenuje Ivan Marijančević.
 Ad. 7. Razno.
Katarina Vrsalović postavlja pitanje vezano uz trenutnu financijsku situaciju, obveze
i potraživanja.
Načelnik odgovara da će na slijedećoj sjednici biti obračun Proračuna, prijedlog
novog proračuna a da će o istome biti održana i rasprava na sjednici komisije za
proračun i financije tijekom studenog.
Vedran Mošić predlaže da se vijećnicima dostavi obračun Proračuna i prije nego što
se sazove sjednica. Načelnik odgovara da će svi dokumenti biti objavljeni na
mrežnim stranicama Općine u zadanim rokovima.
Stjepko Tomaš pita kada se planiraju provesti izbori za mjesne odbore.
Načelnik kaže da će se na slijedećoj sjednici dostaviti prijedlog Odluke, a sami izbori
bi se mogli provesti u prvom dijelu sljedeće godine.
Petar Bezmalinović ističe problem imovine koja bi potencijalno mogla biti općinska,
između ostalog ističe primjer škole Osritke. Ukoliko bi Općina vodila ažurni katalog
nekretnina, posebno onih na koje se Općina može potencijalno uknjižiti kao vlasnik,
otvorio bi se prostor novim investicijama.

Bezmalinović ističe i problem parcela na Puntinku, ali zbog opširnosti teme predlaže
tematsku sjednicu, koji prijedlog je podržan od strane svih prisutnih vijećnika.
Načelnik odgovara da su poduzete brojne radnje oko uknjižbe općinske imovine, da
je brojna imovina već uknjižena u korist Općine, ali da trenutno prioritet imaju
predmeti uknjižbe općinskih zgrada (posebno zgrada vrtića, zadružni dom i sl.).
Vedran Mošić ističe problem objekata koji se nisu spojili na kanalizaciju.
Odgovara mu načelnik da su poduzete brojne radnje, u suradnji s Vodovodom da se
takvi korisnici detektiraju te uz pomoć prisilnih mjera spoje na postojeći sustav.
Stjepko Tomaš pita što se radi na igralištu u Sumartinu.
Pavle Ordić odgovara da se planira proširenje, uređenje i asfaltiranje igrališta.
Petar Bezmalinović ističe problem stanja zgrade Palac u Selcima te predlaže da
Općina predvidi dio potrebnih sredstava za preventivnu sanaciju.
Završeno u 20,00 sati.
Klasa: 021-05/17-01/0011
Urbroj: 2104/07-01-01/17-02
Selca, 14. rujna 2017. godine
ZAPISNIČAR

Drago Štambuk, dipl. oec.,v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk ,v.r.

