Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća od 13. srpnja 2021.

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Selca, održane 13. srpnja 2021. godine s
početkom u 19:00 sati u vijećnici Općine Selca.
Nazočni:
Karmen Jakšić
Jure Trutanić
Stjepko Tomaš
Tonči Zlatar
Željan Vrsalović
Radovan Puratić
Pavle Ordić
Marčelo Štambuk
Petar Bezmalinović

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

Ostali nazočni:
Ivan Marijančević (Načelnik)
Denis Nižetić ( zapisničar)
Pero Marijančević,
Pero Bošković
Nikolina Tonšić.
Zapisničar: Denis Nižetić
Predsjednik Općinskog Vijeća_Karmen Jakšić, pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, te
konstatira da je prisutno 9 vijećnika, te otvara 2. sjednicu Općinskog vijeća u 19:00.
Obzirom da na prvoj sjednici nije bio nazočan vijećnik Pavle Ordić isti treba položiti prisegu.
Pozdravljam novog vijećnika te neka gospodin Pavle Ordić pročita prisegu. Pavle Ordić je
pročitao prisegu i potpisao istu. Čestitam novom vijećniku na prihvaćenoj dužnosti i nadam
se da ćemo uspješno surađivati u radu općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog Vijeća iznosi da je zaprimio prijedlog Načelnika za dopunom
dnevnog reda te bi zamolio načelnika da nam obrazloži prijedlog.
Ivan : Dopuna je vezana za točku 9. dnevnog reda Donošenje Nacrta - Odluke o izradi UPU Punta
Sumartin, u međuvremenu smo dobili još jedan zahtjev za, južni dio prostora do ovog u
dnevnom redu, pa je moj prijedlog da se o ova dva prijedloga zajedno raspravlja, jer je
identičan tekst i sve samo je drugi obuhvat.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Dajemo na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda kako
je načelnik predložio. Za prijedlog su glasali svi vijećnici i prijedlog je usvojen jednoglasno.
Imali li još netko da bi dopunio dnevni red! Jure Trutanić se javlja za riječ.
Jure Trutanić: Ja bi predložio prijedlog dopune dnevnoga reda. Predlažem da se u dnevni
red uvrsti „Prijedlog izmjene poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca. Prije početka
sjednice sam podijelio svakome od vijećnika taj prijedlog izmjene kojega kao ovlašteni
predlagatelj kluba vijećnika Jure Trutanić, Stijepko Tomaš i Karmen Jakšić. Tom izmjenom
poslovnika želimo promijeniti dva članka i to članak 46. da svaki vijećnik može postavljati
četiri vijećnička pitanja, a ne dva kako je to do sada bilo propisano poslovnikom te članak 84.
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želimo zamijeniti sa novim tekstom kroz koji će biti kroz nekoliko članaka biti reguliran
način na koji će se provoditi snimanje sjednica Općinskog vijeća, kako će se ti materijali
objavljivati na internetu, u kojem roku i kada postoje iznimke od snimanja. To bi bio prijedlog
dopune dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Dajemo na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda kako
je vijećnik Jure Trutanić predložio. Za prijedlog su glasali svi vijećnici i prijedlog je usvojen
jednoglasno.
Imali još netko da bi dopunio dnevni red! Jure Trutanić se javlja za riječ.
Jure Trutanić: Ja imam još jedan prijedlog dopune dnevnoga reda i to Rasprava o
odlagalištima krupnog i građevinskog otpada. Nema nikakvih pismenih prijedloga, zato jer
se neće o ničemu izglasati, međutim podijelio sam određene materijale vezano za tu točku
dnevnoga reda te smatram da bi bilo bitno da se u sklopu današnje sjednice provede
rasprava o tom važnom pitanju. Sezona je debelo u tijeku, a očito imamo problem vezano za
odlagalište otpada, pa predlažem da se ta rasprava uvrsti kao dopuna dnevnom redu.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Dajemo na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda kako
je vijećnik Jure Trutanić predložio. Za prijedlog su glasali svi vijećnici i prijedlog je usvojen
jednoglasno.
Radovan Puratić: Mogu li ja dopunit ovu raspravu na ovu istu temu. Imamo u uvalama
Sumartina, Lučica, Žukovik, Puntica i Planik abnormalne količine smeća to se može na
kamione brojit. Radi se približno o 15 kamiona smeća, koje bi trebalo šta prije uklonit. To je
tako jedno dvi, tri godine.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Kad dođemo do ove točke možemo i o tome razgovarati.
Jure Trutanić: To se uklapa u ovu točku.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ima li još tko šta za dodat? Nema! Prelazimo na utvrđivanje
dnevnog reda. Ovaj prijedlog dnevnog reda što ste ga primili poštom. Na kraju su dvije točke,
za koje imamo goste. Ja bi u dogovoru s vama, te točke pomaknuo na početak, da nas gosti ne
čekaju. Moj konačni prijedlog bi bio.
Konačni prijedlog dnevnog reda je sljedeći:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Prijedlog Zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,
Informacija o planiranim aktivnostima sportskog i kulturnog ljeta 2021.,
Prijedlog uređenja dječjih igrališta u Selcima i Novom Selu,
Prijedlog izmjena Poslovnika općine Selca,
Donošenje Rješenje o imenovanju komisije za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Selca,
Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selca,
Donošenje Rješenje o imenovanju komisije za Proračun i financije,
Donošenje Rješenje o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja,
Donošenje Rješenja o imenovanju komisije za stipendiranje učenika i studenata,
Donošenje Rješenja o imenovanju komisije za urbanističko planiranje,
Donošenje Rješenja o imenovanju komisije za dodjelu javnih priznanja,
Donošenje Nacrta - Odluke o izradi UPU Punta Sumartin,
Donošenje Nacrta - Odluke o izradi UPU Punta Sumartin,
Usvajanje Prijedloga Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice s Anom Borojević,
Rasprava o odlagalištu krupnog i građevinskog otpada,
Razno
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Predsjednik Općinskog Vijeća: Tko je za ovakav prijedlog dnevnog reda, molim da podigne
ruku. Za ovakav prijedlog su svi i konstatiram da je usvojen jednoglasno.
Prelazimo na 1. točku dnevnog reda.
Ad. 1.
Predsjednik Općinskog Vijeća otvara raspravu o prvoj točki dnevnog reda, „Prijedlog
Zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Selca,, Bili ste prisutni svi osim
gospodina Ordića, nadam se da ste svi pročitali.
Pavle Ordić: Jesam pročitao, ali ne mogu glasati o tome, kad nisam bio prisutan!
Predsjednik Općinskog Vijeća: Glasamo li za prihvaćanje, ima li tko što dodat ?
Jure Trutanić: Imam ja za dodat, kad je na dnevnom redu zapisnik sjednica ja bih htio
nešto izložiti da se ne vraćamo kasnije na to mislim da je dobra prilika. Dakle, opće je
poznato da zadnjih nekoliko sjednica prošlog saziva općinskog vijeća uopće nikada nije bilo
objavljeno na zato predviđenom mjestu na web stranice. Zbog toga bio poslao službeni upit
načelniku Ivanu Marijančeviću u travnju 2021. godine i vi ste mi odgovorili kako će to biti
riješeno u narednom razdoblju dizajnom web stranice. U novi saziv Općinskog vijeća
možemo ući s funkcionalnom Web stranicom i da se na njom pravovremeno objavljuju
materijali, međutim još uvijek nije tako. Postoji preporuka iz 2019. godine od povjerenika za
informiranje gospodin Zoran Pičuljan. Poslato je svim jedinicama lokalne samouprave
smjernice za provedbu članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama. Vrlo važno je da
se objavljuju na stranici Općine a postoji i preporuka da se i neverificirani zapisnici objavljuju
odmah čak i prije nego se usvoje. Vezano za službeni glasnik, čini mi se da nekoliko brojeva
nije objavljeno a koliko je meni poznato odluke postaju važeće danom objavljivanja u
službenim glasniku. U kojem roku možemo očekivati da se zakon počne poštovati i da se ti
materijali zaista počnu objavljivati zajedno s linkovima ovih snimki.
Načelnik Ivan Marijančević: Prilagodba je već napravljena u cjelini. Na poveznici općinske
stranice Općinsko Vijeće objavljeni su materijali i poziv za konstituirajuću sjednicu. Još samo
moramo postaviti link za YouTube današnje sjednice i prve. Službeni glasnici su izrađeni i
još samo se moraju dignuti na stranicu. Nije ih bilo, jer nije ni bilo vijeća, u ovoj godini samo
ova tekuća glasnika i ove odluke čekamo da objavimo.
Marčelo Štambuk: Ja nemam ništa protiv Jurinoga pitanja, ali ovo je točka prijedlog
zapisnika a imamo i točku razno .
Jure Trutanić: Ja se slažem s vama, ali sam naglasio da se poslije ponovno ne vraćamo na
zapisnik kad je već govor o zapisniku.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko da bi dodao nešto vezano za zapisnik. Ako
nema dajemo na glasanje ovu točku dnevnog reda „Prijedlog Zapisnika s konstituirajuće
sjednice Općinskog vijeća Općine Selca“, tko je za? Osam vijećnika je za, a jedan je suzdržan
(Pavle Ordić).
Ad. 2.
Predsjednik Općinskog vijeća: Otvara raspravu, o drugoj točki dnevnog reda, Informacija
o planiranim aktivnostima sportskog i kulturnog ljeta 2021., te daje riječ predlagatelju točke
dnevnog reda, Nezavisna lista Jure Trutanić. Predlagatelj točke ima pravo održati kratki
uvodni govor i objašnjenje ostalim vijećnicima kao što se može i tijekom rasprave se javiti za
riječ. Gosti su nam Željan Vrsalović i Pero Marijančević i Nikolina Tonšić.
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Ulaze gosti na sjednicu Pero Marijančević i Nikolina Tonšić.
Predsjednik Općinskog vijeća: Daje riječ predlagatelju Juri Trutaniću.
Jure Trutanić: Mislim da je dobro, prije nego što je službeno objavljen program kulturnog
i Sportskog lita za 2021. godinu naša lista je iznijela želju da se ova točka uvrsti u dnevni red
i da se vijećnike upozna s programom kulturno zabavnog ljeta u općini Selca koje će se
održati u 7. I 8. mjesecu. Volio bih da nas direktorica Turističke zajednice Katarini Tonšić i
Željan Vrsalović, kao vanjski suradnik-honorarac, predstave taj program zbog čega izgleda
kako izgleda i što sve sadrži za početak a kasnije možemo razviti raspravu po ovoj točki.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ direktorica Turističke zajednice Katarini Tonšić.
Katarina Tonšić: Još jedanput pozdravljam svih, hvala na pozivu, ja sam ispred TZ Selca a
vezano za točku dnevnog reda Informacija o planiranim aktivnostima sportskog i kulturnog
ljeta 2021. Svake godine do sada u principu Općina Selca i Tz surađuju na organizaciji
kulturnog ljeta. Jedan novitet ove godine je što na moju intenciju nastojalo se uključiti i druge
sportske udruge tako smo ove godine surađivali i sa Fortunom Povlja i sa ekipom iz Selačkog
kulturnog ljeta. Cilj je bio da se napravi u jednom kalendaru sva događanja bilo da su
sportskog tipa , kulturnog bilo namijenjena djeci bilo namijenjena odraslima. Rezultat te
suradnje je ovaj kalendar kojega vjerujem da imate i već je objavljen i da ste ga imali priliku
već vidjeti. Dali treba da predstavljam svaku manifestaciju ili da ti Željane to predstaviš?!
