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- ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SELCA
-SVIMA-

Sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selca za dan
24. studenog 2021. godine (srijeda) u Općinskoj vijećnici
s početkom u 18:00 sati
Za sjednicu predlažem sljedeći
Dnevni red:
1. Prijedlog zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
2. Prijedlog zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
3. Prijedlog zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
4. Izvještaj komisije za proračun i financije o donesenim zaključcima s 1. sjednice
održane 16. rujna 2021. g.,
5. Izvještaj o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.,
6. Odluka o podnošenju Izvješća o stanju dugovanja i potraživanja Općine Selca,
7. Rasprava o stanju vlastitih sredstava u projektu izgradnje Vatrogasnog doma,
8. Pitanje stavljanja u funkciju aplikacije „pametno oko“,
9. Pitanje pokretanja postupka uknjižbe na Općinu Selca javnih površina i
komunalne infrastrukture koje se koriste u javnoj upotrebi,
10. Problem nepropisnog odlaganja krupnog i građevnog otpada,
11. Analiza svih troškova manifestacije „Kulturno lito 2021.“,
12. Pitanje obavljanja knjigovodstvenih usluga za proračunske korisnike,
13. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna PPU-a Općine Selca,
14. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca,
15. Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće/naknade za
dužnosnike Općine Selca (usklađenje tekstualnog dijela),
16. Rasprava o statusu nekretnine ex. Hotel Galeb u Povljima,
17. Usvajanje Plana zaštite od požara (usklađenje 2.),
18. Usvajanje procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (usklađenje),
19. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina (Konopice)
20. Prijedlog odluke o promjeni Odluke o imenovanju naziva ulica u općini Selca,
naselje Sumartin
21. Razno
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v.r.

Napomena o epidemiološkim mjerama
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju mole se članovi Općinskog vijeća Općine
Selca da poštuju mjere Stožera CZRH, posebno Odluku o uvođenju posebne sigurnosne
mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i
namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12.
studenoga 2021. godine koja u točki V. propisuje obvezu predočavanja EU digitalne
COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno
testiranju za sve osobe koje dolaze u službene prostorije Općine Selca po bilo kojoj
osnovi.
Zbog ograničenog prostora na sjednici predstavničkog tijela nije dozvoljeno
sudjelovanje drugim osobama osim djelatnika Općinske uprave, Općinskog načelnika i
snimatelja.
Sjednica će biti snimana i na taj način dostupna široj zainteresiranoj javnosti.

