ZAPISNIK

sa 4. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 23. prosinca 2013.godine, s početkom u
17.00 sati
Nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nikolina Tonšić, mag.oec.
Adi Neimarlija, prof.
Marčelo Štambuk, dr.med
Denis Nižetić, ing.građ.
Nikica Politeo, ing.građ.
Dean Litović
Željko Mišetić
Pavle Ordić

Načelnik, Ivan Marijančević
Ostali nazočni:
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela : Drago Štambuk
Savjetnik za računovodstvo i financije: Romana Štambuk
Viši savjetnik Jedinstvenog upravnog odjela: Miljenka Zlatar
Izvjestitelji po točkama 16. i 17. Dnevnog reda: predstavnici Urbosa d.o.o. iz Splita, gđa
Gordana Radman i gđa.Ivana Buvić.
Izočni:
1.
Pero Trutanić
2.
Bruno Štambuk
3.
Josip Mošić
Poziv za održavanje 4. sjednice Općinskog vijeća dostavljen je vijećnicima sa slijedećim
dnevnim redom:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selca za 2013. godinu,
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Selca za
2013. godinu,
4. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini
Selca za 2013. godinu,
5. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Selca za 2013. godinu,
6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Selca za 2013. godinu,
7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Selca u 2013. godini,
8. Proračun Općine Selca za 2014. godinu,
9. Odluka o Izvršenju proračuna Općine Selca za 2014. godinu,
10. Program gradnje objekata komunelne infrastrukture za 2014. godinu,
11. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
12. Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu,
13. Program javnih potreba u športu za 2014. godini,
14. Program socijalne skrbi za 2014. godinu,
15. Odluka o prijenosu u cjelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza,
16. Odluka o izmjeni dopuni PPU-a Općine Selca,

17. Odluka o izradi UPU-a Konopice,
18. Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2013.
godini,
19. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2014. godini,
20. Odluka o provođenju postupka javne nabave,
21. Razno.
Prije otvaranja i rada po dnevnom redu, Miljenka Zlatar, službenica JUO Općine Selca je
prebrojala prisutne, konstatirala da je nazočno 8 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.
Zbog vanjskih izvjestitelja jednoglasno je odlučeno o izmjeni redosljeda točaka dnevnog
reda te točke dnevnog reda koje su u pozivu za sjednicu označene pod brojem 16. i 17.
postaju točke 1. i 2. , točke od 1.do 15.postaju točke 3. do 17, dok točke od 18. do 20. ostaju
nepromijenjene.
Također je jednoglasno odlučeno da će se o daljnjim eventualnim izmjenama i dopunama
predloženog dnevnog reda raspravljati nakon završetka raspravljanja o točkama 1. i 2.
AD – 1.
Nakon uvodnog izlaganja izvjestiteljice gđe. Radman i kraće rasprave jednoglasno je
odlučeno da se Odlukom trebaju ostvariti pretpostavke za mogućnost preispitivanja , odnosno
širenja bilo koje gospodarske zone na području Općine Selca , te se stoga u Odluci o izradi
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca članak. 4. stavak 1. mijenja i glasi:
(1) Postupak izrade Prostornog plana pokreće se radi unapređenja gospodarstva općine Selca,
osiguranjem prostora za gradnju gospodarskih sadržaja poznatih investitora a unutar poslovnih
zona koje se mogu brzo realizirati. U tu svrhu je potrebno revidirati postojeće granice planiranih
poslovnih zona pretežito zanatskih i/ili pretežito uslužnih navedenih prema važećem Prostornom
planu uređenja Općine Selca i to:
Ispred čl. 13. dodaje se podnaslov koji glasi:
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Prostornog plana.
Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Selca sa gore
navedenom izmjenom predsjednik vijeća daje na glasovanje te je isti jednoglasno prihvaćen.
AD – 2.
Izvjestiteljica ukratko obrazlaže Odluku te ističe da je područje gospodarske zone „Konopica“
neizgrađeno područje, pa je stoga potrebno pristupiti izradi Urbanističkog plana. Nakon kraće
rasprave Odluka o izradi UPU-a Konopice je jednoglasno donesena.
Nakon što su izvjestitelji napustili sjednicu, vijećnici su jednoglasno odlučili da će se sve
dopune dnevnog reda svrstati pod točkom Razno, pa tako i one koju predlaže Načelnik , a
odnosi se na dodjelu stipendija i Prijedlog za korištenjem 30% BP za 2013. i 2014.godinu,
upućen Vijeću od strane direktorice Turističke zajednice.

