ZAPISNIK

sa 5. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 31. ožujka 2014. godine, s početkom u
18.00 sati
Nazočni:
1. Bruno Štambuk
2. Denis Nižetić, ing.građ.
3. Josip Mošić
4. Dean Litović
5. Pavle Ordić
6. Pero Trutanić
7. Marčelo Štambuk, dr.med
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
Izočni:
1. Nikolina Tonšić, mag.oec.
2. Adi Neimarlija, prof.
3. Željko Mišetić
4. Nikica Politeo, ing.građ.
Poziv za održavanje 5. sjednice Općinskog vijeća dostavljen je vijećnicima sa slijedećim
dnevnim redom:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selca za razdoblje od
01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine,
3. Prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji Općine Selca za 2012. godinu,
4. Prihvaćanje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 06-12/2013,
5. Usvajanje Pravilnika o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija,
6. Informacija i donošenje zaključka u slučaju „Bozek“,
7. Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića Selca,
8. Prijedlog Načelnika za zapošljavanje Ravnatelja Općinske knjižnice na puno radno vrijeme
(40/h tjedno),
9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Općinske knjižnice,
10. Davanje suglasnosti na Pravilnik o radu Općinske knjižnice Selca,
11. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Selca
12. Prijedlog Odluke o financiranju rekonstrukcije Šetališta Rajka Štambuka u Selcima,
13. Prijedlog Odluke o financiranju modernizacije javne rasvjete,
14. Zamolba gosp. Marija Ostojića iz Povalja (radi rješavanja ulaza na II. kat Zadružnog
doma u Povljima),
15. Zamolba gosp. Ivana Milasa,
16. Zamolba gosp. Miodraga Stančića,
17. Razno.
Prije otvaranja i rada po dnevnom redu, Miljenka Zlatar, službenica JUO Općine Selca je
prebrojala prisutne, konstatirala da je nazočno 6 vijećnika i utvrdila da postoji kvorum za
održavanje sjednice. Jednoglasno je odlučeno da Miljenka Zlatar bude zapisničar.
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Sjednicu Općinskog vijeća Općine Selca otvara predsjednik Općinskog vijeća Pavle Ordić ,
stavlja predloženi dnevni red na glasovanje te je isti jednoglasno prihvaćen.
AD – 1.
Po ovoj točki dnevnog reda zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća Općine Selca je
jednoglasno prihvaćen, uz ispravak u točki pod Ad.21. gdje umjesto „od 01.rujna
2014.godine” treba stajati „od 01.rujna 2013.godine”.
AD – 2.
Na ovu točku dnevnog reda je pristigao vijećnik Marčelo Štambuk. Romana Štambukizvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda uvodno obrazlaže predloženi akt. Bruno Štambuk
primjećuje da je Proračun za 2013. u odnosu na planirani ostvaren sa svega 87%. Navodi da
glavni razlog tog nesrazmjera leži u činjenici što je u Proračunu za 2013.godinu bila planirana
prodaja Didolića dvora, koja se nije realizirala, kao što je planirana i Proračunom za
2014.godinu te će i ove godine doći do tako velike razlike između Proračuna i njegovog
izvršenja, jer se prodaja opet neće dogoditi. Stoga predlaže da se prilikom sačinjavanja ovog
dokumenta za 2014. godinu na prvu stranicu stavi plan za 2014.godinu, kako bi vijećnicima
bilo što preglednije razmatranje i praćenje realizacije planiranog i ostvarenog.
Bruno Štambuk izjavljuje da on za ovakav izvještaj o izvršenju Proračuna ne može glasovati.
Načelnik nastavno objašnjava da je ovo Odluka o izvršenju proračuna te da se tu radi o
točnim podacima u odnosu na Plan koji je donesen Rebalansom Proračuna, a ne s obzirom na
Proračun koji se donosi početkom godine. Nadalje ističe da je proračun za 2013.godinu bio
osrednji i bolji nego 2012. godine.
