ZAPISNIK

sa 7. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 01. listopada 2014. godine,
s početkom u 19:00 sati
Nazočni:
1.
Adi Neimarlija, prof.
2.
Nikolina Tonšić, mag.oec.
3.
Nikola Borojević
4.
Bruno Štambuk
5.
Nikica Politeo, ing.građ
6.
Denis Nižetić, ing.građ.
7.
Pavle Ordić
8.
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. Josip Mošić
2. Marčelo Štambuk, dr.med
3. Dean Litović
Poziv za održavanje 7. sjednice Općinskog vijeća dostavljen je vijećnicima sa slijedećim
dnevnim redom:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Selca od 1.
siječnja 2014. do 30. lipnja 2014.,
3. Prijedlog Izvješća o radu načelnika Općine Selca za razdoblje od siječnja do
lipnja 2014. godine,
4. Usvajanje Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Selca,
5. Usvajanje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša (usklađenje),
6. Prijedlog Odluke i suglasnosti za projekt „Svjetsko selo pisaca Brač“ i
donošenje zaključka,
7. Razmatranje zahtjeva grupe građana iz Novog Selca i donošenje zaključka,
8. 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.,
Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno, pa predsjedatelj konstatira rad po istom.
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AD – 1.
Po ovoj točki dnevnog reda Denis Nižetić izjavljuje da se pod točkom „Razno“ radi o
netočnom navodu iz kojega proizlazi da je on postavio pitanje vezano samo za naplatu
korištenja javnih površina na tržnicama, a da je on zatražio očitovanje vezano za sve naknade
koje proizlaze iz zakona o komunalnom gospodarstvu, uključujući i naplatu komunalnog
doprinosa te komunalne naknade. Također primjećuje da je u zapisniku izostavljena
primjedba u kojoj je bilo ukazano na nedostatak popisa imovine, odnosno nekretnina u
vlasništvu Općine Selca. Nakon toga je zapisnik dan na glasovanje te je isti prihvaćen sa 7
glasova „za“ i 1 „uzdržan“.
AD – 2.
Načelnik uvodno obrazlaže dokument te ističe da isti jasno govori o tome koliko je ovo
razdoblje bilo loše po prihodima za općinu. Navodi da su prihodi ostvareni iz osnova uplate
komunalnog doprinosa obveznika te da su povučena sredstva iz HBOR-a. Također da se nada
prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Selca koje se nalaze u Sumartinu i Novom Selu, jer se
u suprotnom ništa ozbiljnije ne može ulagati u infrastrukturu.
Denis Nižetić predlaže da se analitički prikaže po datumima kada su i u kojem iznosu izvršene
uplate od strane obveznika svih komunalnih davanja, uključujući i uplatnice koje izdaje
komunalni redar za korištenje javnih površina. Njegov prijedlog je dan na glasovanje te je
jednoglasno prihvaćen. Adi Neimarlija primjećuje da rashodi nisu veliki, ali da su prihodi
izuzetno mali te da se u tom pogledu može više napraviti, upirući pri tom u naplatu svih
prihoda iz domene komunalnih davanja. Bruno Štambuk također ističe da su prihodi
katastrofalni te da se očito treba ići u rebalans proračuna, kao što je on to i predvidio u
trenutku donošenja proračuna za ovu godinu. Primjećuje da se u rashodima nalazi dosta
nepotrebnih troškova te smatra da načelnik nije smio dozvoliti njihov nastanak , jer se nije
smjelo ići u toliki minus. Politeo primjećuje da je od poreza na kuće uprihođeno tek 40.000,00
kuna te pita koji je razlog. Načelnik odgovara da je tome tako jer porezna uprava još nije
poslala rješenja za ovu godinu. Nakon toga predsjednik Vijeća daje na usvajanje dokument ,
koji sa 3 glasa“za, 4“protiv“ i 1“uzdržan“ nije prihvaćen.
AD -3.
Načelnik ukratko iznosi izvješće o svom radu u razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine ,
koje je vijećnicima zajedno sa pozivom na sjednicu vijeća dostavljeno u materijalima.