AD -3.
Po ovoj točki dnevnog reda zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća Općine Selca je
jednoglasno prihvaćen, uz ispravak pod Ad. 5 gdje nakon riječi dodjeljivanje za treba
umjesto riječi „stipendije“ stajati socijalne pomoći.
Nakon ove točke dnevnog reda u 17.45 u vijećnicu su stigli vijećnici Bruno Štambuk, Josip
Mošić i Pero Trutanić.
AD – 4.
Ova točka dnevnog reda je započela sa obrazloženjem i izvješćem savjetnika za
knjigovodstvo i financije. Navodi da je došlo do bitnih izmjena i dopuna Proračuna Općine
Selca i to na način kako slijedi:
-

Na str. 2 na kontu 61453 (Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke), umjesto planiranih
90.000,00 kn planirat će se 96.000,00 kn
Na str. 3 na kontu 64231 (naknada za eksploataciju mineralnih sirovina), umjesto
planiranih 42.000,00 kn, planirat će se 90.000,00 kn
Na str. 3 na kontu 64239 (Naknada za korištenje javne površine) umjesto planiranih
74.000,00 kn planirat će se 80.000,00 kn
Na str. 3 na kontu 64229 (Ostali prihodi od nefinancijske imovine) umjesto planiranih
20.000,00 kn planirat će se 30.000,00 kn
Na str. 4 na kontu 65321 (Komunalne naknade) umjesto planiranih 180.000,00 kn
planirat će se 220.000,00 kn
Na str. 8 na kontu 31332 (Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti)
umjesto planiranih 21.000,00 kn planirat će se 16.000,00 kn
Na str. 8 na kontu 31321 (Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) umjesto
planiranih 173.000,00 kn planirat će se 133.000,00 kn
Na str. 9 na kontu 32211 (Uredski materijal) umjesto planiranih 15.000,00 kn planirat
će se 32.000,00 kn
Na str. 9 na kontu 32251 (Sitni inventar) umjesto planiranih 28.800,00 kn planirat će
se 31.800,00 kn
Na str. 9 na kontu 32322 (Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i
opreme) umjesto planiranih 20.000,00 kn planirat će se 22.000,00 kn
Na str. 9 na kontu 323291 (Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i poljskih
puteva) umjesto planiranih 110.000,00 kn planirat će se 122.000,00 kn
Na str. 10 na kontu 32332 (Tisak) planirat će se 200,00 kn
Na str. 10 na kontu 32334 (promidžbeni materijali) umjesto planiranih 16.000,00 kn
planirat će se 17.800,00 kn
Na str. 10 na kontu 32372 (Ugovori o djelu) umjesto planiranih 146.000,00 kn planirat
će se 151.000,00 kn
Na str. 10 na kontu 32373 (Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika) umjesto planiranih
15.000,00 kn planirat će se 25.000,00 kn
Na str. 11 na kontu 32911 (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela)
umjesto planiranih 3.500,00 kn planirat će se 40.500,00 kn

-

Na str. 11 na kontu 32952 (Sudske pristojbe) umjesto planiranih 3.000,00 kn planirat
će se 3.500,00 kn
Na str. 11 na kontu 32953 (Javnobilježničke pristojbe) planirat će se 500,00 kn
Na str. 11 na kontu 34333 (Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo)umjesto
planiranih 2.000,00 kn planirat će se 4.000,00 kn
Na str. 12 na kontu 37229 (Ostale naknade iz proračuna u naravi) umjesto planiranih
8.000,00 kn planirat će se 9.000,00 kn
Na str. 12 na kontu 381196 (Tekuće donacije za Crveni križ i DDK) planirat će se
3.000,00 kn
Na str. 13 na kontu 42641 (Ostala nematerijalna proizvedena imovina) umjesto
planiranih 130.000,00 kn planirat će se 190.000,00 kn

