
 
     Z A P I S N I K 
 
sa 3. sjedice Općinskog vjeća Općine Selca, održane 20. prosinca 2017. godine  

s početkom u 17,30 sati u vijećnici Općine Selca. 
 
Nazočni:  

1. Marčelo Štambuk 
2. Katarina Vrsalović  
3. Tonči Zlatar 
4. Bruno Štambuk   
5. Lino Lučić 
6. Petar Bezmalinović 
7. Zoran Vrsalović 
8. Pero Trutanić 
9. Stjepko Tomaš 
10. Vedran Mošić 
11. Zorica Jakšić 

 
Izočni: 

 Nitko 
 

 
Ostali nazočni:   

1. Ivan Marijančević (načelnik) 
2. Pavle Ordić (zamjenik načelnika) 
3. Drago Štambuk (pročelnik)  
4. Romana Štambuk (voditelj računovodstva) 

 
Zapisničar: Drago Štambuk 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća, Marčelo Štambuk, pozdravlja nazočne, utvrđuje 
kvorum,  te prije čitanja dnevnog reda predlaže dopunu dnevnog reda s dije točke:  
22. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti načelniku za ugovaranje s HEP-om 
izrade projektne dokumentacije u poslovnoj zoni „Konopice“ za izgradnju 
komunalne infrastrukture,  
23. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti načelniku Općine Selca za ugovaranje 
s HEP-om  izradu tehničke dokumentacije za elektroopskrbu gospodarske zone 
„Konopice“, 
 
Nakon toga Bruno Štambuk predlaže još jednu točku dnevnog reda:  
„24. Problematika zgrade Palac“ 
 
Petar Bezmalinović iznosi da druga točka dnevnog reda nema smisla jer Vijeće u 
ovom sastavu nije postojalo u razdoblju za koje se podnosi izvještaj.  



Nakon kraće rasprave druga točka ostaje u vidu obavijesti odnosno informacije.  
   
Predsjednik vijeća, Marčelo Štambuk, predlaže dopunjeni i ispravljeni  sljedeći  
 

d n e v n i    r e d : 
 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća, 
2. Informacija o  Izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Selca za 2016. godinu, 
3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selca za I.-VI. 2017. g., 
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za 2017., 
5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održ. objekata i uređaja kom. infr. za 2017., 
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2017. g., 
7. Prijedlog izmjena i dopuna javnih potreba u sportu za 2017. g., 
8. Prijedlog izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi za 2017. g., 
9. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Selca za 2017. godinu, 
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2018. g., 
11. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2018., 
12. Prijedlog Programa socijalne skrbi u Općini Selca za 2018. g., 
13. Prijedlog javnih potreba u kulturi za 2018. g., 
14. Prijedlog javnih potreba u sportu u 2018. g., 
15. Prijedlog Proračuna Općine Selca za 2018. godinu, 
16. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Selca za 2018. g., 
17. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Selca, 
18. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih odbora na području Općine Selca, 
19. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Općine Selca (gospodarska zona Konopice), 
20. Prijedlog Odluke o kupnji dijela čest.zem. 1748/2 k.o. Sumartin, 
21. Prijedlog Odluke o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate poreza, 
22. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti načelniku za ugovaranje s HEP-om izrade 

projektne dokumentacije u poslovnoj zoni „Konopice“ za izgradnju komunalne 
infrastrukture,  

23. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti načelniku Općine Selca za ugovaranje s 
HEP-om  izradu tehničke dokumentacije za elektroopskrbu gospodarske zone 
„Konopice“, 

24. Problematika zgrade Palac, 
25. Razno. 

 
 
Utvrđeni dnevni red prihvaća se jednoglasno. 
 
 

 Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća, 

 
Petar Bezmalinović predlaže da Općina Selca osigura siguran prolaz oko Palaca (ne 
sanaciju). Nadalje iznosi da je na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća izneseno 
znatno više stajališta i prijedloga pojedinih vijećnika nego što je u zapisniku 
uneseno, te traži uvođenje posebnog zapisničara.  
Bruno Štambuk predlaže uvođenje snimanja, što predsjednik vijeća odbija.   



Vedran Mošić predlaže da ubuduće zapisnike sačinjava tajnica, gđa. Nada Štambuk. 
 
Uz primjedbu Petra Bezmalinovića usvaja se jednoglasno zapisnik s treće sjednice 
Općinskog vijeća. 
 

 Ad.2. Informacija o  Izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Selca za 2016. 
godinu ,  

 
Informacija o Izvještaju o izvršenju Proračuna za 2016. godinu prima se na znanje.  
 

