ZAPISNIK

sa 6. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 08. srpnja 2014. godine, s početkom u
19.00 sati
Nazočni:
1. Adi Neimarlija, prof.
2. Marčelo Štambuk, dr.med
3. Nikola Borojević
4. Dean Litović
5. Bruno Štambuk
6. Nikica Politeo, ing.građ.
7. Denis Nižetić, ing.građ.
8. Pavle Ordić
9. Pero Trutanić
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. Josip Mošić
Poziv za održavanje 6. sjednice Općinskog vijeća dostavljen je vijećnicima sa slijedećim
dnevnim redom:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 5. 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. Prijedlog Odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina na području
Općine Selca
4. Prijedlog dodjele javnih priznanja Općine Selca
5. Razmatranje prijedloga Komisije za prostorno i urbanističko planiranje za kat na
“Zadružnom domu” u Povljima
6. Donošenje Zaključka o visini zakupa za Turističku zajednicu Općine Selca u Sumartinu te
Galeriju Povlja,
7. Imenovanje v.d. ravnatelja Općinske knjižnice “Hrvatski sastanak 1888”,
8. Rasprava o random vremenu općinske uprave,
9. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije I donošenje Zaključka o aktiviranju i prestanku
vijećničkog mandata,
10. Razno.
Prije otvaranja i rada po dnevnom redu, Miljenka Zlatar, službenica JUO Općine Selca je
prebrojala prisutne, konstatirala da je nazočno 9 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 ,
te predlože izmjenu dnevnog reda na način da točka 9. postaje točka 1., a da točke od 1.-do 8.
postaju točke 2.-9., dok točka 10. ostaje nepromijenjena.Tako predložena izmjena dnevnog
reda se daje na glasovanje te je ista jednoglasno prihvaćena.
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AD – 1.
Adi Neimarlija, kao član Mandatne komisije uvodno obrazlaže Izvješće Mandatne komisije te
predlaže prihvaćanje Zaključka o aktiviranju vijećničkog mandata vijećnika i prestanak
obnašanja dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću, kojim se Nikoli Borojeviću, izabranom
vijećniku Općinskog vijeća sa liste HDZ-a, potvrđuje se nastavljanje obnašanje dužnosti
vijećnika Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata od dana 08.srpnja
2014.godine, a Željku Mišetiću, zamjeniku vijećnika utvrđuje se prestanak obnašanja dužnosti
vijećnika Općinskog vijeća od dana 08.07.2014.godine. Takav Zaključak je jednoglasno
prihvaćen.
AD – 2.
Po ovoj točki dnevnog reda Bruno Štambuk izjavljuje da se pod točkom „Razno“ radi o
netočnom navodu iz kojega proizlazi da je on predložio uređenje igrališta u Selcima. Međutim
ističe da je on samo ukazao na mogućnost uknjižbe igrališta na Općinu Selca, kako je to i
navedeno u zapisniku, a ne i uređenje igrališta. Također primjećuje da je u zapisniku
izostavljena primjedba i rasprava o radnom vremenu Općinske uprave u kojoj je bilo ukazano
na nepridržavanje radnog vremena od strane službenika i namještenika općinske uprave.
Nakon toga je zapisnik dan na glasovanje te je isti prihvaćen sa 7 glasova „za“, 1 „protiv“ i 1
„uzdržan“.
AD -3.
Nakon kraće rasprave, prijedlog je dan na glasovanje te je sa 7 glasova „za“ i 2 “uzdržana“
usvojen.
AD – 4.
Pročelnik objašnjava da je, vezano za izmjene Zakona o vodama, predloženo donošenje
Odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina na području Općine
Selca. Bruno Štambuk ukazuje da su komunalne vodne građevine , koje su navedene u
prilogu ove Odluke te se vode kao vlasništvo Općine Selca, izgrađene dijelom i od
financijskih sredstava Općine Selca te pita postoji li ikakva mogućnost da se ta sredstva
refundiraju Općini od strane Vodovoda. Pročelnik ističe da bi se predmetne građevine mogle
ustupiti Vodovodu na način da Općina Selca zadrži određene poslovne udjele, ali da se za
takav način prepuštanja vlasništva nije odlučila niti jedna općina na Braču. Nastavno Nikica
Politeo ističe da je pregledom zadnjeg službenog glasnika ustanovio da je Načelnik Općine
Selca u cijelosti oslobodio Vodovod Brač od plaćanja komunalnog doprinosa za svoju
građevinu te pita iz kojeg razloga se Vodovodu Brač u tom pogledu izlazi u susret, a
primjerice obvezniku Miodragu Stančiću se nedavno odbio zahtjev za oslobođenje od
komunalnog doprinosa. Načelnik odgovara da je oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog
doprinosa Vodvoda Brač utemeljeno na Odluci o komunalnom doprinosu Općine Selca I radi
se o objektima odvodnje koji su od iznimnog značaja za Općinu, dok Miodrag Stančić ne
ispunjava uvijete propisane tom istom Odlukom za umanjenje obveze plaćanja komunalnog
doprinosa za svoju građevinu koju ozakonjuje i to iz razloga jer nema prijavljeno prebivalište
na području Općine Selca. Pavle Ordić ističe da se o toj točki raspravljalo na posljednoj
sjednici Vijeća te da je Miodragu Stančiću odgovoreno na njegovu zamolbu te ujedno
zaključuje raspravu o tom pitanju. Nakon toga Odluku kako je i predložena u materijalima za
sjednicu daje na glasovanje te je ista jednoglasno donesena.