Bruno Štambuk pita da li u Proračunu trebaju biti navedeni i proračunski korisnici ( DVD,
Turistička zajednica, vrtić, knjižnica), a Romana Štambuk odgovara da kao proračunski
korisnici moraju biti navedeni vrtić i knjižnica, dok Turistička zajednica i DVD to nisu, pa
tako i ne moraju biti.
Nakon završene rasprave, prijedlog je dan na glasovanje te sa 5 glasova „za“ i 2 “uzdržana“
nije usvojen.
AD -3.
Nakon uvodnog obrazloženja Načelnika, Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Zaključak o
prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Općine Selca za
2012.godinu.
AD – 4.
Ova točka dnevnog reda je započela sa obrazloženjem i izvješćem Načelnika.
Bruno Štambuk ističe da u Izvješću nije navedeno koliki su prihodi ostvareni od sredstava iz
osnova namjenskog povećanje cijene vode za izgradnju komunalne infrastrukture u prošloj
godini , te predlaže da se to povećanje ukine, odnosno da se više ne naplaćuje, a sve to iz
razloga što se sada izgradnju kanalizacijske mreže financira iz pristupnih fondova Europske
unije i sredstava Županije. Ujedno ističe da vijećnicima nikada nije dostavljeno izvješće o
raspodjeli sredstava prikupljenih od namjenskog povećanja cijene vode. Josip Mošić ističe da
je to neistina te da je iz ranije dostavljenih izvješća bilo razvidno da su se sredstva u cijelosti
iskoristila baš za tu namjenu, pa su tako utrošena za proširenje vodovodne mreže SumartinPunta , dogradnju vodovodne mreže Sumartin-Crkovnjak te dogradnju vodovodne i
kanalizacijske mreže Sumartin-Punta. Načelnik ističe da je u ovom Izvješću to propustio, a da
će u svom slijedećem Izvješću detaljno obrazložiti tu stavku.
Denis Nižetić postavlja pitanje kada će vijećnici zaprimiti financijski plan Turističke
zajednice, na što Načelnik odgovara čim se usvoji od strane Turističkog vijeća.
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Također pita da li postoji Ugovor o najmu tržnice u Selcima i predlaže da se izradi krov na
tržnici, na što mu je odgovoreno da je Ugovor sklopljen, a prijedlog o izvedbi krova je od
strane općinskog vijeća jednoglasno prihvaćen.
Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće općine Selca je nakon provedenog glasovanja
jednoglasno donijelo Zaključak usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Selca
za razdoblje od lipnja do prosinca 2013. godine.
AD – 5.
Uvodno Načelnik izlaže prijedlog Odluke, te predlaže da osoba za informiranje bude Miljenka
Zlatar, što je vijeće jednoglasno prihvatilo. Nakon toga, predjsednik Vijeća je Odluku dao na
glasovanje, te je sta jednoglasno prihvaćena.
AD – 6.
