ZAPISNIK
Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 03. 06. 2016. godine u 19 sati u
prostorijama Općine Šestanovac.
Započeto u 19:00 sati.
Nazočni vijećnici:
1. Nediljko Merčep
2. Miroslav Ivandić
3. Mijo Kovačević
4. Marijan Pejković (odsutan)
5. Ivan Birčić
6. Joško Pejković (odsutan)
7. Petar Bijuković
8. Milan Ćorić
9. Suzana Šarić
10. Ivan Nejašmić (odsutan)
11. Josip Ribičić (odsutan)
Sjednici nazoči Općinski načelnik Pave Čikeš
Zapisnik vodi: Asija Šošić,
Predsjednik Općinskog vijeća Nediljko Merčep otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne.
Predsjednik nakon prozivke utvrđuje da je sjednici nazočan potrebit broj vijećnika za
donošenje pravovaljanih odluka, tj. postoji kvorum.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se dnevni red dopuni sa slijedećim točkama:
1. Prijedlog odluke u svezi plaćanja računa 14/1/1 Odvječkom uredu Mateje Burazin
Lončar sukladno ugovoru o pravnom zastupanju Općine Šestanovac
2. Prijedlog Odluke u svezi zamolbe Zorke Šestan radi sufinanciranja cjelodnevnog
boravka malodobnog Karla Šestana u Osnovnoj školi “Pojiša” u Splitu
Prijedlog predsjednika Općinskog vijeća za dopunom dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen
tako da se jednoglasno usvaja dnevni red sa slijedećim točkama:
1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice OV Šestanovac.
2. Prijedlog zaključka u svezi raskidanja sporazuma o sufinanciranju rada dječjeg vrtića
Vrtuljak u Općini Zadvarje, Klasa: 900-01/13-01/01, Ur.broj:2155/03-13-03 od
01.02.2013.godine
3. Prijedlog Odluke u svezi visine iznosa sufinanciranja roditeljima za djecu obuhvaćnu
6-satnim program rada dječjeg vrtića Općine Šestanovac .
4. Prijedlog Odluke u svezi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za organiziranje rada
dječjeg vrtića „Šestanovac“ po raspisanom javnom pozivu .
5. Prijedlog Odluke o zaključivanja sporazuma o organiziranju i sufinanciranju rada
dječjeg vrtića „Šestanovac“
6. Prijedlog odluke u svezi plaćanja računa 14/1/1 odvjetničkom uredu Mateje Burazin
Lončar sukladno ugovoru o pravnom zastupanju Općine Šestanovac

7. Prijedlog Odluke u svezi zamolbe Zorke Šestan radi sufinanciranja cjelodnevnog
boravka malodobnog Karla Šestana u Osnovnoj školi “Pojišan” u Splitu
8. Razno.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na temu: vijećnička pitanja.
Za raspravu se javila Suzana Šarić: “Koji su programi financirani od strane Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje (HZZ) i koji je bio model odabira ljudi u javnim radovima?”
Pročelnik: “Tijekom 2016. od strane HZZ financirani su programi “Pomoć u kući” i Program
javnih radova - komunalno uređivanje općine Šestanovac. U oba slučaja kriteriji su za odabir
vršeni temeljem osnovnih odredbi kriterija HZZ-a koji je prije svakog zaključivanja ugovora
sa radnikom davao mišljenje o ispunjavanju kriterija za zaključenje ugovora, a nakon svega je
viši stupanj – HZZ u Zagrebu potvrđivao odabir matične poslovnice. U prvom krugu javnih
radova “Pomoć u kući” zasnovan je radni odnos sa 23 žene u trajanju od 6 mjeseci, a u javnim
radovima (klasični komunalni poslovi) odabrano je 7 radnika premda smo imali pravo na 8 ali
jedan je odustao. Također u okviru osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa odobreno
nam je upošljavanje dvoje ljudi i to za poslove administrativnog referenta i za poslove
komunalnog redara. Za navedene poslove planiramo objaviti javni natječaj odnosno javni
poziv krajem lipnja mjeseca kada završava školska godina kako bi mogli sa zavoda dobiti
odgovarajuću strukturu kandidata za tražene poslove.”
Daljnjih vijećničkih pitanja nije bilo.
Ad 1.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki - Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice
OV Šestanovac
Zapisnik je verificiran sa 6 glasova za i jednim suzdržanim.

Ad 2.