Željan Vrsalović: Smatram da treba samo u kratkim crtama !!
Katarina Tonšić: Što se tiče čitavog tog programa Selačkoga lita mi smo nastojali da se
pokrije čitava općina: Sumartin, Povlja i Selca zato što je najveći protok ljudi u tim mjestima.
Nastojali smo maksimalno i u profesionalnom smislu i u privatnom da to stvarno izgleda
lijepo i na lijepom nivou kako i naša Općina i zaslužuje. Mi imamo popriličan popis tih
događanja od 11.07. što je i otvaranje Selačkog lita pa sve do 20.08. Imamo večeri koncerata,
večeri zabavne glazbe imamo večeri sportskih događanja, imamo večeri kazališnih
predstava, kina Mediteran za djecu. Ne bi izdvojila ništa posebno, pozvala bih vas sve
zapravo, plakati su polijepljeni po mjestu i možete dobiti u Tz Selca.
Pero Marijančević ulazi u vijećnicu.
Katarina Tonšić: Dostupni su u svim mjestima. Nadam se da će svatko pronaći za sebe
nešto. U tom smjeru smo i radili, jako sam zadovoljna i smatram da će ove godine baš svatko
pronaći nešto za sebe.
Jure Trutanić: ja bi imao pitanje jedno općenito može odgovorit tko želi. Zanima me na
temelju čega određujete što treba biti zastupljenije u tom programu kulturnog ljeta? Postoji
li nekakva evaluacija na kraju kada se sve završi, imate li podatke koliko naših turista, koliko
dolaze sa strane i sudjeluju na tim manifestacijama. Jeste li možda pokušali napraviti anketu
o smještajnim kapacitetima ili je to prvenstveno to neka zabava i kulturna edukacija za
domaće ljude.
Katarina Tonšić: U principu nije se provela službena anketa, to je poprilično nemoguće
napraviti iz razloga što manifestacije su u različitim periodima i sve su na otvorenome pa je
jako teško, sad osim nekakve subjektivne procijene ocijeniti koliko je to sada broj ljudi. Ne
možemo sada to međutim kako turistički info pult rade cijelo ljeto i susrećemo se s pitanjima
naših turista i domaćih ljudi i jako je velik interes. Svake godine se pita i ljudi su
zainteresirani za sudjelovati na takvim programima i događanjima . Zbog toga je ove godine
i bila intencija da se objedine ne samo kulturna događanja nego i sportska događanja kao i
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za djecu i odrasle na istom programu. Dakle temeljem tih procijena i upita u našim Info
centrima mi smo donijeli zaključak i procijenili što je to što se najviše traži.
Jure Trutanić: Što se tiče sastavljanja programa, zanima me koliko Turistička zajednica
zapravo sama ima kapacitete da sastavi taj program, a na koliki dio programa se odnosi
vanjska pomoć sa strane Željana. Kakav je taj odnos otprilike?
Katarina Tonšić: Sada me pitate o financijskim kapacitetima , nego o organizacijskim ?
Jure Trutanić: O organizacijskim kapacitetima !
Katarina Tonšić: Ja sam tu uključena u smislu organizacije i dogovora izvedbe kao prvo,
nadalje oko dogovora izrade promotivnih materijala i raspodjele tih promotivnih materijala
tiskanih i na društvenim mrežama u digitalnom obliku. Uključeni smo da koordiniramo i
same izvedbe i ostalih poslova tipa razvozi bina i stolica . Dakle jako je tu puno posla i
definitivno je tu mogu tvrditi da TZ sa dvije radnice, koje su podijeljene u dvije smjene,
nema šanse da bi mogla odraditi taj posao. Trebamo vanjskog suradnika u ovom slučaju je
to Željan koji će odraditi taj tehnički dio kao kad izvođači dođu, organizacija, vozači, koji će
im pomoći da se priključe na struju koji će donijeti stolice bine i tako to. To je jedan posao
koji se ne vidi ali zapravo je zahtijevan.
Jure Trutanić: Naravno pitanje koje se ne može zaobići , zanimalo me izvori financiranja
tih događanja, jesu li to u potpunosti sredstva iz proračuna Tz-a i općine Selca ili postoji
jedan dio programa koji se financira preko Europskih fondova ili nekih drugih mjera
primjerice ministarstva kulture, turizma ili slično ili županije?
Katarina Tonšić: Ja ču u ovom dijelu govorit samo što je vezano za TZ a načelnik će reći
ono što je vezano za Općinu . Mi se tu koordiniramo, dio manifestacija i događanja financira
općina Selca i to najveći dio a jedan manji dio financiramo mi i to u smislu smještaja izvođača,
troškove promocije i tiskanja svih ovih materijala i troškovi prijevoza bine i razvoza i to je u
principu to. Jednim manjim dijelom smo preuzeli i trošak honorara izvođača ali u manjem
dijelu. Ove godine imamo i događanja koja se financiraju sredstvima Evropske unije a to su
Puratićevi dani. Turistička zajednica se svake godine prijavljuje na natječaje Turističke
zajednice splitsko dalmatinske županije koja dodjeljuje određena sredstva za manifestacije ,
tako smo i ove godine dobili određena sredstva koja smo onda utrošili za generalno
događanja kulturnoga ljeta.
Jure Trutanić: Ako mogu da mi malo više u detalje kažete za Puratićevim danima jeli se
radi o potpunom financiranju ili sufinanciranju i u kolikom iznosu kada govorimo
konkretno za Puratićeve dane. Kakve su mogućnosti povlačenja tih iznosa?
Katarina Tonšić: Ovo je jedna manifestacija koja je u sklopu dijela jednog većeg natječaja
kojega smo se mi prijavili i koji obuhvaća sveukupno pet manifestacija. Turistička zajednica
dobila sveukupno 110.000,00 kuna. Do kraja godine , osim Puratićevih dana i feštu od
bakalara u blagdansko vrijeme, škola brodogradnje i ekološka akcija čišćenja podmorja u
Povljima i Sumartinu. Također će biti popraćena sa zabavnim programom ali u pod sezoni.
Jure Trutanić: Ovih zadnjih nekoliko točaka mislim da su odlične točke i da treba forsirati
baš takve dijelove programa a zanima me od strane Općine jeli se to isključivo financira iz
općinskog proračuna ili tu postoje neka druga financiranja?
Načelnik Ivan Marijančević: Isključivo iz općinskog proračuna!
Jure Trutanić: Sad na tom tragu, jedan više prijedlog nego pitanje ! Meni je općenito
poznato da postoje različiti natječaji za resor kulture iz kojih se povlače novci . Te novce
povlače udruge, Kud-ovi, čak i jedinice lokalne samouprave. Mene zanima jeli ikada
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postojala inicijativa ili ideja od strane općinskog poglavarstva ili vanjskih suradnika da se
revitalizira KUD Hrvatski sastanak , koji još uvijek formalno postoji i da taj KUD aplicira za
ta sredstva ili udrugu kad bi se osnovala. Sudjelujući u nekim udrugama, znam da se
povlačenjem tih sredstava može otvoriti radna mjesta odnosno u sklopu tih mjera se može
zaposliti nekoliko visoko obrazovanih ljudi na području općine Selca. Imate li nekog lovca
na te mjere koji vam to radi?
Načelnik Ivan Marijančević: Do sada smo radili sa općinskom Knjižnicom koja je dobila
neka sredstva za svoje radionice i programe koje Ministarstvo kulture financira, nabavu
knjižne opreme financira i nabavu materijalne opreme kao polica. Glavnina tih natječaja je
odlazila na Arheološko nalazište Bunje, oni prate to već godinama. Ne vidim razlog da
općinska Knjižnica koja je formirana i egzistira da ona upravo ne ide u tom smjeru i da traži
sredstva za te baš specifične i specijalizirane programe kulturne ili neke druge.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ima li prednost Hrvatski sastanak i slično kod tih natječaja?
Načelnik Ivan Marijančević: Mislim da ne i da su u istoj poziciji i prihvaćaju prijavitelje.
Sve ovisi o uvjetima natječaja.
Jure Trutanić: Za ovakve programe niste našli prikladan natječaj ili ga niste tražili ?
Načelnik Ivan Marijančević: Nismo našli prikladan natječaj jer program tek ove godine
ima tek glavu i rep sve je to prije bilo disperzirani ili je bilo na jednom mjestu. Sad smo pod
jedan krov stavili . Prije par godina je Takmac dobio neka sredstva iz županije za Sportsko
ljeto. Sad kad je to sve na jednom papiru i kad to možete prezentirati kao jedan projekt,
mislim da će biti znatno jednostavnije doći do nekih dodatnih znatnijih sredstava za to.
Jure Trutanić: Poznajem rad udruge koja se zove Obnova iz Zagreba, oni su temeljem
radionica raznoraznih o pjesništvu, kulturi, povijesti i tako dalje zaposlili nekoliko ljudi. Ja
sam razgovarao s njihovima članovima koji su zaduženi baš za prijavljivanje na natječaje i
oni su rekli da trenutno nije raspisan ni jedan natječaj ali kad bude raspisan da su voljni
pomoć. Ja bi volio koristeći njihovo iskustvo da mi za sljedeće ljeto pokušamo, ako se može
da nekoga zaposlimo da on bude plaćen od nekog fonda iz Evropske unije i da povećamo taj
program u smjeru iseljeničke povijesti gdje ima dosta Bračana, pa nekakve čakavske
dijalektalne povijesti, kao ova čakavska večer nekidan je bila sjajna i eto mislim da bismo
trebali .
Načelnik Ivan Marijančević: To je bilo u organizaciji knjižnice.
Jure Trutanić: Da trebali bi i organizirat da dobijemo neke novce za to a ne samo
organizirat da organiziramo pa da se to radi volonterski da se krpamo svakako, nego da
dobijemo novce za to i da zaposlimo ljude, da nam oprema ostane, tehnička kamere, zvučnici
i sve što ide uz to. I zadnje moje pitanje i da ne dužimo više sa ovom točkom. Na koliko se
okvirno , naravno ne mogu se točno znati troškovi, koliko se okvirno procjenjuju troškovi
ovog kulturnog ljeta, uključujući i smještaj za izvođače i putne troškove i tako dalje? Možemo
li mi vijećnici, na kraju kad sve završi kroz mjesec rujan dobiti po svim ovim točkama
izviještaj koliko je šta koštalo?
Načelnik Ivan Marijančević: Možete!! Oko stotinjak tisuća kuna bi to trebalo sve skupa
koštati ali možemo podvući crtu i za svaki događaj stavit koliko je osnovni događaj, koliko je
smještaj, koliko je prehrana, koliko je putni trošak.
Jure Trutanić: To bi volio na sjednici koja se bude održala u rujnu onda da dobijemo i taj
trošak i da možemo uvrstiti u dnevni red.
Načelnik Ivan Marijančević: Nije uopće sporno.
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Predsjednik Općinskog Vijeća: Za kulturno ljeto još imamo jednoga gosta Željana
Vrsalovića
Željan Vrsalović: Nikolina i Ivan su gotovo sve rekli samo smo ove godine izmijenili više
smo na dijalektalnom i zove se Selaško lito i izbacili smo to kulturno s obzirom da su ubačeni
i svi sportski događaji. Isto tako smo i ove godine uključili u to lito i plesnu radionicu koju će
imati plesna skupina Vruća čokolada koja će trajati petnaestak dana. Na kraju će imati svoju
završnu priredbu. Uključujemo dosta i lokano stanovništvo, tako da sami kreiraju program.