Miljenka Zlatar uvodno izvještava vijećnike o stanju parničnog postupka koji se vodi pred
Općinskim sudom u Supetru, posl. broja: P – 183/06, po tužbi tužitelja Općine Selca radi
predaje u posjed, naknade štete te po protutužbi tuženika Bozek d.o.o. radi naknade štete te
navodi slijedeće:
1.1. da je između istih stranaka vođen parnični postupak pred Općinskim sudom u Supetru,
posl. broja: P – 183/06, po tužbi tužitelja Općine Selca radi predaje u posjed, naknade štete te
po protutužbi tuženika radi naknade štete;
1.2. da je Presuda Općinskog suda u Supetru, posl. broja: P – 183/06, od dana 11. prosinca
2012. godine potvrđena od strane Županijskog suda u Splitu, čime je ista Presuda i postala
pravomoćna;
1.3. da temeljem citirane Presude Bozek d.o.o. ima slijedeće obveze spram Općine Selca;
- isprazniti poslovni prostor u Sumartinu, površine 72,30 m2, u naravi ugostiteljski objekt,
označen kao čest. zgr. 264, k.o. Sumartin, te ga predati Općini Selca u posjed;
- isplatiti Općini Selca iznos od 165.928,00 kn, zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim
kamatama za svaki mjesečni iznos od 1.807,50 kn, ( počevši od 05. siječnja 2006. godine ), na
ime naknade štete;
1.4. da temeljem citirane Presude Općina Selca ima slijedeće obveze spram Bozek d.o.o.;
- isplatiti društvu BOZEK d.o.o. iznos od 173.885,00 kn, zajedno sa pripadajućom zakonskom
zateznom kamatom koja teče od 16. 09. 2011. godine, na ime naknade štete
Također ističe da je iz potvrde pribavljene od strane Fine utvrđeno da Bozek d.o.o. na svom
žiro računu nema nikakvih sredstava te da mu je tvrtka u blokadi, iz čega proizlazi da se
općina Selca od njega ne može naplatiti, dok se on za svoje potraživanje od Općine Selca
može te ovrhom blokirati račun Općinu Selca. Ističe da mogućnost kompenzacije međusobnih
tražbina postoji samo ukoliko se obje strane slože. Također ističe da Općina Selca ima
mogućnost u slučaju ovrhe otvoriti tzv „zaštićeni račun“, temeljem kojeg bi se Općini
omogućilo normalno funkcioniranje. Nadalje navodi da je temeljem prepiske i dogovora
između odvjetnika Općine Selca i društva Bozek, a zbog želje i interesa Načelnika da se ova
situacija okonča što je moguće prije i bez daljnih postupanja, sa društvom Bozek dogovoreno
da će se sa provedbom ovrhe zastati do 31. ožujka 2014. godine , odnosno do ove sjednice
Općinskog vijeća , na kojoj će se raspravljati o ovoj točki dnevnog reda, odnosno o
eventualnoj nagodbi, time da se Mate Zekan, direktor društva Bozek d.o.o. izjasnio da je
suglasan da se zaključi izvansudska nagodba. U svakom slučaju, kako bi se u nagodbi nalazio
i otpust dugova, Miljenka Zlatar ističe da je za ovakvo postupanje potrebna suglasnost
odnosno Odluka Općinskog vijeća.
Sporazumom bi se stranke obvezale da međusobno razriješe odnose na način da se BOZEK
d.o.o. obvezuje, u roku od 8 dana od dana potpisa te Izvansudske nagodbe, isprazniti od svih
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pokretnina, namještaja i opreme, predmetni poslovni prostor, Općini Selca predati ključeve
istog prostora, te na taj način predati isti prostor u mirni i neposredni posjed Općini Selca.
Stranke bi stavile u međusobni prijeboj svoja potraživanja utvrđena odnosno priznata
temeljem pravomoćne i ovršne Presude Općinskog suda u Supetru, posl. broja. P – 183/06, od
11. prosinca 2012. godine, odrekle bi se svih eventualnih potraživanja iznad iznosa koji su
stavljeni u prijeboj, čime bi u cijelosti bile podmirene u svojim potraživanjima, te niti jedna
od strana ne bi imala potraživanja spram druge stranke, neovisno o tome da li postoji razlika u
visini potraživanja, te bi se, ujedno, stranke odrekle svih, eventualnih, razlika po ovoj osnovi;
odrekle bi se i svih, eventulanih, daljnjih potraživanja iz navedenog parničnog postupka
odnosno činjenice vođenja postupka, svih, eventualnih, daljnjih međusobnih postupaka po
istoj osnovi; a BOZEK d.o.o. bi se odrekao prava na podnošenje pravnih lijekova protiv
pravomoćne Presude Općinskog suda u Supetru P – 183/06, odnosno protiv odluke
Županijskog suda u Splitu kojom je ta Presuda i potvrđena.