Nakon kraće rasprave i sa tako prihvaćenim izmjenama, Općinsko vijeće općine Selca je
nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Proračuna Općine
Selca za 2013. godinu.
AD – 5.
Uvodno Pročelnik ističe da su točke od Ad.5-Ad- 9 utemeljne na rebalansu proračuna.
Nakon toga, Općinsko vijeće općine Selca je jednoglasno donijelo Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Selca za 2013.
AD – 6.
Općinsko vijeće Općine Selca je jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Programa
održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Selca za 2013. godinu.
AD – 7.
Općinsko vijeće Općine Selca je jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Programa socijalne
skrbi Općine Selca za 2013. godinu.
AD – 8.
Općinsko vijeće Općine Selca je jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Programa javnih
potreba u športu u Općini Selca za 2013. godinu.
AD – 9.
Općinsko vijeće Općine Selca je jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Programa javnih
potreba u kulturi Općine Selca u 2013. godini.
AD – 10.
Načelnik uvodno ističe da je proračun prije nego što je uručen vijećnicama sa dostavljenim
materijalima utvrđen od strane Komisije za proračun i financije Općine Selca. Ističe da
razumije negodovanje vijećnika Bruna Štambuka da je proračun prevelik, ali naglašava da se
u proračunu treba predvidjeti sve moguće opcije i na taj način si ostvariti pretpostavke za
daljnje postupanje i rad u 2014.godini. U tom smislu ističe da bi se uopće moglo pristupiti
prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Selca, primjerice „Didolića dvora“, prvenstveno treba
tu stavku uvrstiti, odnosno planirati Proračunom.

Nadalje, Načelnik kazuje da je osobno prijavio Općinu Selca na natječaj za privlačenje
sredstava iz Europskih fondova za ulaganje u spomenik „Didolića dvori“, te da je otvoren za
sve opcije koje bi dovele do rješenje problema te nekretnine.
Nastavno Načelnik kazuje da je Proračun ujedno socijalan i razvojan. Tako su ove godine u
njega uvrštene i stipendije, koje se nisu plaćale neko vrijeme, a nada se da će se i ove godine
kao i prošle isplatiti sve rodiljne naknade. Ističe da su i plaće manje nego prethodnih godina,
jer Ivica Škrpaca više nije na platnom spisku.
Bruno Štambuk primjećuje da se sigurno ni ove godine „Didolića dvori“ neće prodati, a
mišljenja je da se socijalni program možei namiriti tek u slučaju prodaje te nekretnine.
Nadalje navodi da se ni na kapitalne pomoći od države ne može računati jer država nema
sredstava, te da zbog toga ni on ni vijećnici izabrani sa njegove liste neće glasati za ovakav
Proračun.
Nikolina Tonšić predlaže da se predividi konto za namjenu saniranja igrališta u Sumartinu, na
što Romana Štambuk odgovara da se to može uvrstiti u stavku „tekuće i investicijsko
održavanje“, pa su to svi vijećnici jednoglasno podržali.
Politeo navodi da je za širenje groblja u Novom Selu predviđen iznos od 100.000,00 kuna, što
je premali iznos za tu svrhu, te predlaže da se umjesto te stavke predvidi asfaltiranje puta u
Novom Selu.
Marčelo Štambuk primjećuje da se to sve može riješiti rebalansom proračuna. Predlaže da se
u Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu, koji je vijećnicima
dostavljen pod točkom 11., a sada predstavlja točku 13., sa stavke Novo Selo-groblje
predviđeni iznos smanji za 50.000,00 kuna te taj iznos nadoda na stavku za asfaltiranje cesta,
sa čine su se svi vijećnici složili te odlučili na taj način intervenirati u točku 13.dnevnog reda.
Denis Nižetić pita da li je što poduzeto vezano za uređenje parka Tolstoj u Selcima, na što
Načelnik odgovara da će se park napraviti i sanirati u suradnji sa Fakultetom agronomije i
arhitekture u Zagrebu.
Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Selca sa 8 glasova “za”, 1 glasom
“protiv” i 2 “uzdržana “ glasa je donijelo Proračun Općine Selca za 2014. godinu.
AD – 11.
Romana Štambuk ističe da je došlo do tehničke greške u naslovu ovog dokumenta, te da
umjesto riječi “ izvršenju”., treba stajati riječ “izvršavanju” proračuna.Također Načelnik
predlaže da se u čl.13 izbaci.st. 2. koji glasi”pored općinskog načelnika za zakonsku uporabu
sredstava iz stavka1.ovog članka odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva”.
Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Selca jednoglasno donijelo Odluka o
Izvršavanju proračuna Općine Selca za 2014. godinu.
AD – 12.
Nakon uvodnog izlaganja Načelnika, Željko Mišetić postavlja pitanje koliko je do sada
Općina uložila u gospodarsku zonu Novo Selo, na što Načelnik odgovara 200.000,00 kuna.
Nakon kraće rasprave, jednoglasno je donesen Program gradnje objekata komunelne
infrastrukture za 2014. godinu.
AD – 13.
Načelnik predlaže da se u točki 13. Na način kako je već prije bilo odlučeno u članku 3.
stavka Sumartin-Rasotica- Selca smanji sa 100.000,00 kuna na 50.000,00, te da se nadoda
stavka - asfaltiranje ulica u Novom Selu u iznosu od 50.000,00 kuna.