Ove godine imamo četrdeset tri razna događaja. Išli smo na ne previše skupe događaje. Klape
su nekom nižem rangu. Imamo i dvije fijere koje su same po sebi ubačene u programi svako
misto kreira nešto svoje. Imamo dosta kazališnih predstava i to se pokazalo kao pun pogodak
jer dječje predstave u svim mjestima budu jako posjećene. Nisu skupe a bude događaj sam
za sebe i to ljudi jako čekaju. Što se tiče tih troškova ono je kako je rekao Ivan nekih stotinjk
tisuća kuna te treba pogledat da te dane u mistu ima dosta više kao i kad je kino stvara se
neka dodatna potrošnja u tim mjestima te to sve ima smisla.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Imali još što neko za dodat ili pitat u svezi kulturnoga ljeta.
Ako ne prelazimo na sportski dio. Kako znate ove je godine sto godina Takmaca i naš gost za
sportsku tematiku je Pero Marijančević. Možete li nam predstavit ukratko.
Pero Marijančević: Dobra večer vam, oprostite što kasnim, nemam običaj ali eto. Imali smo
jako velike apetite šta se tiče tih događanja. 13.8. je trebalo biti s obzirom da smo pokušali
uskladit muziku, spizu, goste i baš zbog tog. 13.8. smo pokušali ugostiti veterane Hajduka
oni su nas doslovno misec dan izvozali i imao sam želju i na društvenim mrežama to objavit
ali neću. Ovo ste sve trebali znati i prije misec dana ali niste jer smo čekali njihov odgovor i
na kraju su nam rekli da za ovih sto godina ne mogu doći ali da će se prvi slobodni put javit.
Mislili smo im odgovorit da ćemo ih zvat kad bude dvista godina. Ostalo sve ostaje što smo
planirali. Tonči Zlatar se ponudi da bi sa svojim vezama doveo jedan jaki malonogometni
klub ali mislim da bi onda u drugi plan bacili ljude koji miritadu puno više a to je cila ekipa
iz Hitne pomoći koji već šest godina dolaze ovod na balun. Nećemo zvat nikoga i dodatno
trošit već ćemo zvati njih. Općina nam je dala sredstva i to 15.000,00 kuna za tu večer da se
počasti cila Općina. Uzeli smo osam janjci koji su spremljeni u škrinju u Niđota. Razliku do
15.000,00 kuna ćemo platit pečenje i piće i to će biti sve mujta. Pero i Kole će svirati, mi iz
DVD-a i prijatelji će se potrudit da se teren dovedu u stanje da se može održat utakmica. To
će trajat dok bude jela i pića. Zaigrat će dvi utakmice mladi iz općine Selca i igrat će Takmac
protiv Hitne pomoći. To će završit do devet sati, janjci će se peći doma, muzika će svirat i svi
ćemo se zabavit. Sve to da se obilježi 100 godina Takmaca jer ovo misto ima tradiciju
obilježavanja. Neće bit puno, ali ćemo se potrudit da bude dobro i da na nešto sliči.
Jure Trutanić: Može pitanje ! Bilo je govora da bi se možda ugostilo veterane iz Jelse. Kako
je to nekada bilo i da se povodom sto godina odigra utakmica veterana iz Jelse i naših od
Takmaca?
Pero Marijančević: Bila je opcija, ali je propala kao što je i propala zadnjih deset godina,
zbog toga jer je Jelsa puno više u turizmu nego Selca i da oni na ti datum nisu u mogućnosti
se skupit.
Jure Trutanić: Evo da završimo za Takmac jedna obavijest. 18.07. se otvara izložba
fotografija Takmaca iz različitih generacija i to u organizaciji Antonele Bošković, Tome Jakšić
i ja i još nekoliko njih sa strane koji će pomoći postavljane izložbe. I u sklopu postavljanja
izložbe ćemo ugostiti i četiri pet bivših igrača iz različitih perioda pa ćemo evocirati neke
uspomene na dane kada su oni bili aktivni. Od strane načelnika Ivana Marijančevića smo
dobili garanciju da je spreman podržati da financira Općina tiskanje tih fotografija. Mi smo
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ih skupili od ljudi šta su ih imali po okvirima i albumima. To će koštati okvirno oko 1.000
kuna. Što se tiče našeg angažmana on je za nula kuna i on je volonterski. Kad imamo Perota
tu ja bi ga pitao što je sa drugim aktivnostima vezanim za Sportsko lito.
Pero Marijančević: Imamo sad 18.7. tradicionalni turnir Ivo Vlahinić . Moram pohvalit
Tončeta jer je preuzeo cijelu organizaciju tog događaja. Sve šta je bilo do sad u Sportskom
litu imat ćemo ih i ove godine. Bit će tenis , buće i ostalo. Neće bit ništa jer nema onog žara i
interesa kao šta je bio prije od strane omladine. Ispunit ćemo ta sportska događanja kao što
je bilo i prije ali ne s tolikim intenzitetom i žarom, ali nećemo pustit da ne bude ništa.
Jure Trutanić: Jedna moja ideja, svakako treba Tončeta uključit, nije dobro da ovisi hoće li
biti programa sportskoga lita ili ga neće biti i hoće li se naći jedan Pero jedan Tonči da ih
organiziraju volonterski ili ih jednostavno neće biti. Treba na neki način institucionalizirat i
pošto postoji udruga Fortuna, koja ima puno iskustva i profesionalni su na neki način, mislim
da bi bilo dobro da se oko udruge Fortuna u budućim godinama osmisli taj program za sva
mjesta Općine a da Fortuna bude ta koja bi to nosila, ako je moguće s tim da od strane Općine
dobije podršku traženja adekvatnih natječaja za ta sportska događanja pa da pokušamo
izvući neke novce i to sve financirati iz tih programa. Tonči znaš li ti šta o tome pa bi volio
da kažeš.
Tonči Zlatar: Moje je mišljenje, nije samo Fortuna Povlja najaktivnija , postoji i Takmac i
Lahor tako da treba uključiti sve te udruge koje rade u svim tim mistima. Lahor radi
vaterpolo klub i imaju školu vaterpola. Takmac radi u Selcima. Mi u Povljima dajemo nekih
25 dan sportskih događanja, sad je bi turnir na balote, sad kreće škola nogometa, sutra će
krenut. Generacije su od 2001 do 2008. godine i sudjelovat će 30-40 dice. Isto tako radimo
neke revijalne utakmice, radimo nekakve turnire kvartova. Takmac i Fortuna surađuju ne
tim poljima vezano za sport i mislim da se mi u zajednici možemo uključit u dogovore za
sportski dil.
Jure Trutanić: Zanima me vezano za fondove i jeste pregledavali što se nudi, što bi se
moglo aplicirati?
Tonči Zlatar: Donekle da, ali ne u prevelikoj mjeri, više stvari radimo volonterski i sve
radimo volonterski.
Jure Trutanić: Mislim da mi trebamo općenito počevši od sebe i svih nas promijeniti čitavu
tu paradigmu da radimo volonterski zapravo je to loše, jer radimo volonterski ako postoji
mogućnost da na tome se zaposle neki ljudi i da nam to financira neko drugi onda je zapravo
glupo da to neko radi volonterski, ako to može platit neka institucija.
Tonči Zlatar: Ja nisam stručna i školovana osoba da bi izrađivao te programe.
Jure Trutanić: Sad treba, po meni bi Općina Selca trebala , ne znam kako vi to radite ili to
neko za Općinu ciljano pregledava te natječaje kao za sport, kulturu i da zapravo na neki
način se pronađu natječaji ima ih i glupo je da mi nešto radimo, lomimo se volonterski, ako
možemo zaradit na tome, mislim Općina zajedno i dobit neku opremu i tako dalje. To su
pravi potezi.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Daje riječ Perotu Marijančeviću.
Pero Marijančević: Ja mislim da smo mi, šta se sporta tiče, odradili jedan životni vijek
volonterski, da se više nitko ne treba dokazivat i trudit nego da bi trebali imati u Općini
između sebe jednu osobu koja će biti za sport, pa ćemo mi s tom osobom radit, pa će se ona
trudit, pa će zaposlit drugoga a drugi trećega. Dokle god mi budemo radili volonterski, kao
što smo radili do sada, niko neće biti plaćen i niko neće tako ozbiljno radit jer neće moć toliko
ozbiljno radit jer će imat svoj posal drugi.
Jure Trutanić: Ja se slažem, mislim da plan A treba biti kroz zimu kvalitetno se pripremit
gledajući natječaje ima li nešto, pa preko natječaja nekog zaposliti, ako takav natječaj postoji
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a plan B da se nekoga plati honorarno, kao što je to slučaj s kulturnim ljetom, oko 6.000,00
neto za taj program da ga osmisli i da ga odrađuje i da se isto napravi u sportskom dijelu. Da
se nekoga plati i da mi imamo sportsko ljeto koje će se organizirat i u manjem opsegu nego
da nemamo ništa, ako nema volontera. To je moj prijedlog i to ne bi sada trebalo biti smo
govorili smo, govorit ćemo opet dogodine na ovaj datum, nego to treba kad završi ovo ljeto
početi pripremati sljedeće na taj način
Tonči Zlatar: Treba u općini bit osoba zadužena za sport!
Pavle Ordić: Monolog je! Šta će nam monolog! Ja ću se vezat za Lahor. A druga stvar ti
razgovaraš o sebi kao da je ovo profesionalni klub. Ti profesionalci u klubu u Hrvatskoj ne
mogu izaći na kraj. I to ljudi koji radu stručno oko toga . Mi se mučimo svi da bi ipak održali,
šta se održi. Lahor, osim prošle godine, zašto što sam ja bio načelnik stožera civilne zaštite,
ja sam pita tamo di sam treba pitat u županiji, dali mogu održat vaterpolo . Oni su rekli da ne
može. Pita sam Perota hoćeš li ti, rekao si da nećeš, zato se prošle godine vaterpolo nije održa.
Svake godine mene trener košta , ja mu plaćam svaki dan 60 Eura apartman i plaća 1200
eura.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Lanih se ni moglo radi Covida !
Pavle Ordić: Mene košta taj trener 3000eura. Dok drugi mirno spavaju, ja ne mogu Oprema
za vaterpolo koja je vrlo skupa, znači jedna oprema kapice košta 8000 kuna . Mi takvih
imamo četiri garniture. Treba ti najmanje 17 baluna da bi organizira jedan trening. Sve to
pronalazim sa prijateljima i to je mukotrpno . Svaki put kad te neko kritizira dođeš do
zaključka da ćeš odustat od toga. Samo da kažem koliko triba za vaterpolo a imamo Supetar
i Sumartin i imamo kružno takmičenje i onda svake godine održavamo po Braču. Sve to je
rad koji radim ja!
Jure Trutanić: Zaključak vašeg izlaganja je upravo da treba napravit ono što sam ja rekao.
Ako postoje adekvatne mjere prijavit se na njih tako da ne ovisi o angažmanu pojedinca. A
što se tiče izvora financiranja VK Lahora zanima me jeste li imali od strane Općine i kolike su
te donacije bile na razini godine?
Pavle Ordić: Ne znam kolike su bile na godišnjoj razini. Donacija je bila od strane broda Edi
koji je Slovake prevozio dva puta za Općinu i trebalo je platit 20.000,00 kuna. Ja sam išao kod
Nikše Mardešića i zamolio sam ga da Općina ne plati taj dio nego da to on donira Vaterpolo
klubu Lahor i nismo dobili taj novac. Znači dobili smo tu donaciju od 20.000,00 kuna.