Načelnik izražava nadu da će se postići sporazum , jer bi to značilo da će se Turistička
zajednica Općine Selca napokon moći smjestiti u adekvatan prostor, budući je već nekoliko
godina smještena u prostoru gdje nema ni sanitarnog čvora, a da još od kraja 2005.godine
postoji Zaključak vijeća o smještaju Turističke zajednice u ovaj prostor. Ističe da je Općina
Selca baš iz tog razloga prije nekoliko mjeseci poslala požurnicu Županijskom sudu u kojoj je
kao razlog požurenja rješavanja ovog predmeta navela potrebu smještaja Turističke zajednice
u predmetni prostor do početka ove turističke sezone.
Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće Općine Selca jednoglasno je donijelo Odluku
o sklapanju izvansudske nagodbe u parničnom postupku vođenog kod Općinskog suda u
Supetru , pod posl. brojem P-183/06 kojom se utvrđuje se da će Općina Selca sklopiti
izvansudsku nagodbu u parničnom postupku vođenog kod Općinskog suda u Supetru , pod
posl. brojem P-183/06, po tužbi tužitelja Općine Selca radi predaje u posjed, naknade štete te
po protutužbi tuženika Bozek d.o.o. Donje Postinje, radi naknade štete te da se ovlašćuje
Općinski načelnik Općine Selca da za provedbu ove Odluke sa društvom Bozek d.o.o. Donje
Postinje, Donje Postinje b.b., OIB: 89735229027, zastupano po direktoru Mati Zekanu sklopi
izvansudsku nagodbu kojom će stranke u cijelosti i trajno razrješiti svoje međusobne odnose,
na način da niti jedna od stranaka nema daljnih potraživanja, obveza, dugovanja i sl. spram
druge.
AD – 7.
Marčelo Štambuk ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanju cijene
usluga Dječjeg vrtića Selca te sukladno obrazloženju koje je priloženo vijećnicima uz ovaj
prijedlog ističe da se cijene nisu mijenjale deset godina te da je povećanje neophodno te da
su i ovako uvećane, cijene usluge vrtića za šestosatni boravak na otoku Braču još uvijek
među najnižim. Nakon kraće rsprave Općinsko vijeće Općine Selca je jednoglasno dopunilo
i izmijenilo pojedine odredbe Odluke na način da sada glase:
Članak 4.
Roditelj- korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga i to
1. 6- satni vrtićki program
iznos usluge u kunama: 270,00
Roditelji- korisnici usluga s više djece upisanih u vrtić ostvaruje pravo na umanjenje
sudjelovanja u cijeni programa iz prethodnog stavka i to:
- roditelji s dvoje djece upisanih u vrtić: za prvo dijete plaćaju pun iznos, a za drugo dijete
iznos umanjen za 20%,
- roditelji s troje djece upisane u vrtić plaćaju za treće dijete 40% od cijene određenog
programa,
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samohrani roditelj plaća dodatnih 20% manji iznos u odnosu na iznose iz prve alineje, a za
treće dijete upisano u vrtić se oslobađa plaćanja u cijelosti.
roditelji-korisnici koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Selca , plaćaju
uslugu za šestsatni boravak 770,00 kuna, odnosno 35,00 kuna po danu.

Članak 5.
Pravo na smanjenje sudjelovanja u plaćanju cijene programa priznaje se:
- djeci invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta koji plaća 30 % od
cijene utvrđenog programa
- za dijete koje zbog bolesti ne koristi kontinuirano usluge vrtića preko 5 dana uzastopno,
roditelj plaća 30% cijene usluga za svaki dan koji nije boravio u vrtiću, a na temelju
potvrde liječnika o bolesti djeteta.
O izostanku djeteta iz dječjeg vrtića, radi razloga navedenog u stavku 1. alineja 2. ovog
članka roditelji –korisnici usluga su dužni obavijestiti vrtić u roku od 3 dana.
Članak 6.
Za vrijeme odstutnosti djeteta iz vrtića dužeg od 10 dana uzastopno, kada je dijete odsutno
zbog drugih razologa od onih navedenih u članku 5 stavak 1, alineja 2 (npr. odlazak u
inozemstvo, odlazak u goste i dr.) korisnik usluge dužan je platiti cijenu usluge u visini od
50% cijene usluga za svaki dan koji nije boravio u vrtiću.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Selca”
a primjenjivat će se od 1. svibnja 2014. godine.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o mjerilima za
utvrđivanje cijena usluga dječjeg vrtića “Selca” ( “Službeni glasnik Općine Selca”,
br.04/2004 ).
