
                             
 

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA SELCA 

           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/0006 

URBROJ:2104/07-01-01/21-01  

Selca, 13. kolovoza 2021. godine  

 

ČLANOVIMA 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELCA 

- s v i m a - 

 

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/

17, 98/19, 144/20), te članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca („Službeni glasnik 

Općine Selca“, broj 03/2013), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Selca,  saziva 

 

4. redovnu 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Selca 

za dan 21. kolovoza 2021. (subota) 

s početkom u 19:00h 

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

Dnevni  red: 

1. Izvještaj i rasprava o upravljanju načelnika javnim novcem na temelju dostupne 

financijske dokumentacije; 

2. Pitanje ostavke općinskog načelnika; 

3. Razno. 

 

Dnevni red: 

Kao radni materijali svim vijećnicima dostavljeni su bankovni izvodi za glavni račun 

(HR2224070001838300007) i pomoćni račun (HR6124070001500326182) Općine Selca za 

razdoblje 1. siječnja 2021. do 6. kolovoza 2021. godine. 

Na sjednicu se poziva Viši savjetnik za financije i računovodstvo JUO Općine Selca, Romana 

Štambuk. 

Molimo da se pozivi već danas dostave vijećnicima e-mail poštom, ako je koriste, a odmah da 

se pošalje i u fizičkom obliku. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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OBRAZLOŽENJE O RAZLOZIMA SAZIVANJA SJEDNICE 

Općinski načelnik potrošio je 1.163.250,00 kn od prodaje nekretnine na Puntinku kojom je 

Općina trebala financirati najveći dio vlastitih sredstava u izgradnji Vatrogasnog doma 

(troškovi izgradnje u međuvremenu su porasli). 

Općinski načelnik nenamjenski je potrošio još oko 200-300.000 kn od sredstava koje Agencija 

za plaćanja u obliku predujma za izgradnju Vatrogasnog doma uplaćuje na općinski glavni 

račun, a Općina ga je dužna prema situacijama proslijediti izvođačima radova 

Općinski načelnik ustrajno ugovara poslove koji predstavljaju očigledan sukob interesa te 

isplaćuje predujmove jednom te istom izvođaču, dok je drugim izvođačima građevinskih 

radova, isporučiteljima građevinskog materijala Općina dužna pozamašne iznose. 

Unatoč teškom stanju na svim razinama u koje je svojim neodgovornim i nezakonitim 

poslovanjem doveo Općinu, načelnik ne vodi politiku štednje niti je iskazao bilo kakvu 

sposobnost i interes za povećanjem prihodovne strane proračuna, pa tako u 4 mjeseca nije bio 

sposoban niti rješenjem o rasporedu popuniti upražnjeno mjesto komunalnog redara. 

Još uvijek nisu poznati svi sumnjivi aspekti poslovanja Općine, kao ni potraživanja prema 

Općini i moguće zapljene sredstava u velikim iznosima. 

Načelnik sustavno laže, manipulira i falsificira podatke vijećnicima, kako bi prikrio svoje 

nesavjesno i nezakonito poslovanje. 

Većina vijećnika na izvanrednoj zatvorenoj sjednici održanoj 12. 8. 2021., izjasnila se da treba 

vremena za analizu bankovnih izvoda kako bi zauzela stav. Stoga u skladu s Poslovnikom 

sazivamo novu sjednicu. 

NAPOMENA: Molimo Pročelnika i Općinskog načelnika da u skladu sa zadnjim izmjenama 

Poslovnika osiguraju tehničke uvjete za snimanje sjednice Vijeća. Određeni osobni podaci u 

našem izvještaju biti će izbačeni, tako da sjednica može biti otvorena za javnost. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJĆA  

 

Karmen Jakšić, v.r. 

 

 

Dostaviti: 

 

- Vijećnicima, e-poštom i neposredno na ruke  

- pismohrana,  ovdje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