Jure Trutanić: Od strane općine jeste li dobili kakvu donaciju recimo tisuću eura po sezoni?
Pavle Ordić: Dobio sam!
Načelnik Ivan Marijančević: Takmacu dajemo i Fortuni, svima ovisno o potrebama.
Pavle Ordić: Jel ti znaš koliko košta jedan balun ? Imamo 30-40 komada. Ti znaš da je VK
Lahor raspolaže s 1000 majica sa 40 baluna, čak smo kupili razglas koji košta nekih 10 do
12 tisuća kuna i može se koristit za Općinu jer je kvalitetan .
Predsjednik Općinskog Vijeća: Pavle mislim da smo se udaljili od teme ja nisam rekao
nikakvu kritiku Trutanića on je samo izrazi jednu namjeru da bi bilo dobro izvući neke
novce.
Pavle Ordić: Ja sam išao kod Mornara tražit neku opremu, znači VK Mornar, on mi je rekao:
„mi ti ne možemo dat ništa!“, bila je tajnica Svaguša. Sad sam ih ja išao malo posramit i išao
sam u Jadrankamena i kupio sam jednu zdjelu i onda sam im da. Bilo neugodno i onda su mi
dali papire za ispunjavanje kad se utakmica igra. Nema di nisam išao, nema di nisam tražio!
Predsjednik Općinskog Vijeća: daje riječ načelniku.
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Načelnik Ivan Marijančević: Vezano za financiranje sporta . Ja osobno smatram da se malo
izdvaja za sport, globalno gledajući. Sve stane u manje od 100.000,00 kuna godišnje. Za bilo
kakvo ozbiljnije bavljenje i rad udruga i klubova trebaju puno veća sredstva. Neke druge
općine imaju nogometne klubove za koje izdvajaju po 300 do 400 tisuća kuna i to nije
dovoljno. Vezano za EU natječaje Općina ne može tražit ta sredstva za financiranje sportskog
kluba, jedino di mi možemo sudjelovat je u organizaciji civilnog društva. Sami bi trebali tražit
natječaje uz podršku od nas, mi možemo biti partner, pa mogu ostvarit dodatne bodove,
možemo im logističku podršku pružit, imamo tri četiri agencije s kojima radimo. Koji je
najveći UHY iz Splita koji će vrlo rado pomoć. Imamo odlične odnose s REROM županijskom
razvojnom agencijom koja je upravo zato postoji, da bi pomagala tim malim udrugama, da bi
se javljali na natječaje da ispunjavaju prijave .Dobivam obavijesti na dnevnoj bazi kada je
otvoren neki natječaj, koji su rokovi, koja je dokumentacija potrebna, znači vrlo smo ažurni
šta se toga tiče samo mora biti neki interes potaknut s druge strane.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Želite reći da ne može Općina imat čavjeka zaduženog za
sport, nego bi Fortuna, Lahor trebali sami tražit natječaj!
Načelnik Ivan Marijančević: Tako je, udruga bi trebala iskazat svoju želju.
Predsjednik Općinskog Vijeća: daje riječ Zlataru, pa Pavlu.
Tonči Zlatar: Mi se jesmo prijavili na natječaj Ministarstva sporta za iznos od 125.000,00
kuna i nismo prošli na natječaj. Tražili smo sredstva za školu Futsala i za natjecanje u mlađim
kategorijama pod HNS-om. Mi imamo 40 tak registriranih igrača kod HNS-a i natječemo se u
seniorskoj konkurenciji u županijskoj ligi. Ove godine idemo i u natječaje u kadetskoj ligi.
Naši kadeti, ukoliko budu dovoljno dobri mogu se natjecati u prvoj malonogometnoj ligi .
Osnovali smo podružnicu školu futsala u Supetru i imamo školu futsala u Povljima . Poslali
smo dva trenera na edukaciju i polaganja futsal licence. Ovu godinu planiramo još jednog
trenera poslat. Radimo sa 30-40 dice. Sredstva Općine koja su nam lani dodijeljena, još uz to
i održavamo i upravljamo dvoranom u Povljima od otvaranja do zatvaranja . Dica i mladi
Općine Selca ne izdvajaju niti jednu jedinu lipu.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ja sam bio svjedok na finalu kad je Fortuna premoćno
osvojila.
Pavle Ordić: Samo sam htio reći da smo prvi dan imali 25-oro dice , drugi dan se povećalo
na 30 i sad će svaki dan povećavat i doći ćemo sigurno do 40, 50 dice.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ja se sjećam kad je u Lahoru brani Jure Trutanić. Malo smo
se udaljili od teme. Nije bilo beskorisno ako još ima šta dodat po ovoj temi.
Jure Trutanić: Samo kratki odgovor ! Ja sam volonterski administrirao svoju stranicu u
organizaciji utakmica za jedno ljeto vaterpolskih turnira tako da znam detalje i mislim da bi
trebalo zatvorit ovu temu jer ćemo otići u polemiku a imamo jako puno posla.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Svi smo na istom tragu i mislim da moramo cijeniti taj
entuzijazam. U malom mistu bez entuzijazma nema ništa. Misli sam pohvalit Perota koji se
uhvati igrališta . Cila Općina ima 1200 ljudi, teško je to sve institucionalizirati i jednostavno
ovisimo o tom entuzijazmu. Pohvale za sve koji daju svoje slobodno vrijeme za to kao vas
dvojica. Dajem riječ Perotu Marijančeviću.
Pero Marijančević: Mene zanima rezime i ja napuštam ovu sjednicu. Ono šta je Jure malopri
reka, jesmo mi u stanju kao Općina zaposliti nekog čovika ili odabrat nekog čovika kojemu
ćemo se svi obraćat za sport ili ćemo nastavit ka ča smo radili i do sada. Onda nećemo imat
nikakva europska sredstva nego ćemo se krpit ovako i must iz Općine ča budemo mogli must
i nosit izdoma motike i kopat po igralištu. Samo kratki odgovor.
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Jure Trutanić: Previše smo odlutali čini mi se da treba dati rezime. Da sam ja načelnik, ja
bih dakle pomogao udrugama postojećim unutar Općine i povezao ih sa ljudima koji se bave
izričito natječajima iz domene sporta. Pokušao organizirat na način da se povlače sredstva
iz mjera europskog za sljedeće ljeto a ako to ne bi bilo moguće onda bi angažirao nekog
čovjeka , mislim da ima zaineresiranih ljudi, koji bi to radili, kao što je za kulturu angažiran
Željan. Ne mora to bit osoba koja je zaposljena u Općini, nego vanjski da odradi barem u
manjem opsegu to sportsko lito. Eto to bi ja napravio, a što će napraviti načelnik to je na
njemu.
Pero Marijančević: To nebi smilo bit sportsko lito jer si automatski to veza za Selca. M smo
u tome omalovažili i Tončeta I Pavla. Trebalo bi biti osoba za sport u Općini Selca nikakvi
vaterpolo, nogomet ili košarka. Osoba za sport i onda ćemo mi priko nje radit.
Tonči Zlatar: Mislim da zakon kaže da bi praktični Općina Selca trebala imati Savez
sportskih udruga, tako da se taj savez može udruživat dalje na veći nivo. Može se udružit
dvije i više udruga i onda je savez nosioc svega.
Predsjednik Općinskog Vijeća: U principu bi se tri naše udruge: Takmac, Lahor i Fortuna
trebali udružit u jednu i naći čovika koji će tražit . Malo smo razdužili, ima li još koje pitanje
po ovoj točki.
Željan Vrsalović: U kakvom je statusu Takmac kao udruga?
Pero Marijančević: Sve se radi volonterski kako je bilo prije dvadeset trideset godina tako
je i danas.
Željan Vrsalović: Kao udruga taj račun jeli to sve sređeno. To se odnosi na Lahor i Fortunu
na sve.
Pero Marijančević: Takmac kao udruga, kad već pitaš, ne znam jeli provociraš! Znam o
čemu se radi. Mandat udruge takmaca je istekao, niko se nije obada. Sve se radi volonterski
i ja sam se obada i pokrenu sam ponovno aktiviranje . Trebalo je napravit sjednicu i sve je
poslano gospodinu Poklepoviću u Supetar, uz pomoć Tončeta. Trebalo se u roku od 40 dan
dati potpis na određeni račun . Kao što svi znate, to se trebalo obavit u peti mjesec, zaboravilo
se popisat i račun je ugašen. Račun se ugasi, ništa se loše nije dogodilo, nego će se otvorit
novi račun. Ne može se otvorit odmah, već treba proći 90 dan. Novi račun će bit otvoren drugi
tjedan pri HPB-u, zato jer je u mistu i ne treba hodit u Supetar potpisivat papire. Ne možemo
primat nikakve uplate na račun .
Željan Vrsalović: Zato sam i pita jer od tega sve kreće !
Pero Marijančević: Zašto nisi pita Tončeta šta mu je s računom?
Željan Vrsalović: Ja sam i reka, nije bilo osobno i samo za Takmac, nego za sve udruge
sportske Fortuna, Lahor i sve. Da bi se uopće pokrenulo treba krenut od toga.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Hala vam, ako nema nitko ništa pitat točku broj dva
zatvaramo fala gostima šta su sudjelovali. Malo se razdužilo. Moram priznat
Odlaze gosti Pero Marijančević i Nikolina Tonšić u 20:02
Ad.3.
Predsjednik Općinskog vijeća: Otvara raspravu, o trećoj točki dnevnog reda, Prijedlog
uređenja dječjih igrališta u Selcima i Novom Selu. Imali smo dva gosta predviđena: Dinko Jašić
i Pero Bošković. Dinko ne može, on radi, a Pero će nam predstavit igralište u Selcima. Još
jedanput bi iskoristi priliku da ga pohvalim, jer sam bio prisutan, nije lako odvajat slobodno
vrijeme svaki dan.
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Pero Bošković: Nisam se pripremi jer ne treba neka priprema jer nema nekog specijalnog
projekta, već želja da ne čekamo da se nešto dogodi i od Općine koja nije Zagreb pa da ima
ne znam koja sredstva. Da pokrenemo između sebe omladinu i razne generacije i to ima
jedniu vrijednost, koja je isto zamrla. Obrati sam se načelniku Ivanu za podršku, budući da
igralište Dječjeg vrtića nije dopušteno djevi van vrtića. Ima li Tonči u Povlja dječje igralište?
Tonči Zlatar: Ima!
Pero Bošković: Možda smo jedino mjesto na Braču koje nema dječje igralište. To mi je bilo
katastrofa i sa tri srca sam odluči volontirat i pokrenut. Ne zanimaju me nikakve zahvale i
pohvale, nego da tu stvar napravimo za djecu i roditelje sve skupa. Ivan je podrža to odmah
iz prve da financira jednu većinu a mi smo se onda angažirali za dodatne stvar da to
oplemenimo još više. Prikupili smo sredstva od donatora i između samih sebe. Naravno kad
se radi to se proširilo. Ide u jednom lipom smjeru i baš sam ponosan na svih nas.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li neko pitanje ?
