ZAPISNIK
sa 2. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 10.rujna 2013.godine, s
početkom u 19.00 sati
Nazočni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nikolina Tonšić, mag.oec.
Marčelo Štambuk, dr.med
Bruno Štambuk
Denis Nižetić, ing.građ.
Nikica Politeo, ing.građ.
Željko Mišetić
Pavle Ordić
Pero Trutanić

Načelnik, Ivan Marijančević
Ostali nazočni:
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela : Drago Štambuk
Viši savjetnik Jedinstvenog upravnog odjela: Miljenka Zlatar
Izočni:
1.
Adi Neimarlija, prof.
2.
Dean Litović
3.
Josip Mošić
Poziv za održavanje 2. sjednice Općinskog vijeća dostavljen je vijećnicima sa slijedećim
dnevnim redom:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
Donošenje odluke o nerazvrstanim cestama,
Donošenje odluke o socijalnoj skrbi,
Izbor članova komisije:
- za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- za Proračun i financije,
Donošenje odluke o imenovanju članova komisije za popis birača na području
Općine Selca,
Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selca,
Donošenje odluke o imenovanju članova vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja,
Donošenje odluke o imenovanju članova komisije za provođenje natječaja za
dodjelu nagrada i javnih priznanja na području Općine Selca,
Donošenje odluke o imenovanju članova komisije za provođenje natječaja za
stipendiranje učenika i studenata u Općini Selca.

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.
Bruno Štambuk predlaže da se nadoda još jedna točka dnevnog reda i to “Razno”, te da se
ubuduće ta točka uvrsti u svaku sjednicu Općinskog vijeća.
Takav prijedlog je prihvaćen, dnevni red je usvojen jednoglasno, pa predsjedatelj konstatira
rad po istom.
AD – 1.
Po ovoj točki dnevnog reda zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Selca je jednoglasno prihvaćen.
AD – 2.
Temeljem dostavljenih materijala i uz obrazloženje pročelnika, jednoglasno se donosi Odluka
o nerazvrstanim cestama na području Općine Selca.
AD -3.
Po ovoj točki dnevnog reda , nakon kraće rasprave jednoglasno je odlučeno da se donošenje
Odluke o socijalnoj skrbi odgađa za slijedeću sjednicu Vijeća, do kada će se ista detaljnije
razraditi te izmijenjena dostaviti vijećnicima u materijalima za slijedeću sjednicu Vijeća.
AD – 4.
AD – 4-1.
Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje sa 5 glasova „za“, i 3 „uzdržana“, donesena
je Odluka o izboru članova komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u koju su
izabrani slijedeći članovi:
1. Josip Mošić, za predsjednika
2. Adi Neimarlija, za člana
3. Dean Litović, za člana
-

Rješenje o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost je
privitak ovom Zapisniku.

AD – 4-2.
Po prvom prijedlogu Povjerenstva za izbor i imenovanje , koji sa „4“ glasa za i „4“
protiv nije usvojen, predloženo je da se za članove Komisije za Proračun i financije izaberu
Pavle Ordić, za predsjednika te Drago Štambuk i Ivica Škrpaca, za člana.
Drugi prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje jednoglasno je prihvaćen te je odlučeno da
su u Komisiju za Proračun i financije izabrani slijedeći članovi:
1. Pavle Ordić, za predsjednika

2.
3.
4.
5.

Nikolina Tonšić, za člana
Ivica Škrpaca, za člana
Denis Nižetić, za člana
Adi Neimarlija, za člana

-

Rješenje o imenovanju Komisije za Proračun i financije je privitak ovom
Zapisniku.
AD – 5.

Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje jednoglasno je donesena Odluka o izboru
članova komisije za popis birača na području Općine Selca te su u istu izabrani slijedeći
članovi:
1. Ivan Marijančević, predsjednik
2. Ivica Škrpaca, član
3. Drago Štambuk, član
1. Miljenka Zlatar, zamjenik predsjednika
2. Nada Štambuk, zamjenik člana
3. Romana Štambuk, zamjenik člana
-

Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača na području Općine Selca je
privitak ovom Zapisniku.
AD – 6.