Tako izmijenjna Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića “Selca” u
Selcima je od strane Općinskog vijeća jednoglasno donesena.
AD – 8.
Nakon uvodnog obrazloženja Načelnika, Denis Nižetić ističe da prema njegovom mišljenju
nisu vremena za povećanja rashoda za knjižnice te da bi sa ovim prijedlogom trebalo
pričekati još neko vrijeme, dok se ne poprave financijske prilike Općine. Nakon kraće
rasprave, Općinsko vijeće Općine Selca je sa 4 glasa za” i 3 “suzdržana” prihvatilo
prijedlog Načelnika za zapošljavanje ravnatelja Općinske knjižnice na puno radno vrijeme
(40/h tjedno)
AD – 9.
Općinsko vijeće Općine Selca je sa 4 glasa za” i 3 “suzdržana” donijelo Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Općinske knjižnice , na puno radno vrijeme od 40
sati tjedno, sa mandatom od 4 godine.
AD – 10.
Općinsko vijeće općine Selca je sa 6 glasa“za“ te jednim „suzdržanim“ donijelo odluku o
davanju suglasnosti ravnateljici Općinske knjižnice na Pravilnik o radu Općinske knjižnice
“Hrvatski sastanak 1888”Selca od 03.veljače 2014.godine.
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AD – 11.
Općinsko vijeće Općine Selca jednoglasno je donijelo Odluku o popisu pravnih osoba od
posebnog interesa za Općinu Selca.
AD – 12.
Nakon uvodnog izlaganja Načelnika, Denis Nižetić postavlja pitanje odakle su ta sredsva iz
HBOR-a, na što Načelnik odgovora iz dijela poreza na dohodak prikupljenog na području
Općine Selca . Također ga zanima zašto je društvo “Berica”, izvođač radova na predmetnoj
šetnici , prekinio sa izvođenjem radova, odnosno zašto su radovi stali. Načelnik odgovara da
je to iz razloga što isti ne želi raditi dok mu se ne podmire potraživanja koja ima spram
Općine Selca s tog osnova. Nakon kraće rasprave, sa 6 glasa“za“ te jednim „suzdržanim“
donesena je Odluka o financiranju rekonstrukcije Šetališta Rajka Štambuka , kojom je
odlučeno da će se za rekonstrukciju iste koristiti iznos od 200.000,00 kuna deponiranih kod
HBOR-a.
AD – 13.
Općinsko vijeće općine Selca je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijelo Odluku
o financiranju modernizacije javne rasvjete, kojom će za tu namjenu Općina Selca koristiti
iznos od 100.000,00 kuna deponiranih kod HBOR-a-.
AD – 14.
Nakon kraće rsprave jednoglasno je donesena Odluka kojom se zadužuje Komisija za
urbanističko planiranje u Općini Selca da nakon obavljenog očevida temeljem zakonskih i
podzakonskih propisa, utvrdi uvjete i mogućnosti otvaranja novog ulaza na zgradi Zadružnog
doma u Povljima, kojim bi se Mariju Ostojiću i tvrtki Magel d.o.o. , podnositeljima pisma
namjere , zaprimljenog dana 23.10.2013.godine, u Klasi: 053-01/13-01/0034, Ur. broj:
2104/07-01-01/14-01, eventualno omogućio pristup katu sa stražnje strane zgrade te da o
tome sačini mišljenje, temeljem kojeg će Općinsko vijeće na svojoj sljedećoj sjednici
raspravljati o navedenom zahtjevu.Ujedno se obvezuje predsjednik Komisije za urbanističko
planiranje u Općini Selca da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz točke 1. ovog
zaključka sazove radni sasanak Komisije .
AD – 15.