AD – 5.
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Uz obrazloženje predsjednika Općinskog vijeća da se na sugestiju GD Crvenog križa Brač
predlaže donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Selca Klubu dobrovoljnih
darivatelja krvi , Odluka kako je i predložena u materijalima za sjednicu daje se na glasovanje
te je ista jednoglasno usvojena.
AD – 6.
Predsjednik komisije za urbanističko planiranje u Općini Selca Denis Nižetić obrazlaže
Mišljenje o “Rješavanju ulaza na drugi kat Zadružnog doma u Povljima”, te ističe da
Komisija predlaže davanje suglasnosti za izmjenu ulaza na drugi kat zadružnog doma u
Povljima, ali tek kad se za to ostvare svi potrebni uvijeti. Pri tom se čini nužnim zgradu
legalizirati, etažirati, uplaniti u katastru i provesti njenu uknjižbu u zemljišnim knjigama, te
ishoditi od strane investitora građevinsku dozvolu za taj zahvat. Nakon toga je Vijeće
jednoglasno donijelo Odluku da se načelno ne protivi opisanom građevinskom zahvatu te da
će se po ispunjenu svih gore navedenih uvijeta o tome ponovno raspravljati na Vijeću.
AD – 7.
Nakon kraće rasprave te uvažavajući primjedbu Nikole Borojevića da naziv ove točke
dnevnog reda treba precizirati na način da kako slijedi:
a) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskog načelniku na Odluku o
dodjeli poslovnog prostora u Sumartinu, označenog kao čest.zgr. 264 k.o.
Sumartin zakupoprimcu Turističkoj zajednici Općine Selca
b) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskog načelniku na Odluku o
dodjeli poslovnog prostora u Povljima , označenog kao čest.zgr. 111/2 k.o. Povlja
Udruzi za promicanjene kulture i tradicijskih vrijednosti Galerija Povlja, otok
Brač.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena Odluka da se Načelniku da suglasnost
za dodjelu poslovnog prostora pod
a) na dvije godine , bez plaćanja zakupnine,
b) na dvije godine , bez plaćanja zakupnine.
AD – 8.
Miljenka Zlatar navodi da je po provedenom natječajnom postupak za izbor ravnatelja
Općinske knjižnice „Hrvatski sastanak 1888“ utvrđeno da se za ravnatelja knjižnice javila
samo jedna osoba i to dosadašnja v.d. ravnateljica Irma Eterović, koja za posao ravnatelja
ispunjava sve propisane uvijete osim dužine radnog staža. Stoga je jednoglasno temeljem
članka 25. Statuta Općinske knjižnice „Hrvatski sastanak1888.“ („Službeni glasnik Općine
Selca“, broj 2/07),donesena Odluka da se Irma Eterović primi kao v.d. ravnateljica na
određeno vrijeme od jedne godine i to od 8.srpnja 2014.godine do 8.srpna 2015.godine.
AD – 9.
Predsjednik vijeća ističe da je zbog učestalih predstavki pojedinih vijećnika ova točka
dnevnog reda uvrštena na ovu sjednicu vijeća. Bruno Štambuk ističe da nepridržavanje radnog
vremena od strane službenika i namještenika Općinske uprave prelazi svaku mjeru, jer da je
radno vrijeme službenika Općinske uprave 8 sati, a ne 6, koliko rade pojedini službenici.