Vezano za stavku III Izvješća koja se odnosi na realizirane projekte i aktivnosti u prvom
dijelu 2014.godine Denis Nižetić pita kada će se realizirati selektivno odlaganje otpada po
mjestima te kada će se to regulirati, na što Načelnik odgovara da je već od početka slijedeće
godine Općina dužna postaviti kontejnere za odlaganje selektivnog otpada, pa su stoga već
poduzete sve potrebne radnje za njihovu nabavku, a konačnu primjenu očekuje već krajem
ove godine. U odnosu na dio izvještaja Načelnika koji se odnosi na izvještaj Turističke
zajednice Općine Selca, a vezano za prijedlog TZ za izmjenu i dopunu Odluke o javnom redu
i miru na način da se zabrani izvođenje građevinskim radova od 01.06. do 30.09., a ne kao do
sada od 15.06.-15.09.2014. godine, Nikica Politeo ističe da je on na posljednjoj sjednici
Vijeća također predložio izmjenu navedene Odluke. Međutim, on smatra da se građevinskim
obrtnicima u Novom Selu, Vrhu i na sličnim mjestima treba omogućiti rad tijekom cijele
godine, jer da nije isto da li obrtnik obavlja svoju djelatnost u Vrhu , Novom Selu ili na rivi u
Sumartinu i Povljima. Adi Neimarlija ističe da je potrebno postići dogovor između
iznajmljivača, ugostitelja i poduzetnika te pronaći zajedničko rješenje. Ujedno izražava
negodovanje Povljana vezano uz nepoštivanje odredaba komunalnog reda, nereda u privezu
brodica, parkiranju, kao i nedostatak svjetla na ulazu u Povlja. Ističe da nema javne rasvjete
od hotela“Galeb“ , a da ni mali most nije popločan iako se Općina obvezala to učiniti. Osobito
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ističe problem parkiranja u ljetnim mjesecima i potrebu da se napravi parking, te obvezu
Općine za uklanjanjem žandarjera koje su ljudi neovlašteno postavili na javnim površinama i
na taj način onemogućili parkiranje vozila. Ističe i problem neovlaštenog odlaganja otpada,
naročito kartonske ambalaže ispred samoposluga u Povljima. Naime, otkad se uklonio
kontejner koji se nalazio u blizini samoposluge „Studenac“ iste nemaju gdje odlagati svoj
otpad, pa su radnici samoposluge napravili drvene kutije u koje odlažu svoj otpad. Kako
mještani vide da se tu odlaže otpad onda i oni tu ostavljaju svoje kućno smeće te nastaje
sveopći nered. Ističe da je to vrlo lako rješivo te da je samo komunalni redar trebao o tome
povesti računa. Pavle Ordić odgovara da je mali most spašen, odnosno saniran, a da će se isti
popločati čim to bude moguće. Načelnik odgovara da je za Povlja puno napravljeno u ovoj
godini , da je on osobno otišao u Povlja na sastanak sa mještanima koji je ,unatoč tome što je
protekao u prilično neugodnom tonu, završio dogovorom. Ističe da se javna rasvjeta ne može
cijela postaviti odjednom, ali da će se prema mogućnostima postavljati npr. 10 po 10 stupova
javne rasvjete, pa će se u konačnosti i taj problem riješiti u cijelosti.
Nikolina Tonšić predlaže da se na vaterpolskom igralištu u Sumartinu napokon ukloni kamen
koji tamo stoji već dugo vremena, te ističe da je za njegovo uklanjanje nadležna baš Općina.
Bruno Štambuk ističe da izvještaj nije dobar te da je u njemu trebalo navesti što se sve nije
napravilo. Pita zašto se uplatnice za komunalnu naknadu nisu dostavile ranije, jer da je
ljudima to teško sve platiti odjedanput.
Nikica Politeo pita zašto sav novac ide u zonu „Konopice“ te zašto se ne riješi zona
Koprivice, koja ima riješenu infrastrukturu. Drago Štambuk odgovara da je to iz razloga što
nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi ali i činjenica da Općina u navedenoj zoni nema
vlastitog zemljišta već je zemljište u privatnom vlasništvu. Bruno Štambuk pita što je sa
novcem od legalizacije objekata i na što se taj novac potrošio. Također ga zanima da li je
Načelnik poduzeo kakve radnje vezano za bolju povezanost trajektne linije Sumartin Makarska i postavljanje većeg trajekta na toj liniji kao i za izgradnju novog trajektnog
pristaništa u Makarskoj . Načelnik odgovara da trajekt koji pristaje u Makarskoj ne može biti
veći od onog koji sada vozi na toj relaciji, jer ga pristanište u Makarskoj ne bi moglo primiti.
Kazuje da je razgovarao i sa gradonačelnikom Makarske i sa Lučkom upravom, ali da grad
Makarska momentalno nije zainteresirana za premještanje trajektnog pristaništa, kao što
uostalom nije bio zainteresiran ni prijašnji Gradonačelnik ni saziv Vijeća.
Nakon završene rasprave Izvještaj koji je podnijet vijećnicima sa 3 glasa „za“ , 3 „protiv“ i 2
“uzdržana“ nije prihvaćen.
AD – 4.
Dokument kako je i predložen u materijalima za sjednicu daje se na glasovanje te je isti
jednoglasno donesen.