Predsjednik vijeća otvara raspravu po točki – Prijedlog zaključka u svezi raskidanja
sporazuma o sufinanciranju rada dječjeg vrtića „Vrtuljak“ u Općini Zadvarje, Klasa: 90001/13-01/01, Ur.broj:2155/03-13-03 od 01.02.2013.godine.
Za riječ se javila Suzana Šarić: „Htjela bih znati koliko djece boravi u vrtiću tijekom ljetnih
mjeseci (7. i 8. mjesec) te da li smo dužni sufinancirati rad dječjeg vrtića u tom periodu.“
Pročelnik: „Kopirala sam Vam sporazum sa Dječjim vrtićem „Vrtuljak“ iz kojeg je vidljivo da
se vrtić sufinancira dok traje pedagoška godina U razgovoru sa odgajateljicom te vlasnicom
privatnog vrtića saznala sam da jedan broj roditelja dovodi djecu u vrtić tijekom mjesec
srpnja, a kolovoz mjesec je predviđen za godišnje odmore djelatnica vrtića što je također isto
što i kod korištenja godišnjih odmora prosvjetnih radnika u školama što je sastavni dio
pedagoške godine. Iz sporazuma se isčitava da ukoliko ima nekih drugih prijedloga za
izmjenu sporazuma ili nesporazuma da se isti rješavanju putem suda a budući da u
prethodnom periodu nikad nije bilo sporno ništa iz sporazuma, to nema razloga da sporazum i
dalje egzistira do okončanja pedagoške godine.“
Budući nije bilo daljnjih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog
zaključka u svezi raskidanja sporazuma o sufinanciranju rada dječjeg vrtića „Vrtuljak“ u
Općini Zadvarje, Klasa: 900-01/13-01/01, Ur.broj:2155/03-13-03 od 01.02.2013. godine tek
po okončanju pedagoške godine što su vijećnici jednoglasno usvojili.

Ad 3.
Predsjednik Općinskog vijeća je stavio na raspravu Prijedlog Odluke u svezi visine iznosa
sufinanciranja roditeljima za djecu obuhvaćnu 6-osatnim programom rada dječjeg vrtića
Općine Šestanovac .
Za riječ se javila Suzana Šarić koja je izjavila da ne može kompetentno raspravljati o ovoj
točki iz razloga što nema podatke o zainteresiranosti roditelja za određene vrste programa.
Pročelnik: „Evo ja ću Vam dostaviti anketu koju smo napravili o zainteresiranosti roditelja za
smještaj djece u vrtić iz koje je vidljivo da skoro 80% anketiranih imaju želju za 10-osatnim
programom, ostali su izrazili želju za program jaslica što ovaj vrtić ne može realizirati, a tek
oko 15 % roditelja je izrazilo želju za 6-satnim programom.“
Suzana Šarić: „Kad vidim ovu anketu, jasno je da ne mogu prihvatiti inicijativu da
sufinanciramo kompletnu uslugu za 10-satni program iz razloga što većina anketiranih
„gospođa“ nije u radnom odnosu te nemaju problem sa čuvanjem djece.“
Načelnik: „Cilj vrtića po mome shvaćanju nije čuvanje djece već socijalizacija djece i ja
smatram da je sasvim dovoljno 6 sati da bi se djeca socijalizirala i moje mišljenje je da bi
morali prihvatiti 6-satni program, dok oni koji žele 10-satni program neka izvole razliku
platiti.“
Miroslav Ivandić: „Ja smatram da je bilo kakvo sufinanciranje roditelja preveliki uteg za
općinski proračun pogotovo ako znamo da je dosadašnje sufinanciranje dječjeg vrtića u
Zadvarju koštalo općinu mjesečno 7 i pol tisuća kuna, a sada će nam po prihvaćenoj ponudi
Dječjeg vrtića Vrtuljak mjesečni iznosi za smještaj djece u 6-osatnom programu iznositi
22.300 kuna za grupu do 15 djece, što je triput više nego do sada, a za desetosatni program će
iznositi 32.300 kuna mjesečno. Kad zbrojimo odnosno pomnožimo sa 12 mjeseci, to su
enormne cifre i još ako k tome pridodamo sufinanciranje svakog roditelja, doći ćemo do cifre
od cca pola milijuna kuna godišnje i ja vas pitam odakle ćemo mi to isfinancirati. Očito da
ćemo morati tražiti od roditelja učešće i promijeniti dosadašnju praksu ili ćemo morati negdje
drugdje stegnuti pa nećemo davati donacije i sufinancirati neke druge djelatnosti ako želimo
da nam vrtić profunkcionira. „