Općinsko vijeće općine Selca je nakon provedenog glasovanja jednoglasno je prihvatilo
navedenu izmjenu te također jednoglasno donijelo Program održavanja objekata komunalne
infrastrukture za 2014. godinu.
AD – 14.
Općinsko vijeće Općine Selca je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijelo
Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu.
AD – 15.
Općinsko vijeće Općine Selca je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijelo
Program javnih potreba u športu za 2014. godini.
AD – 16.
Općinsko vijeće Općine Selca je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijelo
Program socijalne skrbi za 2014. godinu.
AD – 17.
Općinsko vijeće Općine Selca je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijelo
Odluku o prijenosu u cjelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza.
AD – 18.
Općinsko vijeće Općine Selca je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijelo
Odluku o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2013. godini
AD – 19.
Općinsko vijeće Općine Selca je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijelo
Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2014. godini,
AD – 20.
Pročelnik ističe da su Izmjenama i dopunama Zakon o javnoj nabavi povećani limiti pa se
tako za nabavku robe usluga te radova čija procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna
neće provoditi postupak javne nabave, kao i za nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti
od 70.000,00 do 200.000,00 kuna odnosno za nabavku radova od 70.000,00 kuna do
500.000,00 kuna, ali će u tom slučaju Načelnik zatražiti barem 3 ponude.
Općinsko vijeće Općine Selca je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijelo Odluku
o provođenju postupka javne nabave.
AD – 21.
Pod točkom “Razno” Načelnik ističe da je on prema Odluci o o načinu i uvjetima
stipendiranja učenika i studenata stipendija zadužen za sklapanje ugovora sa stipendistima te
da će on donijeti Odluku o dodjeli stipendija učenicima i redovnim studentima sa područja
Općine Selca za školsku/akademsku godinu 2013./2014 i to temeljem provedenog Natječaja
za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2013./2014. , a
sve sukladno prijedlogu Komisije za dodjelu stipendija koji je predložen prema Rang listi
prijavljenih kandidata za stipendiranje u 2013/14 godini . Pri tom predlaže da se dodjeli još