AD – 5.
Odluka kako je i predložena u materijalima za sjednicu daje se na glasovanje te je ista
jednoglasno donesena.
AD – 6.
Načelnik obrazlaže zahtjev te predlaže davanje podrške navedenom projektu . Nakon toga
predsjednik Vijeća daje Odluku i suglasnost o projektu kako je i predložena u materijalima na
glasovanje te je ista jednoglasno donesena.
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AD – 7.
Načelnik daje uvodni osvrt na Zahtjev za zatvaranje i osiguranje nelegalnog prometnog
priključka na Ž6149, postavljen od strane mještana Novog Sela te predlaže prvenstveno
zatražiti mišljenje Županijskih cesta, jer se radi o stvari iz njihove nadležnosti, koje bi zatim
trebalo proslijediti na daljnje postupanje. Politeo navodi da su potpisi na predmetnom
Zahtjevu nečitki, da se u odnose na neke potpise koji se daju iščitati može zaključiti da se
radi o osobama koje nemaju prijavljeno prebivalište u Novom Selu. U odnosu na dio zahtjeva
koji se odnosi na zatvaranje priključka smatra da se to može realizirati tek kad se napravi
adekvatan ulaz u Novo Selo iz smjera Povalja. Adi Neimarlija izražava čuđenje vezano za
nezadovoljstvo mještana tom nerazvrstanom cestom, budući je ista na njihovo inzistiranje
napravljena prije svega 10-tak godina, ali u svakom slučaju podržava prijedlog da se zatraži
mišljenje od Županijskim cesta da li cesta ispunjava osnovne sigurnosne uvijete. Nakon takve
rasprave, sa 6 glasova „za“ i 2 „uzdržana“, donesen je Zaključak da će se predmet proslijediti
Županijskim cestama na nadležno postupanje te da će se zatražiti njihovo mišljenje i uputa za
poduzimanje daljnjih radnji.
AD – 8.
Nikica Politeo ističe da je na poslijednjoj sjednici vijeća odlučeno da će se na ovoj sjednici
donijeti Odluka o izborima za članove vijeća Mjesnog odbora na području općine Selca, te
pita zašto to nije uvršteno u toku dnevnog reda današnje sjednice. Miljenka Zlatar odgovara
da zbog izmjena Zakona treba uskladiti Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odobra te da
će se ista pripremiti za slijedeću sjednicu. Denis Nižetić pita da li se izbori za vijeće mjesnih
odbora mogu provesti zajedno sa predsjedničkim izborima, na što Miljenka Zlatar odgovara
da je to moguće uskladiti, ali da pri tome treba poštovati zakonske rokove za raspisivanje
izbora, kao i ostale uvijete. Bruno Štambuk kazuje da se općinska uprava ni dalje ne pridržava
radnog vremena u Općini Selca. Denis Nižetić pita zašto se natječaji za zakup poslovnog
prostora raspisuju tek u 7 ili 8 mjesecu, a ne ranije, na što Miljenka Zlatar odgovara da ove
godine natječaj za poslovne prostore u Sumartinu nije mogao biti prije raspisan, jer je Općina
nedavno preuzela te prostore koji su bili predmet spora pa ih je nakon preuzimanje trebalo
prvo privesti svrsi. Politeo pita što je sa gospodarskom zonom „Koprivice“, te predlaže da se
utvrdi vlasništvo na njenom području. Ujedno navodi da se cijelo vrijeme potencira
industrijska zona „Konopice“ koja nema ni struju ni vodu, dok se zona „Koprivice“ koja ima
riješenu cijelu infrastrukturu potpuno zanemaruje. Nižetić ističe da vijećnicima još uvijek nije
dostavljen popis nekretnina u valsništvu Općine Selca te ukazuje potrebu za vođenje brige o
upravljanju i održavanju nekretnina koje su u vlasništvu Općine, pri tom kao primjer navodi
držanje kokoša u području kulturnog spomenika - Didolića dvora, što je nedopustivo.
Također Nižetić primjećuje da se još uvijek nije izradila nova odluka o socijalnoj skrbi, u
kojoj bi se prema Zakonu o socijalnoj skrbi za sve radno sposobne korisnike socijalne pomoći
utvrdila obveza uključivanja u društveno koristan rad te dužnost odrađivanja određenog broja
sati kroz pomoć starijima ili osobama s invaliditetom ili kroz sudjelovanje u javnim radovima.
Završeno u 20:30 h
Klasa: 021-05/14-01/0006
Urbroj: 2104/07-01-01/14-02
Selca, 01. listopada 2014. godine
ZAPISNIČAR:
Miljenka Zlatar

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Pavle Ordić
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