 Ad. 3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selca za I.-VI. 2017. g., 
 
Općinski načelnik i Romana Štambuk iznose podatke o Izvještaju o izvršenju 
Proračuna Općine Selca za  I. – VI. 2017. goidine  
 
Nakon kraće rasprave Jednoglasno se prihvaća Izvještaj o izvršenju Proračuna 
Općine Selca za I.-VI. 2017.  godine.  
 

 Ad. 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja kom. 
infr. za 2017., 

 
Ivan Marijančević iznosi prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.  
Bruno Štambuk iznosi primjedbu da se neki programi iz godine u godinu ponavljaju. 
Jednoglasno se prihvaćaju Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu.  
 

 Ad. 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održ. objekata i uređaja kom. infr. 
za 2017., 

 
Načelnik iznosi Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu. 
Bruno Štambuk smatra da je trebalo više uložiti u sanaciju ambulante na što je 
načelnik odgovorio da Općina često ulaže u te prostore, ali zbog vlasničkih odnosa 
nije u mogućnosti uložiti znatnija sredstva.  
 
Jednoglasno se prihvaća Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 
2017. godinu. 
 

 Ad. 6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2017. g., 
 
Izmjene i dopune Programa socjlne skrbi za 2017. godinu prihvaćaju se jednoglasno.  
 

 Ad. 7. Prijedlog izmjena i dopuna javnih potreba u sportu za 2017. g., 
 



Prijedlog Izmjena i dopuna javnih potreba u sportu za 2017. godinu prihvaća se 
jednoglasno.  

 
 Ad. 8. Prijedlog izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi za 2017. g., 

 
Prijedlog izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi za 2017. godinu prihvaća se 
jednoglasno. 

 
 Ad. 9. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Selca za 2017. godinu, 

 
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu mijenjaju se tako da ....... 
 
prihodi na 12. mil. 
rashodi    11.700 mil. 
 
Nije realizirana mrtvačnica, kulturno srce Brača i ... 
 
Petar Bezmalinović pita za tekuće donacije u novcu, načelnik odgovara da se radi o 
donacijama sukladno programima socijalne skrbi (rodiljne, stipendije, jednokratne 
pomoći) i donacijama za udruge… Petar Bezmalinović pita za zatezne kamate.  
Načelnik odgovara da se veći dio iskazanog iznosa odnosi na zatezne kamate koje je 
fakturirao Vodovod iz razloga jer su podmirene obveze iz prijašnjih razdoblja.  
 
Bruno Štambuk pita dali se poštuju zakonske obveze prema Crvenom križu  CK. 
Načelnik odgovara da Općina poštuje svoje obveze u okviru svojih financijskih 
mogućnosti. 
 
Katarina Vrsalović pita za ukupan dug Općine. Načelnik odgovara da on trenutno 
iznosi oko 2 milijuna kuna. 
 
Rebalans za 2017. godinu usvaja se sa 10 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“.  
 

 
 Ad. 10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 

2018. g., 
 

Načelnik iznosi Program izgradnje kom. infrastrukture za 2018. godinu  
Usvaja se jednoglasno. 
 

 Ad. 11. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja kom. infrastrukture 
za 2018., 

 
Program održavanja komunalne infrastrukture usvaja se jednoglasno.  
 

 Ad. 12. Prijedlog Programa socijalne skrbi u Općini Selca za 2018. g., 



 
Program socijalne skrbi za 2018. godinu iznosi načelnik  
Bruno Štambuk pita dali je moguće za penzionere (do npr. 2.500,00 kn penzije) 
predvidjeti pomoć od 100,00 – 200,00 kn. 
S obzirom na nepostojanje dovoljnih kriterija za davanje ove vrste pomoći, 
zaključeno je da će Povjerenstvo za socijalnu pomoć razmotriti svaki pojedinačni 
slučaj.  
Program se usvaja jednoglasno.  
  

 Ad. 13. Prijedlog javnih potreba u kulturi za 2018. g., 
 
Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu usvaja se jednoglasno, s tim da se 
mijenja Članak 3. Programa točka 2., tako da glasi: „Mjere tehničke zaštite zgrade 
Palac i preventivna sanacija“.  
 

 Ad. 14. Prijedlog javnih potreba u sportu u 2018. g., 
 
U programu javnih potreba u sportu za 2018. godinu u čl. 13. točka 4. umjesto 
Sokolana Selca, treba stajati Igralište Sumartin.  
 
Prihvaća se sa 10 glasova „za“ i jednim „protiv“.  
 

 Ad. 15. Prijedlog Proračuna Općine Selca za 2018. godinu, 
 

Načelnik iznosi Prijedlog Proračuna za 2018. godinu.  
Povećavaju se prihodi i rashodi za 300.000,00 kuna. 
 
