REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SELCA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/0011
URBROJ: 2104/07-01-01/21-01
Selca, 15. prosinca 2021. godine
ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SELCA
-SVIMA
Sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selca za dan
21. prosinca 2021. godine (utorak) u Općinskoj vijećnici
s početkom u 17:30 sati
Za sjednicu predlažem sljedeći
Dnevni red:
1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Selca za 2021. godinu,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2021. g.,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2021.,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2021. g.
5. Prijedlog Izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi za 2021. godinu,
6. Prijedlog Izmjena i dopuna javnih potreba u sportu za 2021. godinu,
7. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2022.,
8. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infr. za 2022,
9. Prijedlog Programa socijalne skrbi u Općini Selca za 2022. g.,
10. Prijedlog javnih potreba u kulturi za 2022. g.,
11. Prijedlog javnih potreba u sportu u 2022. g.,
12. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice hrvatske
gorske službe spašavanja na području Općine Selca za 2022. godinu
13. Prijedlog Proračuna Općine Selca za 2022. godinu,
14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Selca za 2022. g.,
15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Selca
za 2021. i 2022. godinu,
16. Prijedlog Odluke o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate poreza,
17. Prijedlog Odluka o imenovanju komisija i stručnih tijela Općinskog vijeća
Općine Selca
- Odbor za izbor i imenovanje
- Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,

- Upravno vijeće Dječjeg vrtića Selca (predstavnici osnivača),
- Komisija za proračun i financije,
- Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja,
- Komisija za stipendiranje učenika i studenata,
- Komisija za urbanističko planiranje,
- Komisija za nagrade i priznanja
18. 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.