Ističe da se promatranjem dolazaka i odlazaka službenika utvrdilo da neki od njih dolaze u 7 h
neki u 7,20, 8,00 ili 8,30, a neki da odlaze već u 13 h. U svakom slučaju da u zgradi općine u
14 sati više nema nikoga. Isto da se odnosi i na predsjednicu Turističke zajednice i
predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Također navodi da se ni sam Načelnik ne
pridržava radnog vremena, već da odlazi i dolazi kad ga je volja. Načelnik odgovara da on
kao dužnosnik nema propisano radno vrijeme i da se njegov posao ne svodi samo na
kancelarijski, već se veliki dio tog posla obavlja na terenu, a time da je on kao Načelnik 24
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sata na raspolaganju. U odnosu na radno vrijeme Općinskih službenika ističe da će nabaviti
uređaj koji će pokazivati točno vrijeme odlaska i dolaska službenika na posao. Adi
Neimarlija ističe da se radno vrijeme Općinske uprave nikako ne može odnositi načelnika, pa
tako ni na predsjednika DVD-a, jer kako ističe kod organiziranja rada vatrogasaca radi se o
posebnim, specifičnim poslovima te da je njihova intervencija ponekad potrebna i usred noći.
AD – 10.
Načelnik uručuje vijećnicima zahtjev DVD-a „Selca“ te obrazlažiući isti navodi da je Općina
Selca formalno-pravno vlasnik dvaju vatrogasnih vozila kojima se koristi DVD“Selca“ , što
DVD-u predstavlja problem jer kao nevlasnik ne može prijaviti navedena vozila u
vatrogasnu mrežu. Također iz tog razloga DVD ne može ni registrirati vozila na svoje ime ,
pa ni ugovoriti policu osiguranja na društvo. Stoga, predlažu da Općina Selca daruje
vatrogasna vozila društvu. Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena Odluka kojom se
uvrđuje da Općina Selca daruje motorna vatrogasna vozila u svom vlasništvu i to: TAM 260
T22 , crvene boje, broja šasije:ZX2260022PTT03297, godine proizvodnje 1993 i
registarskom oznakom ST 925 JF, te - MERCEDES UNIMOG U 100 L c-98540, crvene boje,
broja šasije:WDB4082161W193845, godine proizvodnje 1999. i registarskom oznakom ST
516 LB, uz uvijet da daroprimatelj ne može ista otuđiti ili dati u najam bez suglasnosti
daroprimatelja. Ujedno se ovlašćuje Općinski načelnik Općine Selca da poduzima sve
potrebne radnje za sklapanje ugovora o darovanju.
Nikica Politeo pita kada će se provesti izbori za Mjesne odbore na području općine Selca, na
što Načelnik odgovara da će se takova Odluka donijeti čim prije odnosno nakon izvršenih
potrebnih priprema a samim time konačno odrediti datum održavanja izbora.
Nikica Politeo nadalje predlaže izmjenu Odluke o komunalnom redu , a vezano uz radno
vrijeme obrtnika u pojedinim mjestima u Općini Selca, jer smatra da nije isto da li obrtnik
obavlja svoju djelatnost na Vrhu Brača, Novom Selu ili na rivi u Sumartinu i Povljima.
Smatra da se na takav način potiče siva ekonomija te da tome treba stati na kraj. Također
ističe da se oglasne ploče na području Općine Selca, primjerice u Novom Selu neredovito
ažuriraju , da se na njih ne stavljaju bitne stvari, a da bi mještani baš putem oglasnih ploča u
mjestima trebali biti informirani o svim bitnim stvarima koje se događaju u Općini.
Nikola Borojević smatra da bi se sjednice Općinskog vijeća trebale održavati svakog prvog u
mjesecu jer bi na taj način vijećnici o svemu što se dešava bili bolje obaviješteni.
Denis Nižetić pita što je sa naplatom korištenja javnih površina na tržnicama te navodi da će o
tome zatražiti izvješće komunalnog redara. Miljenka Zlatar navodi da se naplate vrlo rijetko
vrše putem uplatnica, jer je intencija da se svi korisnici javnih površina obavežu na plaćanje
putem Ugovora o zakupu javnih površina, a da neki od njih iako je odnesena Odluka o
odabiru najboljeg ponuditelja po provedenom natječaju za dodjelu javnih površina
izbjegavaju sklapanje ugovora. Denis Nižetić nadalje ističe da bi Načelnik trebao redovito
izvještavati vijećnike o svim važnijim, aktualnim projektima Općine Selca, odnosno o
njihovoj realizaciji.
Završeno u 20.30h
Klasa: 021-05/14-01/
Urbroj: 2104/07-01-01/14
Selca, 08. srpnja 2014. godine
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Miljenka Zlatar, v.r.

Pavle Ordić, v.r.
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