Katarina Vrsalović pita za troškove knjigovodstvenih usluga Dječjeg vrtića, Knjižnice 
i Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Smatra da se može naći jeftiniji knjigovođa, 
odnosno da te poslove mogu obavljati neki od postojećih djelatnika. Načelnik 
odgovara da je cijena prihvatljiva s obzirom na obim posla. Također smatra da taj 
posao trenutno ne mogu obavljati djelatnici upravnog odjela zbog drugih obveza. 
Outsourcing je daleko jeftiniji nego dodatno zapošljavanje djelatnika. Katarina 
Vrsalović nadalje zaključuje da ne može podržati ovaj proračun zbog previsokih 
troškova intelektualnih usluga, na što Načelnik odgovara da se veliki dio tih usluga 
odnosi na „kulturno srce“, koje se upravo u „A“ fazi odnosi na prikupljanje potrebne 
dokumentacije (a to su intelektualne usluge). 
 
Prihvaća se proračun sa 8 glasova „za“ i 3 suzdržana glasa.  
 
Dodatno se jednoglasno prihvaća Plan razvojnih programa.  
  

 Ad. 16. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Selca za 2018. g., 
 



Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna OpćineSelca za 2018. godinu usvaja se 
jednoglasno. 
 

 Ad. 17. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Selca, 
 

Prijedlog Odluke o lokalnim porezima prihvaća se sa 10 glasova „za“ i jednim 
„protiv“.  
 

 Ad. 18. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih odbora na području 
Općine Selca, 

 
Nakon kraće rasprave zaključuje se da se prijedlog Odluke o izboru članova vijeća 
Mjesnih odbora vrati na doradu uz razmatranje Povjerenstva za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost.  
 

 Ad. 19. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja 
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Selca (gospodarska zona 
Konopice), 

 
Donosi se jednoglasno Odluka o prodaji četri gradilišta u gospodarskoj zoni 
„Konopice“ po cijeni utvrđenoj od strane ovlaštenog vještaka.  

 
 Ad. 20. Prijedlog Odluke o kupnji dijela čest.zem. 1748/2 k.o. Sumartin, 

 
Prijedlog kopijedijela č. zem. 1748/2 k.o. Sumartin prihvaća se sa 10 glasova „za“ i 
jednim suzdržanim glasom.  
 

 Ad. 21. Prijedlog Odluke o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate 
poreza, 

 
Prijedlog odluke o prijednosu u cjelosti poslova utvrđivanja i naplate poreza na 
poreznu upravu, prihvaća se jednoglasno.  
  

 Ad. 22. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti načelniku za ugovaranje s 
HEP-om izrade projektne dokumentacije u poslovnoj zoni „Konopice“ za 
izgradnju komunalne infrastrukture,  

 
Zaključak o dvanju suglasnosti Načelniku da može ugovarati izradu projektne 
dokumentacije zta rješavanje fazne izgradnje koimunalne infrastrukture u 
gospodarskoj zoni Konopice, prihvaća se jednoglasno.  
 

 Ad. 23. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti načelniku Općine Selca za 
ugovaranje s HEP-om  izradu tehničke dokumentacije za elektroopskrbu 
gospodarske zone „Konopice“, 

 



Zaključak o ovlašćenju načelnika za sklapanje Ugovora s HEP-om za izradu tehničke 
dokumentacije o financiranju elektroopskrbe gospodarske zone Konopice, usvaja se 
jednoglasno.  
 

 Ad. 24. Problematika zgrade Palac, 
Načelnik iznosi da je problematika zgrade Palac raspravljena u nekim prethodnim 
točkama dnevnog reda, ali da će poduzeti sljedeće:  
 

- zatvoriti za promet cijelu ulicu uz zgradu postavljanjem zaštitne skele za 
zaštitu pješaka.  

 
Petar Bezmalinović predlaže da se Ministarstvu kulture uputi dopis sa 
problematikom i zahtjevom za moguću pomoć.  
   

 Ad. 25. Razno. 
 
Marčelo Štambuk iznosi da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspravljalo o cijenama 
za participaciju roditelja, te je priložilo cjenik drugih vrtića na Braču, kako bi se 
lakše pripremili za raspravu na slijedećoj sjednici vijeća.  
 
Završeno u 20,30 sati. 
 
Klasa: 021-05/17-01/0018 
Urbroj: 2104/07-01-01/17-02 
Selca, 20. prosinca 2017. godine  
 
 
       ZAPISNIČAR         PREDSJEDNIK 
                OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
 
Drago Štambuk, dipl. oec.,v.r.             Marčelo Štambuk ,v.r. 
 

 