Jure Trutanić: Imam ja! Zahvalio bih se Perotu ali mene zanima čisto iz razloga da se ne bi
slučajno dogodio neki korak, koji bi kasnije bio problem. Čisto da utvrdimo stvari, sad kad
smo na jednom mjestu. Tiče se tog famoznog projekta „Kulturno srce Brača“ u kojem su četiri
kulturna dobra prijavljena na natječaj za dobivanje sredstava iz Europske unije za sanaciju
i rekonstrukcije. To su dvije crkve, Didolić i Park Tolstoj-kulturno dobro. A faza tog projekta
je završena od 2016 do 2017. godine, ugovorena vrijednost je bila oko 2.700.000,00 kuna i
izrađena je kompletna projektna dokumentacija za rekonstrukciju tih kulturnih dobara pa
tako i Parka Tolstoj. I sad prema odgovoru, koji sam dobio na upit načelnik mi je objasnio da
se sada čeka raspisivanje B faze tog natječaja, kada bi sami radovi trebali krenuti. Sve ukupno
kad se gleda taj projekt to je 40.000.000,00 kuna a općina sudjeluje sa 20 % u tom projektu.
U svakom slučaju puno za našu Općinu. Jedan manji dio se odnosi na Park Tolstoj. Dok se
čeka da se raspiše taj natječaj za koji se ne zna kad će se raspisati.
Načelnik Ivan Marijančević: Preširoko sada idemo. Bit je toga da sad mi radimo šta će se
moći iskoristiti poslije, odnosno i da to neće kočit projekt obnove. Zašto bi i prijavili Park
Tolstoj ako nađemo druge načine financiranja i ako idemo na reviziju projekta i odustanemo
od nekih stavki koje nisu potrebne. Ovo što je sad napravljeno je vrhunska stvar. Općina je
uložila oko 100.000,00 kuna od toga je 80.000,00 kuna na opremu i 20.000,00 kuna su
betonski opločnici . Ostalo su strahovite donacije i ugodno sam iznenađen. Od firme Jurac
koja je dala bager, ševuru. Berica daje cijeli beton, Vedran gradnju, omladina ruke. Jedna jako
dobra priča. Imamo rasvjetu koju smo imali za šetnicu, koje ćemo iskoristiti u Parku.
Iskoristili smo sve šta imamo u Općini, odradit ćemo to viditi ćemo krajnji rezultat i promislit
možda da preprojektiramo postojeći projekt. Osmislili sam ljetnu pozornicu i da samo taj
dio projekta apliciramo na neki manji natječaj. Mislim da nigdje u kamenu ni isklesano da
bude ovako. Ne znamo kad će natječaj i on će ići tek iza fonda za oporavak i sigurno u iduće
tri godine neće ići a mi ćemo živit i koristit park.
Predsjednik Općinskog vijeća: Daje riječ Petru Bezmalinoviću.
Petar Bezmalinović: Ja pohvaljujem ovaj projekt i inicijativu. Mi smo ukazivali više puta da
se nema jedno dječje igralište. To je ono sad što nam fali u Novom Selu i nadam se da ćemo
pronaći lokaciju. Moje pitanje se sad odnosi na sigurnosne standarde kod dječjih igrališta i
postoji desetak HR Normi. Ne znam jeli ovo radimo po pravilniku o jednostavnim
građevinama i ne daj bože da se kome što dogodi , jer su djeca u pitanju. Dali smo po
normama izveli taj projekt?!
Načelnik Ivan Marijančević: Park je javna površina sama po sebi i mi odgovaramo za neku
nesreću i ozljedu ako se dogodi na tom prostoru. Sve sprave koje se montiraju su atestirane
i imaju sve norme i ateste za sigurnost i firma koja ih ugrađuje garantira sve to. To je firma
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Tau-oprema i to su profesionalne sprave i oni sve garantiraju. Zato smo i pazili da sve bude
atestirano i sigurno.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li tko koje pitanje za Selca. Kasnije ćemo za Novo Selo.
Pero Bošković: Sprave su plaćene prije izbora i htio sam šta prije da se postave. Na kraju
smo pričekali izbore, na preporuku Ivana, da se ne bi sa radom uključili u predizborna
podbadanja. Bit će jedna velika sprava, bit će sprave za djecu i bit će dva stola sa klupama
za roditelje. Joško Gruda se ponudi za obnovu kamenih detalja. Dovodimo i struju i vodu u
Park. Joško je reka da bi napravi kameni lavandin za napit se. Slažem se s Ivanom u
potpunosti, ovo šta smo napravili u odnosu na početnu ideju i diglo je sve skupa. Mislim da
cijeli projekt previše košta a mi smo sad napravili čudo. Uz veliko igralište ćemo staviti
zaštitnu ogradu kao i uz glavnu cestu.
Predsjednik Općinskog vijeća: Pero hvala, ako nitko nema pitanja za Perota otvaram
raspravu za drugi dio treće točke. Nema gosta Dinka Jašića i mogu pitat načelnika u kojoj je
to fazi !
Načelnik Ivan Marijančević: Zašto mene pitate?!
Stjepko Tomaš: Dinko se sreo sa Petrom i on mu je isto ponudio pomoć i rekao mi je da te
dva puta zvao na sastanak i da se nisi odazva.
Načelnik Ivan Marijančević: Nije istina, ja bi samo rekao, da me je kontaktira ali nismo se
dogovarali za doći u Novo Selo.
Stjepko Tomaš: Možeš li se naći sa njim i to pogledat i dat mišljenje! Sramota je da i Novo
Selo nama dječje igralište.
Načelnik Ivan Marijančević: Dapače da može !!
Jure Trutanić: Može jedan kratki komentar! Ovo je lokacija igrališta iza zoga . Dinko je bio
zadužen, kao predstavnik naše liste, da ispita stanovnike šta im treba jer ih je Općina po meni
na neki način zapostavila po pitanju investicija i zbog toga su oni izrazili želju da se to sredi.
To je minimalističko dječje igralište, gdje će se sastojati od nekoliko sprava i trebaju se
podignuti zidovi sa strane. Dinko je kontaktirao načelnika i Petra Dujicu i on je rekao što bi
trebalo raditi. To je bilo prije dva tri tjedna i dogovor je bio da načelnik dođe na dogovor, ali
on se nije pojavio. Sve ovo je meni Dinko prenio. Mislim da biste trebali otići tamo i sa njim
dogovoriti i da se to što prije krene sa radom.
Načelnik Ivan Marijančević: Kolika je površina ?
Jure Trutanić: Ne znam ! Mala je površina!
Petar Bezmalinović: Jel to javna površina ?
Jure Trutanić: To je površina koja navodno glasi na crkvu i franjevci su dali usmeno
odobrenje da se tu napravi dječje igralište.
Predsjednik Općinskog vijeća: Očito nemamo sve podatke. Ja bi za sljedeću sjednicu vijeća
ovo stavio na dnevni red kao posebnu točku dnevnoga reda.
Petar Bezmalinović: Trebalo bi svakako zatražiti i pismeno odobrenje crkvenih vlasti da su
suglasni sa tim zahvatom.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ako nema nitko ništa za dodat, ja bi zatvorio treću točku
dnevnog reda i ako se slažete ja bi napravi 5 minuta pauzu.
U 20:15 sati se prekida sjednica zbog kratke pauze!
U 20:25 nastavlja se sjednica.
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Ad.4.
Predsjednik Općinskog vijeća: Otvara raspravu, o četvrtoj točki dnevnog reda, Prijedlog
izmjena Poslovnika općine Selca, predlagatelj je Jure Trutanić, pa mu dajem riječ.
Jure Trutanić: Mi smo pripremili prijedlog izmjene poslovnika Općinskog vijeća Općine
Selca. Uoči sjednice smo prošli kroz ove izmjene i one su čisto formalne prirode. Predlaže
se izmjena dva članka i to 46. koji regulira da vijećnici mogu postavljati najviše dva vijećnička
pitanja. Mislim da bi zbog kvalitete rasprave u buduće trebalo povećati taj broj pa smo
predložili da to bude najviše četiri pitanja koja se mogu postaviti. I članak 84. koji regulira
snimanje sjednica vijeća, tu smo naveli tekst koji je do sada bio važeći i sada bi ga promijenili
na sljedeći način kako je predloženo. Ovim izmjenama se regulira: tko osigurava tehničke
uvijete za snimanje, u kojem se roku materijali trebaju objaviti i kada se sjednice ne snimaju.
Predsjednik Općinskog vijeća:Ima li tko pitanja za predlagatelja.
Načelnik Ivan Marijančević: Koliko je Perotu trebalo da digne prošlu sjednicu na YouTube
?
Jure Trutanić: Jedan dan!
Načelnik Ivan Marijančević:
Predsjednik Općinskog vijeća: Ako nema nikakvih pitanja dajemo to na glasanje. Tko je za
da se usvoji prijedlog izmjene poslovnika? Jednoglasno je prihvaćen prijedlog.
Ad.5.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na petu točku dnevnog reda, Donošenje Rješenje
o imenovanju komisije za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Selca. Predlagatelji mogu
biti najmanje tri vijećnika ili komisija za izbor i imenovanje. Kada glasamo onda je to
cjelokupni prijedlog, a ne pojedinačno poimenice. Imamo li predlagatelja za ovu komisiju.
Jure Trutanić: Ja bih se javio. Mi imamo prijedlog kao trojica vijećnika ali i kao predsjednik
komisije za imenovanja u suglasnosti sa članovima tog odbora. Oni su suglasni s
prijedlogom pa ću predlagat u ime komisije za izbor i imenovanje. Predlažem prijedlog, da
se u komisije za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Selca imenuju: Karmen Jakšić za
predsjednika , Petar Bezmalinović za člana i Marčelo Štambuk za člana.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko neki prijedlog. Ako nema prelazimo na
glasanje. Tko je da se prihvati ovaj prijedlog. Svi su za ovaj prijedlog i on se usvaja
jednoglasno.
Ad.6.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda, Donošenje
Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selca, ista je procedura. Dajem
riječ Juri Trutaniću.
Jure Trutanić: U ime komisije za izbor i imenovanje predlažem članove Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Selca u ime osnivača: Antonela Bošković za člana, Simon Eterović za člana,
Katarina čurković za člana, četvrti član je predstavnik roditelja, a peti član je predstavnik
zaposlenika.
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Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko neki prijedlog, ako nema, prelazimo na
glasanje. Tko je da se prihvati ovaj prijedlog. Svi su za, ovaj prijedlog i on se usvaja
jednoglasno.

Ad.7.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda, Donošenje
Rješenje o imenovanju komisije za Proračun i financije, ista je procedura. Dajem riječ Juri
Trutaniću.
Jure Trutanić:
U ime komisije za izbor i imenovanje predlažem članove komisije za
Proračun i financije. Predlažem: Juru Trutanića za predsjednika, Željana Vrsalovića za člana,
Tinu Bošković za člana, Petra Bezmalinovića za člana i Katarinu Vrsalović za člana.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko neki prijedlog, ako nema, prelazimo na
glasanje. Tko je da se prihvati ovaj prijedlog. Svi su za ovaj prijedlog i on se usvaja
jednoglasno.

Ad.8.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda, Donošenje Rješenje
o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, ista je procedura. Dajem riječ
predlagatelja Juri Trutaniću.
Jure Trutanić: U ime komisije za izbor i imenovanje predlažem članova Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja. Predlažem: Karmena Jakšića za predsjednika, Denisa Nižetića za
člana, Petra Bezmalinovića za člana.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko neki prijedlog ako nema prelazimo na
glasanje. Tko je da se prihvati ovaj prijedlog. Svi su za ovaj prijedlog i on se usvaja
jednoglasno.
Ad.9.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na devetu točku dnevnog reda, Donošenje
Rješenja o imenovanju komisije za stipendiranje učenika i studenta, ista je procedura. Dajem
riječ predlagatelja Juri Trutaniću.