Općinsko vijeće Općine Selca je nakon kratke rasprave, uz obrazloženje Mijenke
Zlatar da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti propisani Odlukom o komunalnom
doprinosu koji predviđaju mogućnost potpunog oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog
doprinosa, donijelo Zaključak kojim se odbija zahtjev Ivana Milasa iz Selaca za potpuno
oslobođenje od komunalnog doprinosa za stambenu građevinu, sagrađenu na zemljištu koje se
nalazi u Selcima, Put Radonje 13, zaprimljen u Klasi: 361-06/13-01/0004, Ur. broj: 2104/0701-01/14-01,od 10. ožujka 2014. godine iz razloga što u nadležnosti Općinskog vijeća nije,
niti može biti, stavljena nadležnost za smanjenje ili oslobođenje komunalnog doprinosa u
pojedinačnoj upravnoj stvari, već je u njegovoj nadležnosti isključivo donošenje općih akata
kojim se reguliranju pitanja o komunalnom doprinosu Općine Selca. Također je jednoglasno
odlučeno da se nisu ispunili uvjeti za izmjenu važeće Odluke o komunalnom doprinosu.
AD – 16.
Općinsko vijeće Općine Selca je nakon kratke rasprave, uz obrazloženje Mijenke Zlatar da u
konkretnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti propisani Odlukom o komunalnom doprinosu koji
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predviđaju mogućnost djelomičnog oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa,
donijelo Zaključak kojim se odbija zahtjev Miodraga Stančića iz Rasotice za smanjenje
(oslobođenje od dijela ) komunalnog doprinosa za stambenu građevinu, sagrađenu na
zemljištu oznake k.č. br. 186/2 k.o. Novo Selo u Rasotici, zaprimljen u Klasi: 361-06/1301/0005, Ur. broj: 2104/07-01-01/14-01 od 11. srpnja 2013. godine.
AD – 17.
Pod točkom “Razno”Bruno Štambuk predlaže da se uredi igralište u Selcima te da se isto
treba uknjižiti na Općinu Selca, jer prema njegovim saznanjima, prema izričitoj zakonskoj
odredbi Zakona o sporskim igralištima moguća njegova uknjižba na Općinu Selca.
Također ističe da se za groblje na Selcima treba tražiti od Državnih cesta da umjesto pune crte
na cesti koja vodi do ulaza u groblje,stavi isprekidana, jer puna crta onemogućava
odlazak na groblje. Načelnik isitče da je to već pokušano, ali da Državne cestu nisu uvažile tu
primjedbu.
Denis Nižetić pita da li postoji popis nekretnina u vlasništvu ili u posjedu Općine Selca iz
kojeg bi se jasno vidjelo koje su to nekretnine i u kojem statusu te ističe da je taj popis već
trebalo sačiniti. Načelnik navodi da je u proceduri.
Denis Nižetić ističe da je prema Zakonu o socijalnoj skrbi za sve radno sposobne korisnike
socijalne pomoći utvrđena obveza uključivanja u društveno koristan rad te da su dužni
odraditi određeni broj sati kroz pomoć starijima ili osobama s invaliditetom ili kroz
sudjelovanje u javnim radovima. Navodi da je Općina Bedekovčina i prije donošenja novog
Zakona o socijalnoj skrbi imala u odredbama svoje odluke utvrđenu obvezu korisnika
jednokratne novčane pomoći da za njenu protuvrijednost odradi društveno koristan rad te
predlaže da i Općina Selca utvrdi takav način odrađivanja jednokratne novčane pomoći za
radno sposobne osobe, držeći pri tom neprimjereno da radno sposoban korisnik socijalne
pomoći za primljeni novac ništa ne uzvrati, a da Općina mora zapošljavati i plaćati druge
osobe za npr. čišćenje nerazvrstanih cesta, plaža i.t.d.
Završeno u 20.30.
Klasa: 021-05/14-01/0004
Urbroj: 2104/07-01-01/14-02
Selca, 31. ožujka 2014. godine
ZAPISNIČAR:
Miljenka Zlatar, v. r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Pavle Ordić, v.r.
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