Jednoglasno je po prijedogu Povjerenstva za izbor i imenovanje donesena Odluka kojom se u
Upravno vijeća Dječjeg vrtića Selca izabiru slijedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.

Marčelo Štambuk, predsjednik
Nikolina Tonšić, član
Nikica Politeo, član
--------------------, predstavnik roditelja
--------------------, predstavnik zaposlenika

-

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selca je privitak
ovom Zapisniku.

AD – 7.
Prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje kojim je predloženo je da se za članove Vijeća
za dodjelu koncesijskog odobrenja izaberu Ivan Marijančević, za predjednika te Pavle Ordić i
Željko Mišetić , za članove iz redova vijećnika , sa 4 glasa”za”, 3 “protiv” i 1 “uzdržan” nije

izglasan . Stoga je jednoglasno odlučeno da će se o odabiru članova za dodjelu koncesijskog
odobrenja odlučivati na slijedećoj sjednici Vijeća.
AD – 8.
Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje sa 6 glasova „za“, 1 „protiv“ i 1 „uzdržan,
donesena je Odluka o izboru članova komisije za provođenje natječaja za dodjelu nagrada i
javnih priznanja na području Općine Selca u koju su izabrani slijedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.

Pavle Ordić, za predsjednika
Pero Trutanić, za člana
Denis Nižetić, za člana
Dean litović, za člana
Bruno Štambuk, za člana

-

Rješenje o imenovanju komisije za provođenje natječaja za dodjelu nagrada i
javnih priznanja je privitak ovom Zapisniku.
AD – 9.

Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje jednogolasno je donesena Odluka o izboru
članova Komisije za provođenje natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Općini Selca
u koju su izabrani slijedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.

Adi Neimarlija, za predsjednika
Marčelo Štambuk, za člana
Ivica Škrpaca, za člana
Katarina Jakšić, za člana
Željko Mišetić, za člana

-

Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za stipendiranje
učenika i studenata u Općini Selca je privitak ovom Zapisniku.
10. RAZNO

Denis Nižetić predlaže osnivanje Komisije za prostorno uređenje i urbanizam te je odlučeno
da će se taj prijedlog razmatrati na slijedećoj sjednici.
Nikica Politeo postavlja pitanje načelniku kada će se provesti izbori za Mjesne odbore na
području Općine Selca, na što Načelnik odgovara da bi po njegovom mišljenju bilo najbolje
da se isti odgode za početak 2014.godine, budući je Općina prije nekoliko mjeseci imala
znatne troškove oko provođenja lokalnih izbora, pa bi u ovom trenutku troškove za izbore za
članove Mjesnog odbora teško podnijela. Takav prijedlog načelnika je jednoglasno prihvaćen.
Denis Nižetić pita Načelnika hoće li sukladno čl. 49. Statuta Općine Selca dostaviti Vijeću
godišnje izvješće o svom radu do 15.rujna ove godine. Načelnik odgovara da je on na dužnost
stupio 06. lipnja 2013.godine te će svoje izvješće sukladno baš tom članku dostaviti do
31.ožujka 2014. godine.
Bruno Štambuk pita kada će dobiti na uvid dokumentaciju o financijskom stanju općine iz
koje bi bila razvidna sva potraživanja i obveze. Načelnik odgovara da je na slijedećoj sjednici

Obračun o izvršenju Proračuna i to polugodišnji i godišnji iz kojeg je razvidno financijsko
stanje općine.
Denis Nižetić pita može li dobiti projekt o rekonstrukciji šetnice u Selcima na uvid te kada se
očekuje završetak tih radova. Načelnik obavještava vijećnika da uvid u projekt i sve ostale
relevantne informacije može dobiti u Uredu načelnika u vrijeme kada mu god to odgovara.
Završeno u 20,10 h.
Klasa: 021-05/13.01/0006
Urbroj: 2104/07-01-01/13-02
Selca, 10 rujna 2013. godine
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Miljenka Zlatar

Pavle Ordić

1.
2.
3.
4.
5.

Marčelo Štambuk, predsjednik
Nikolina Tonšić, član
Nikica Politeo, član
Snježana Matić Nižetić, predstavnik roditelja
Petra Nižetić(Rikarda), predstavnik zaposlenika