Jure Trutanić:
U ime komisije za izbor i imenovanje predlažem članova komisije za
stipendiranje učenika i studenta: Denisa Nižetića za predsjednika, Stjepana Fistanić za
člana, Juru Trutanića za člana.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko neki prijedlog, ako nema prelazimo na
glasanje. Tko je da se prihvati ovaj prijedlog. Svi su za ovaj prijedlog i on se usvaja
jednoglasno.
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Ad.10.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na desetu točku dnevnog reda, Donošenje
Rješenja o imenovanju komisije za urbanističko planiranje, ista je procedura. Dajem riječ
predlagatelja Juri Trutaniću.
Jure Trutanić: U ime komisije za izbor i imenovanje predlažem članova komisije za
urbanističko planiranje: Stjepka Tomaša za predsjednika, Vedrana Mošića za člana, Denisa
Nižetića za člana, Tonča Zlatara za člana, Petra Bezmalinovića-Dujicu za člana, Nikica Politeo
za člana i Ivica Tonšić za člana.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko neki prijedlog ako nema prelazimo na
glasanje. Tko je da se prihvati ovaj prijedlog. Svi su za ovaj prijedlog i on se usvaja
jednoglasno.
Ad.11.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda, Donošenje
Rješenja o imenovanju komisije za dodjelu javnih priznanja,ista je procedura. Dajem riječ
predlagatelja Juri Trutaniću.
Jure Trutanić: U ime komisije za izbor i imenovanje predlažem članova komisije za dodjelu
javnih priznanja: Marčela Štambuka za predsjednika, Radovana Puratića za člana, Stijepka
Tomaša za člana.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko neki prijedlog, ako nema, prelazimo na
glasanje. Tko je da se prihvati ovaj prijedlog. Svi su za ovaj prijedlog i on se usvaja
jednoglasno.
Ad.12.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda, Donošenje
Nacrta - Odluke o izradi UPU Punta Sumartin-sjeverni dio. Predlagatelj je načelnik i dajem
riječ načelniku.
Načelnik Ivan Marijančević: Zahvaljujem predsjedniče, na početku smo imali dopunu, pa
bi ja to objedini u istu točku. Podijelio bi materijale da imate za drugu točku. Odluka je
identična samo je karta drukčija. Ako pogledate kartu koja je priložena, vidite da je to u
Sumartinu na Punti. Ovo žuto područje , građevinsko područje neizgrađeno, sukladno
prostornom planu za to je područje potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja da bi se
moglo išta radit na tom području. Sve to zato da bi se predvidjele prometnice, struja,
kanalizacija i osnovna infrastruktura. Općina to sama ne radi, već na prijedlog potencijalnih
investitora financiraju izradu tog UPU-a. U ovoj točki je ovaj sijeverni dio uključen a u
međuvremenu je došao zahjev za južni dio obuhvata. Vijeće mora donijeti odluku o izradi
urbanističkog plana, a kad se taj UPU izradi, opet dolazi na vijeće i onda ga usvajate ili ne
usvajate. Naručitelji su investitori koji su sklopili ugovor sa društvom URBOS koji će to za
njih izradit. Oni plaćaju izradu toga plana a mi moramo to naručiti.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ima li tko pitanja.
Jure Trutanić: Ovo se radi o sijevernom dijelu. Njega će financirati u potpunosti investitori
jeli to regulirano?
Načelnik Ivan Marijančević: Ne može se ništa napraviti dok vi ne donesete odluku o
započinjanju postupka, tek će onda oni sklopit ugovor sa izrađivačem. Mi to sigurno nećemo
financirati a vi ćete ugovor sa njima dobit na uvid.
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Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko nekih pitanja, ako nema prelazimo na
glasanje. Tko je da se prihvati ovaj prijedlog i to za sijeverni dio. Svi su za ovaj prijedlog i on
se usvaja jednoglasno.
Ad.13.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda, Donošenje
Nacrta - Odluke o izradi UPU Punta Sumartin-južni dio. Predlagatelj je načelnik i ne treba nam
uvod jer je isti kao i za prethodnu točku.
Predsjednik Općinskog vijeća: Ima li još netko nekih pitanja, ako nema prelazimo na
glasanje. Tko je da se prihvati ovaj prijedlog i to za južni dio . Svi su za ovaj prijedlog i on se
usvaja jednoglasno.
Ad.14.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda, Usvajanje
Prijedloga Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice s Anom Borojević. Predlagatelj je
načelnik.
Načelnik Ivan Marijančević: Dosta godina traje ovaj problem . Radi se o zemljištu u
Sumartinu. To je bila jedna jedinstvena čestica koja se iz parcelirana i podjeljena na
suvlasničke dijelove s ovim elaboratom. Shemom podijele koje sam vam predložio u privitku
možete vidjeti koji dio pripada Općini a koji dio gospođi Borojević. Oni su to davno ovjerili
kod bilježnika a ja naravno ne mogu to ovjeriti kod bilježnika bez da mi Općinsko vijeće da
suglasnost, da ja potpišem ovaj ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice s Anom
Borojević. Formalno pravno se radi o uobičajenom postupku. Ako ima netko neko pitanje !!
Predsjednik Općinskog vijeća: Pod članak dva, pogrešno je upisan broj čestice! Jeli to
greška odvjetnika?
Načelnik Ivan Marijančević: Ja se neću dirat u to. Ovo je prijedlog ugovora koji su radili
odvjetnici njihovi i njima je u interesu da im ovo prođe. Ne znam jeli ovo stara čestica ili
nešto drugo.
Petar Bezmalinović: Tri su čestice. Po meni je ovo razvrgnuće problematično. Općina je
suvlasnik 1055/1492 dijela, otprilike dvi trećine. Takav suvlasnički odnosno i upisan je u
ZK ulošku 973 k.o. Sumartin i upisan je u Posjedovnom listi 784. Kod ove diobe Općini bi
trebalo prepadat dvije trećine, nešto više par kvadrata. Međutim kod ove diobe Općini
pripada manje od polovice. Dočim Ani Borojević pripada više. Ugovor je po meni krivo
napravljen i ne možemo ga prihvatit ovako je u stvari . On je u prijedlogu ugovor o
razvrgnuću suvlasničke zajednice, a u stvari je ugovor o darovanju, de facto, ne gledajući
kakvo je stanje na terenu. Ne znam zašto je takav odnos, jer Ana Borojević sa svojoj trećinom
dobiva 445 m2, a Općina Selca dobiva 440 m2. Kvadrati bi trebali pratiti i suvlasnički dio u
razlomcima. S obzirom da je ovo ovako napisano neću tvrdit, ali sumnjam da bi ovo prošlo
za upis u zemljišnim knjigama. Ja sam pretpostavio da su ovo radili njihovi odvjetnici i da to
nisu radili naši odvjetnici. Ovo po meni nije dobro. Ako ovo ovako prihvatimo, morali bi
objašnjavati zašto je Općina Selca nekome darovala kvadrate, možda i nije tako, ali iz ovih
papira tako izgleda.
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Predsjednik Općinskog vijeća: Nisam pravnik a ni geometar ali koliko ja vidim iz ovog.
Žuti dio pripada Ani Borojević 437 m2, a općini 865 m2. To su otprilike omjeri 2/3 naprema
1/3.
Petar Bezmalinović: Ja se uopće ne vezujem za ovu skicu. Skica uopće nije irelevantna. U
tekstu ugovora je meni sporan. Ne kažem da je skica krivo napravljena ili nije. Tekst ugovora
: Općini Selca pripada 216 m2 i 224 m2 =440 m2, a Ani brojevi 445 m2. Ispada da nam fali
malo kvadrata.
Načelnik Ivan Marijančević: Stvarno nisam upoznat, ali postoji i B rješenje, da ih uputimo
u neku parnicu pa da na sudu to riješimo.
Predsjednik Općinskog vijeća: Nema potrebe za tim!
Petar Bezmalinović: Nema tu parnice, već treba s njihovim odvjetnicima revidirat ovo i reći
da smo uočili to!
Tonči Zlatar: Odluka ne mora biti večeras donesena, pa možemo provjeriti.
Predsjednik Općinskog vijeća: Možemo ovo prebacit na sljedeće vijeće a da do tada to
riješit.
Pavle Ordić: Ovo treba prebacit na našeg odvjetnika Deana Rahama koji i tako za nas radi i
neka pogleda jeli to uredu.
Načelnik Ivan Marijančević: Slažem se da ugovor revidiramo.
Petar Bezmalinović: Meni ni skica nije jasna i ne prati podatke u zemljišnim knjigama.
Predsjednik Općinskog vijeća: Očito je da su tu neke dubioze ali ja ipak ovo moram dati na
glasanje.
Pavle Ordić: Jedan drugi prijedlog. Da se to razmotri i riješi i da ćemo onda dat na glasanje.
Načelnik Ivan Marijančević: Zatražit ćemo očitovanje njihovog odvjetnika i poslat našem
odvjetniku da se usklade možemo i geometra kontaktirat da vidimo omjer i zašto je ugovor
ovakvi i na nekoj od sljedećih sjednica ćemo opet raspravljat. Mogu povući ovu točku.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prijedlog je povučen od strane načelnika i na sljedeću
sjednicu u dogovoru s načelnikom ga mogu ponovno stavit na dnevni red.

Ad.15.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda, Rasprava o
odlagalištu krupnog i građevinskog otpada. Predlagatelj je Jure Trutanić i dajem mu riječ.
Jure Trutanić: Ova tema se vrti po društvenim mrežama stalno, jer ovo stanje koje vidimo
na ovim slikama je stanje danas. Vidimo da su skoro svi kontejneri popunjeni, ljudi bacaju
smeće sa strane a kontejner nije u potpunosti napunjen , na odlagalištu Radonja. Mene
zanima kako je pražnjenje ovih kontejnera regulirano vezano sa tvrtkom Michelli-Tomić,
prazne ih po vremenskom odmaku ili po pozivu i koliko takvo pražnjenje košta općinu Selca?
Načelnik Ivan Marijančević: Usluga odvoza glomaznog otpada je naša obveza i većina
Općina nema ovakvu uslugu već ima jedan dan mjesečno na jednoj lokaciji. Ovakvu uslugu
imamo dugi niz godina da bi spriječili nekontrolirano bacanje otpada okolo po prirodi i
putevima. Mišljenja smo da je bolje da je na jednoj lokaciji nego razbacan na više lokacija.
Pražnjenje je periodično i na poziv komunalnih djelatnika Općine. Ovo na slikama i izgleda
prenapunjeno ali je donekle i normalna s obzirom na sezonu i broj ljudi. Najgore stanje je na
Kamen-pragu. Pokušat ćemo suzit ovaj prostor da se smeće slaže na užem prostoru, kao i na
Vitini. Odlagalište Sv Nikola tu mi dva puta sa bagerima čistimo i slažemo u rupu. U dogovoru
smo sa koncesionarom koji je kupio drobilicu za mljevenje glomaznog otpada koja će ići po
terenu i drobit sitni otpad. Možemo donijeti odluku da ukinemo neke točke, ali smatram da
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treba dobro promisliti. Za Bunjišku i Radonju smo odlučili iza ljeta ukopat kontejnere ili
napravit rampu. Ružno je ali puno manja štete nego da se baca okolo . Kontejneri se prazne
tri do četiri puta mjesečno i to košta.
Jure Trutanić: Imam informaciju da ovaj na Kamen-pragu nije ispražnjen mjesecima?
Načelnik Ivan Marijančević: Ne!