jedna redovna stipendija i to Ružici Tokalić (Medicinski fakultet IV. godina) – prosjek 4,55, a
sve iz razloga jer je dodijeljena jedna socijalna studenska stipendija manje, budući se za dvije
stipendije po tom kriteriju prijavila samo jedna osoba.
Također ističe da je do sada bilo pravilo da se odredi jednokratna novčana pomoć svima koji
su se javili na Natječaj a nisu dobili stipendiju te predlaže da se u tom smislu prijavljenim
učenicima dodijeli 1.000,00, a studentima 2.000,00 kuna. Marčelo Štambuk ističe da bi
Odluku o dodjeli stipendija trebalo mijenjati čim prije, te da treba rangirati , odnosno odrediti
kriterije za dobivanje stipendije uzimajući u obzir težinu fakulteta, na način kako je to u
vrijeme dok je on studirao bilo određeno za prijem u studenski dom. Slijedom iznijetog,
Načelnik predlaže da se za ovu godinu Ugovori o dodjeli stipendija zaključuju samo za ovu
školsku godinu, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci i to od 01.rujna 2013.godine pa do kraja
lipnja 2014. god, te da se isti neće obnavljati ukoliko korisnici potpore ne budu ispunjavali
kriterije propisane Odlukom za dodjelu stipendija Općine Selca i drugim aktima koja će
važiti, odnosno čije će se odredbe primjenjivati u trenutku raspisivanja natječaja za slijedeću
školsku godinu 2014/2015. Nakon toga je predsjednik Vijeća dao navedene prijedloge na
glasovanje, te su isti jednoglasno prihvaćeni.
Slijedeća točka pod Razno se odnosila na Turističku zajednicu te Načelnik uručuje
vijećnicima materijale , odnosno Prijedlog za korištenjem 30% BP za 2013. I 2014.godinu,
upućen Vijeću od strane direktorice Turističke zajednice. Ističe da sukladno Zakonu o
boravišnoj pristojbi te Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Općinsko vijeće Općine Selca mora sa Turističkom zajednicom Općine Selca dogovoriti
zajedničko korištenje sredstava koja joj pripadaju s osnova boravišne pristojbe, a uplaćena su
Turističkoj zajednici Općine Selca za 2013 i to isključivo za poboljšanje uvjeta boravka
turista na području Općine Selca. Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena odluka da će
Općina Selca sukladno Planu i programu Turističke zajednice Općine Selca za 2013.godinu
sredstva koja joj pripadaju s osnova boravišne pristojbe, a uplaćena su Turističkoj zajednici
Općine Selca za 2013.godinu u iznosu od 65.283,44 kune, kompenzirati na način da će se
cjelokupni iznos donirati Turističkoj zajednici Općine Selca na ime već utrošenih sredstava za
troškove TIC-a (Turističkog informativnog centra) Sumartin i Povlja u 2013.godini, a sve u
svrhu poboljšanja uvjeta boravka turista na području Općine Selca.Također je jednoglasno
odlučeno da će Općina Selca namjenski koristiti 30 % uplaćenih sredstava boravišne
pristojbe koje Turistička zajednica Općine Selca doznačuje Općini sukladno članku 20.
Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine" br. 152/08 i 59/09 ) na temelju Programa
korištenja BP za 2014.godinu.
Denis Nižetić pita da li će vijećnicima biti dostavljen Financijski plan i program te Izvještaj
turističke zajednice, na što Načelnik odgovara potvrdno.
Denis Nižetić pita da li se može dobiti i postoji li uopće spisak korisnika socijalne skrbi
kojima je Općina Selca odobrila neki od vidova socijalne pomoći. Načelnik odgovara da je
popis korisnika socijalne skrbi kojima je Općina Selca dodijelila pomoć uvijek dostupan te da
ga vijećnici mogu u svako doba dobiti na uvid, ali da zbog mogućeg izvrgavanju sramoti
korisnika ne želi taj spisak dostavljati sa materijalima za sjednicu vijeća.
Završeno u 18.45.
Klasa: 021-05/13-01/0021
Urbroj: 2104/07-01-01/13-02
Selca, 23. prosinca 2013. godine
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