Denis Nižetić: Nije pražnjen jer se grajferom čisti, ljudi su kontejner zapalili i koncesionar
ga ne želi mijenjat jer je kontejner uništen i treba popravak koji košta.
Jure Trutanić: Zbog čega je ponovno se počelo odlagati na Sv. Nikoli kad je to bilo sanirano?
Gore je katastrofa i tko je gore dozvolio odlaganje građevinskog otpada?
Načelnik Ivan Marijančević: Nije nitko dozvolio. Ljudi na svoju ruku to rade i pale otpad.
Jure Trutanić: Mene zanima, koji će biti prvi korak da se privremeno sanira, jer je sramotno
stanje. Ovih dana bi trebalo platiti koncesionaru da ovo sakupi i da ovo ovako ne izgleda.
Denis Nižetić: Mislim da mali kontejner košta 750 kn plus pdv a veliki 1250 kn plus pdv.
Jure Trutanić: Kao trajno rješenje, o tome se treba još raspravljati, mislim da bi trebali
pogledati kako se to riješilo poprilično uspješno u nekim drugim jedinicama samouprave,
kao u Bolu.
Načelnik Ivan Marijančević: Bol je jedno mjesto i imaju jedno reciklažo dvorište, koje su
europski riješili na kulturan način. Djelatnik to prima i ima radno vrijeme, otvara se na poziv.
Mi to možemo riješiti ali na jednom mjestu, ne na četiri lokacije.
Jure Trutanić: To upravo ja želim predložiti. Na sve lokacije bi trebalo uvesti sustav
videonadzora pomoću kamera. Sustav kontrole i sankcija prema onome koji krši odredbe o
odlaganju otpada. To su uvijek isti ljudi koji sa svojim kamionima to istovaraju. Nama treba
komunalni redar koji bi to radio. Kad se gradi kuća, komunalni redar bi treba izaći na teren i
radit svoj posao! Smatram da bi trebali eliminirati sve osim jednog mjesta. Na tom mjestu
napraviti reciklažno dvorište, a građevinski otpad treba kroz sustav nadzora riješiti na način
da se deponira i privatno a ostali otpad kod koncesionara na Košer. Ostalo ne dopustiti
ovakvo deponiranje. Na reciklažnom dvorištu, bi trebalo uvesti radno vrijeme i zaposliti
jednu osobu, to bi bilo funkcionalno zapošljavanje a ne uhljebničko zapošljavanje. Čuo sam
da se taj djelatnik zajednički sufinancira od koncesionara i Općine. Ovaj moj prijedlog bi
trebalo sa Sutivanom i Bolom i vidit kako su oni to riješili i da se donese rješenje za svagda.
Komunalni redar nam treba odmah kao i pročelnik.
Predsjednik Općinskog Vijeća: daje riječ Tonču Zlatar.
Tonči Zlatar: Ostala odlagališta se mogu riješit na sličan način kao u Povljima. Većina
prostora je ograđena. Ostavljen je prostor za dva kontejnera i da kamion može doći između.
Trebalo bi napravit neku rampu da se lakše može ubacit materijal. Postavljena je kamera i
na taj način bi trebalo to rješavat. Ne znam koliki su iznosi kazni vezano za tu temu. Mislim
da su male. Trebalo bi sankcionirat neuredne korisnike.
Radovan Puratić: Primjećujem na Puntinku ogroman iskop, nakon sezoni gdje će taj iskop
završit? U cijeni iskopa je i zbrinjavanje tog iskopa. Berica je zatrpa našu rupu na Sv Nikoli i
nikome ništa ne daje. Cestu ne popravlja, polomio je sve. Preko Glavice vozi iskop, sve lomi,
niko ga ne upozorava. Na lokaciji Sumartin-Rasotica sam svaki dan. Postala je neprohodna
od kupine smrče i raslinja. Čak je označena biciklistička staza, da se nije moglo razgovarat sa
ŽUC-om i to s traktorom sve očistit.
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Načelnik Ivan Marijančević: Kosilica je došla prije 10 tak dana i ne kosi se Brač, nego jedan
put. Uštede su svuda pa i kod njih. Možemo ga poslat da to pokosi.
Radovan Puratić: Ja ga na tom terenu nisam primijeti godinama. Kad pogledam Žukovik,
Puntica , Lučica ima otprilike 30 kamiona smeća. Ima 10 kamiona trupaca. To treba sa
dizalicom. To su plaže koje ljudi donese. Jugo sve donese, nisu deponije.
Načelnik Ivan Marijančević: Mi ne možemo održavat te izdvojene plaže. Mi imamo na
stotine tih uvala. To nisu javne plaže već otvorene.
Jure Trutanić: Jesu li općinske službe nadležne izaći na teren i napisat kaznu vezanu za
ova saznanja, oko iskopa na Puntinku ?
Načelnik Ivan Marijančević: Sad se ne događa ništa, pa nemaju šta ni kome napisat kaznu.
Jure Trutanić: Sad bi bilo jako bitno i aplikacija Gradsko oko. Planiramo napravit javnu
tribinu i upoznat ljude s mogućnostima. Mi nemamo komunalnog redara i nema nam na
terenu tko napisat rješenje. Ja ću dati prijedlog, na jednoj od sljedećih sjednica da se podigne
koeficijent, da mu bude veća plaća.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Možete li nam načelniče reći kad bi okvirno najranije
mogao početi sa radom komunalni redar.
Načelnik Ivan Marijančević: Prvi korak je da imamo pročelnika, on provodi taj postupak.
Pročelnika bi mogli najranije imati 01.08.
Petar Bezmalinović: Od Spilica , Studene i ostale vale do Bola, more donese ogromne
količine drva i svega. Općina je prvi branik pomorskog dobra. Mi smo zaduženi i za
održavanje tih plaža ali u razumnom opsegu. Ljudi sami to počiste i riješe taj problem. Mislim
da bi u pripremi sezone trebali tražiti sredstva od županije po tom pitanju. Ili organizirat
akcije prije sezone.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ima li još netko nešto za dodat.
Stjepko Tomaš: Po novom ugovoru s koncesionarom, svaki korisnik ima pravo jedan put
godišnje naručit kontejner besplatno. Trebalo bi ljude educirati po tom pitanju. Tu je ušteda
općini velika.
Denis Nižetić: To što je Stipe rekao je istina. Svi mi koji po novom cjeniku plaćamo
zbrinjavanje komunalnog miješanog otpada, imamo mogućnost jedanput godišnje zatražit
od koncesionara da nam donese manji kontejner od 4,5 m3. Smatram da na taj način
možemo riješit dio problema sa glomaznim otpadom. Direktno se zove koncesionara i on je
dužan ti izvršiti. Imamo jedan drugi problem sada, nas ima 1200 korisnika u evidenciji
koncesionara na području Općine Selca. Kad bi svi zatražili tu uslugu, mi bi na dnevnoj bazi,
minimalno tri kontejnera svaki dan mogli imati na području općine i ne bi imali glomaznog
otpada na deponijima. On to fizički ne može ispuniti. Svakako bi trebali raditi na edukaciji i
da se počne bar smanjivat količina na deponijima. Svako bi osobno mora kontaktirat
koncesionara i on je dužan tu uslugu osigurat.
Jure Trutanić: Ja predlažem da Općina Selca kao obavijest ovo objavi na svojim stranicama.
Mi ćemo objaviti na našom Facebook stranici ovu informaciju. Neka HDZ objavi na svojoj
stranici i neka ljudi počnu koristit svoje pravo.
Denis Nižetić: U svim općinama na Braču prilikom otvaranja gradilišta mora imati dvije
stvari. Prvo je sanitarni čvor i kontejner za otpad sa gradilišta. Naši poduzetnici otpad sa
gradilišta ukrcaju na kamion i donesu na naše deponije. To ne ubace u kontejner već isipaju
do njega i onda imamo ono što je Jure slika i Općina je kriva. Za vašu informaciju Općina Selca
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je u 6 mjeseci ove godine platila 170.000 kuna za zbrinjavanje glomaznog otpada
koncesionaru. Nije platila ali je ispostavljeno računa u tom iznosu.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Koji je vaš prijedlog?
Denis Nižetić: Prijedlog je ići prema jednom mjestu gdje bi se sve dovozilo. Ograničit
prostor, kontrolirat šta se baca i jeli to dozvoljeno, kazne pisat. Upozorit građane da imaju
mogućnost besplatnog odvoza jedanput godišnje kontejnera. Pravne osobe upozorit na
situaciju da odlagališta nisu predviđena za pravne osobe koje dovoze građevinski-pomješani
otpad već to trebaju nositi na Košer. Pisati kazne za nepravilnosti.
Stjepko Tomaš: Ne bi bilo dobro da ovo ostane na priči, idemo staviti kamere, upozoravat
ljude kažnjavat ako treba i uvodit red.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Prijedlog je bio da osim pet loših imamo jedno dobro. Da tu
bude radnik koji to sve kontrolira.
Denis Nižetić: Ili možda s obzirom je Općina dosta velika , to bude na dva mjesta i da jedan
radnik radi na oba mjesta alo svakako da se zatvore odlagališta kadenom i postave ploče s
radnim vremenom!
Željan Vrsalović: Po ovoj računici koncesionar bi trebao tri puta dnevno ispraznit kontejner
od 4,5 m3. U deset dana to je 30 pražnjenja. Jeli se može s njim ići u neku vrstu kompezacije
da on zauzvrat prazni odlagališta?!
Načelnik Ivan Marijančević: Ne može to! To su odvojena odnosi. To nema veze jedno s
drugim. Tko njemu garantira da svi ljudi to neće koristiti.
Željan Vrsalović: Ali on je počeo naplaćivat novu uslugu!
Načelnik Ivan Marijančević: Čega naplata! Ljudi plaćaju odvoz komunalnog otpada a zakon
je nametnu tu opciju da postoji i ta mogućnost. Svi oni znaju da dobar dio ljudi to neće
iskoristit i da neće imat situaciju.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ljudi to ne znaju !!
Načelnik Ivan Marijančević: Znaju! Ljudi su komodni i lakše je odmah ukrcat u prikolicu i
bacit kraj kontejnera nego zvat Tomića pa čekat dva dana i onda mislit di će stavit kontejner.
Vezano za reciklažno dvorište, trebate znat da nismo u obvezi ga imati s obzirom na veličinu.
To je velika investicija, preduvjet je zemljište. Niti jedno zemljište koje smo gledali na slikama
nije Općinsko. Mi bi trebali naći šestu lokaciju za to recilkažno dvorište. Koliko to ima smisla
ne znam. Po meni trebamo čuvat ove punktove gdje su se ljudi naučili koristit, jer će ljudi i
dalje nastavit tamo bacat smeće ma di mi stavili to reciklažno dvorište.
Jure Trutanić: Ako se kazni hoće.
Načelnik Ivan Marijančević: Tko će to hvatat.
Jure Trutanić: Kamere koje ćemo postavit na ovih pet lokacija.
Radovan Puratić: U Sumartinu se svako lito rade kapitalni objekti sa hiltijima, mišalicama,
betonara se i nitko ništa ne govori. Jučer ujutro u 7 i 10 štemalica radi. Oko tog objekta pet,
šest kuća iznajmljuje. Radilište radi, niko ništa ne poduzima.
Načelnik Ivan Marijančević: Od 15.6. se zatvaraju radilišta i pustili smo ljude da završe
radove. Od 25.6. konstantno šaljemo prijave Policiji.
Radovan Puratić: Ne može se to završit!
Predsjednik Općinskog Vijeća: Rastegli smo temu. To možemo pod temu razno.
Jure Trutanić: Vezano za zemljišta. Znam da nisu sva naša, ali u isto vrijeme je Općina
betonirala gdje nije naše i na pomorskom dobru i tako dalje, pa mislim da je najmanji
problem u cijeloj ovoj priči.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ako nema nitko ništa za dodat ja bi zatvorio ovu točku i
završio ovu točku dnevnog reda i uzeo pet minuta pauze s tim da se vratimo za pet minuta.
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Sjednica se prekida na 5 minuta u 21:20.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Moram na zahod!!
Načelnik Ivan Marijančević: Mogao si tako i reći !!
Nastavak sjednice u 21:25.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Smatram da nakon sat i po sjednice treba i pauza od pet
minuta.
Ad.16.
Predsjednik Općinskog vijeća: Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda, Razno. Molio
bih vas da se javite za raspravu a ja ću vam dati riječ.
Marčelo Štambuk: Ovo je više prijedlog nego pitanje. Mislim da je granica od 15.06. od kada
se nebi smilo radit, a radi se, teški građevinski radovi trebalo pomaknuti na 01.06.. Ja bi da
se to odnosi na tešku građevinsku mehanizaciju, ali ne na sve radove. Sezona se produžila i
sve ranije počinje. Smatram da je 15.6. prekasno.
Stjepko Tomaš: Smatram da sa pomicanjem rokova zadiremo u egzistenciju drugih ljudi.
Nitko sretniji od mene da sezona traje od 01.04. do 01.11. Trebalo bi se ispoštovat 15.06.
Denis Nižetić: Pričamo o tome da bi radove trebalo stupnjevat po kategorijama. Teški
radovi pikamiranje i betoniranje teškim strojevima jedna kategorija a ostali završni radovi
koji manje stvaraju buke bi trebalo dozvolit duže, a možda i ne zabranjivat. Radovi koji
stvaraju buku ograničit na 01.06. jer on sigurno neće tu sezonu otvorit objekt i ne znači mu
toliko tih 15 dana.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ne možemo to mi tako sad riješit i prelomit preko kolina.
To je složena tema. Imamo mi i kamenare i montere koji plaćaju porez cijelu godinu i
moramo na njih mislit. Trebali imat pravilnik koji to propisuje.
Denis Nižetić: Trebalo bi pogledat malo druge. Oni imaju stupnjevanje mjera i po datumu i
po lokaciji. Mislim da je u Bolu zabrana 20.5. ili 01.6. Znači nema pikamiranja i betoniranja
mikserima i dizalicama a ostali se radovi mogu radit, pod nekom kontrolom i pravilima.
Trebalo bi propisati zone, kao naprimjer uz more, gdje je nulta tolerancija na radove, i zone
gdje se može i ti radovi obavljat.
Marčelo Štambuk: Moramo odrediti prioritete, znam da svako mora zaradit.
Stjepko Tomaš: Idemo mi provest ovo šta imamo, a onda širit kalendar. Ja sam Ivana zvao
5.7. da mikser prelazi preko Rive, to je dvadeset dana iza te zabrane.
Petar Bezmalinović: Treba bit doli neko i naplatit kaznu i riješilo bi se to.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Ta tema je bila u na Turističkom vijeću. Možemo ovu točku
postavit na dnevni red sljedećih sjednica pa malo bolje pripremit materijali i vidit kako je u
drugim općinama.
Jure Trutanić: Neka neko od vijećnik, kojima je ta tema bitna, sastavi prijedlog i dostavi ga
na sljedećim sjednicama i uzeti ćemo ga u raspravu.
Stjepko Tomaš: Vezano za radove u Sumartinu je ogroman problem prometa. Trebalo bi u
strateški plan Općine staviti da se naspe parkiralište kraj trajekta i da nam to bude prioritet.
Isto tako da se počne raditi na zaobilaznici.
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Stjepko Tomaš: Pitao bi Ivana da li je država dozvolila općinama da se sve nerazvrstane
ceste upišu na Općine, bez ikakvih problema?
Načelnik Ivan Marijančević: Da, ali treba poštivat proceduru. Potrebno je izraditi geodetski
elaborat, i ostalu potrebnu dokumentaciju. U drugim sredinama to ide brže a na Braču
sporije.
Stjepko Tomaš: Jesmo li mi šta poduzeli da se trasa obilaznice ucrta u katastar i jesmo li
izradili elaborat. Da se barem uknjiži ono što je sad. Pa dogodine dogovarat proširenje te
trase. Isto tako mislim da je parking prioritet. Ribarska luka je super!
Načelnik Ivan Marijančević: Moramo prvo odredit tu trasu.
Radovan Puratić: Obilaznica je neophodna. Sedamdesetih godina je Riva u Sumartinu bila
zatvorena od 18 do 23 sata. Danas to nije i mi koji živimo dalje od Rive nemamo kuda proći
nego preko Rive.
Stjepko Tomaš: Radimo na tome da se počne zatvarat riva ali nismo riješili problem.
Trebalo bi nasuti parking ispred trajekta, jedno 150 metara u dubinu, i to proglasit
strateškim projektom za Općinu.
Radovan Puratić: Mi nemamo parking. Trajekt mora doći ispred Dorotićeve kuće tako da
današnji parking za trajekt treba biti parkiralište za auta.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Postoji strategija razvoja općine !
Načelnik Ivan Marijančević: To se više ne radi, već će Županija donosi svoju, koja će
uključivat sve Općine.
Radovan Puratić: Imam još dva pitanja koja mogu sada iznit. Jedan je mrtvačnica u
Sumartinu na groblju. Tisuću ljudi kad je sprovod prolazi rivom, a ispred restorana se jede,
na plaži se ljudi zgražaju. Treba se to u dogledno vrijeme riješit. Ne trebaju neka kapitalna
sredstva, to se može sa malo sredstava napravit a da bude funkcionalno. Drugi problem je
prostor oko Badnjaka. To je naša pijaca . To je momentalno zahod za pase i tu bude do metar
visoka trava. Trebalo bi nešto poduzet i stavit pod prioritet. To je katastrofa kako to izgleda.
Tu je kultno mjesto gdje se skupljamo.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Imate li vas trojica neki prijedlog vezano za promet i ovo
sve šta pričamo vezano za Sumartin.
Stjepko Tomaš: Zatvorit će se Riva od 19:30 do 24 h. Bit će lipo za Rivu, ali će se stvorit
veliki problem za promet!
Radovan Puratić: To će biti veliki problem vezano za turizam i pristup apartmanima.
Tonči Zlatar: Postoji li u gornjem dijelu mista neki prostor di se može napravit parking.
Stjepko Tomaš: Ne postoji nigdi prostor di bi se moglo napravit parking a da je blizu.
Obilaznica je 800 do 1000 metara udaljena od Rive, zračne linije.
Pavle Ordić: Di bi bila ta zaobilaznica? Ovo nije tema za razno već treba dovest stručnjaka
da predloži trasu.
Radovan Puratić: Ima tri alternativna pravca.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Obilaznica Sumartina sigurno nije tema za pod razno !
Dajem riječ Marčelu, Stipi i Juri.
Jure Trutanić:
Vezano za ovu temu, Stipe će uskoro sazvat komisiju za urbanizam i
prostorno uređenje pa ćete tamo razgovarat o ovoj temi. Pitanje za načelnika. Jeli bilo upita
za pokroviteljstvo Općine iz uredništva Bračkog zbornika?
Načelnik Ivan Marijančević: Ne nisam dobio.
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Jure Trutanić: Ja imam informaciju da ste to dobili i imam prijedlog da se sredstva koja su
bila predviđena za svečanu sjednicu Općinskog vijeća, da se ta sredstva uplate kao donacija
uredništvu Bračkog zbornika, kao donacija općine.
Jure Trutanić:
U ime svih devet vijećnika sam dužan podnijeti prijedlog donošenja
zaključka o traženju izviješća općinskog načelnika o stanju potraživanja fizičkih i pravnih
osoba prema općini Selca. Nas svih devet ovdje prisutnih i potpisanih vijećnika zanima popis
svih potraživanja prema općini Selca pismenim putem u zakonskim rokovima. Prijedlog je
uručen predsjedniku vijeća, a jedan je za načelnika.
Petar Bezmalinović: Samo bi nešto nadoda vezano za prijedlog koji smo svi potpisali.
Formulacija je potraživanje svih pravnih i fizičkih osoba prema Općini Selca. Jesmo li stavili
formulaciju i potraživanja Općine Selca prema pravnim i fizičkim osobama.?!
Načelnik Ivan Marijančević: Ne trebate mijenjat zahtjev. Na sljedećoj sjednici je
polugodišnji izviještaj o izvršenju proračuna. Sastavni dio izvještaja će biti i tablica sa svim
dugovanjima i potraživanjima. Imat ćemo i popis svih dužnika. Dokument će biti klasificiran
s oznakom službeno. Radi se o fizičkim i pravnim osobama dužnicima koji imaju neki odnos
s Općinom Između njih ima i vijećnika. Možete to i van raspravljanja, a možete i javno. Drago
mi je da se osim dugovanja Općine napokon popriča i o dužnicima koji su dugo godina
problematični za Općinu zbog kojih i postoji dug koji je gotovo jednak kao i potraživanja.
Pavle Ordić: Najveći dužnik nam je bio Jadrankamen. Morali smo se odreći toga , to je bilo
1.600.000 kuna. Mi smo dobili 200.000 kuna. Nije mi žao što smo na to pristali. Ipak su radna
mjesta ostala.
Jure Trutanić: Pitanje za Petra vezano za veći trajekt u Sumartinu. Taj trajekt nije došao,
vjerojatno neće ni doći. Interesira nas gdje je zapelo?
Petar Bezmalinović: Zapelo je , nemojte biti sigurni da trajekt neće doći. Nije zapelo !!
Uključena je Agencija za obalni i linijski prijevoz, uključen je i župan. Otklanjaju se problemi
zbog kojega veći trajekt nije moga doći. Radi se o trajektu Mate Balota. Nadajmo se da će to
uskoro biti riješeno.
Jure Trutanić: Možda je bolji prijedlog da se uspostavi veza s dva trajekta
Načelnik Ivan Marijančević: Ne može, to je stvar odobravanja dodatnog tima dodatne
posade i to je neisplativo. Ja sam pisao i Danica Baričević mi je pomagala išlo je na
ministarstvo i nisu prihvatili. Kompletno novi tim i trošak je povećan.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Zadnji put smo spominjali vanjske suradnike, AKTIVU koji
vode knjige za vrtić i knjižnicu. Pitali smo vas jeli to moguće da obavlja neko iz općine . To
košta 1000 eura mjesečno. Pita sam u Supetru i rekli su mi da je to preskupo. Rekli ste nam
da ste poslali dopis u Zagreb jeli to Općina može radit.
Načelnik Ivan Marijančević: Poslao sam dopis, ali još nismo dobili odgovor. Vezano za Vrtić
tu je uključena i provedba EU projekta i to je 5000 kuna. Mogu ja reći nešto pod razno.
Proveli smo postupak Zaželi. Zaposlili smo deset žena u Općini Selca, koje će skrbiti o 60
starih i nemoćnih građana naše općine. Bit će javna prezentacija i preko maila ću vas pozvati.
Predsjednik Općinskog Vijeća: Hvala načelniče, to su dobre vijesti ima li još neko pitanje.
Ako nema, proglašavam sjednicu završenom.
Hvala vam i ugodna večer.
Sjednica je završila u 21:55 sati.
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