Načelnik: „Očito da na današnjoj sjednici nećemo moći donijeti odluku jer primjećujem da
nemate svi jasnu viziju oko stavljanja vrtića u funkciju a i nemate mogućnost donošenja
odluke.“
Milan Čorić: Upravo sam dobio hitan poziv pa bih morao napustiti sjednicu. Što se tiče ove
točke, nisam spreman donijeti nikakvu odluku pa se pridružujem svima onima koji budu
glasali za odgodu ove točke dnevnog reda, a što se tiče izbora ponuđača „Vrtuljka“ tu možete
zapisati da sam glasao „za“ budući su roditelji zadovoljni sa radom tog vrtića s kojim nismo
imali nikakvih problema u radu u prethodne dvije i pol godine pa mislim da neće biti
problema ni ubuduće, a koliko smo čuli ponuđena cijena je sukladna stanju na tržištu takvih
vrsta usluga.“
Milan Čorić je napustio sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog Načelnika da se odgodi
glasovanje o ovoj točki dnevnog reda. Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
Ad 4.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki - Prijedlog Odluke u svezi odabira
najpovoljnijeg ponuditelja za organiziranje rada dječjeg vrtića „Šestanovac“ po raspisanom
javnom pozivu .
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ pročelnici.
Pročelnica čita ponudu zaprimljenu dana 01. 06., 2016. u 13,46 sati. Također čita javni poziv
upućen dječjem vrtiću Grada Omiša, zatim vrtiću „Loptica“ u Imotskom zatim dječjem vrtiću
„Vrtuljak“ Split.

Zaprimljena je ponuda dječjeg vrtića Vrtuljak koja sadrži sve elemente iz javnog poziva
objavljenog na web stranici Općine Šestanovac, oglasnoj ploči OŠ te direktno upućenog mailovima svim potencijalnim ponuditeljima.
Dječji vrtić „Vrtuljak“ je dostavio godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Vrtuljak za
pedagošku godinu 2015./16., zatim podvrdu porezne uprave Klasa: 034-04/2016-001/05560
od 30. svibnja 2016. o nepostojanju poreznog duga, zatim izvadak iz trgovačkog suda
reference te ponudu i to za 6-osatni program cijena ukupni iznos od 22.300 kn mjesečno za
skupinu do 15 djece a za svako dijete od 16 pa dalje 460 kuna mjesečno po djetetu, zatim za
8-osatno odnosno 10-osatni program ukupni iznos od 32,500 kn za skupinu do 15 djece a za
skupinu od 16 i više djece za 8-osatni program 650 kuna po djetetu, a za 10-osatni 750 kn po
djetetu.
Budući da nije bilo daljnjih pitanja niti prijedloga po ovoj točki, predjsednik Općinskog vijeća
stavlja točku na glasovanje Prijedlog Odluke u svezi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za
organiziranje rada dječjeg vrtića „Šestanovac“ po raspisanom javnom pozivu. Jednoglasno je
donosi odluka o izboru Dječjeg vrtića „Vrtuljak“ iz Splita kao najpovoljnijeg ponuditelja.
Ad 5.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki dnevnog reda - Prijedlog Odluke o
zaključivanja sporazuma o organiziranju i sufinanciranju rada dječjeg vrtića „Šestanovac“.
Načelnik: „Budući smo odgodili točku dnevnog reda vezano za iznos sufinanciranja, a
smatram da je ovo isto tako vezano za anketni list roditelja, predlažem da odgodimo i odluku
o zaključenju sporazuma u kojoj bi precizirali broj polaznika 6-osatnog odnosno 10-osatnog
programa dok ne dobijemo preciznije podatke, pa u tom smislu predlažem da se odgodi
zaključivanje sporazuma već da samo danas donese odluka o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja za povjeravanje poslova rada dječjeg vrtića kako bi isti mogao dobiti rješenje o
početku rada državnog ureda za prosvjetu u Omišu.
Jednoglasno je usvojen priijedlog Načelnika.
Ad 6.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki dnevnog reda- Prijedlog odluke u svezi
plaćanja računa 14/1/1 odvjetničkom uredu Mateje Burazin Lončar sukladno ugovoru o
pravnom zastupanju Općine Šestanovac
Suzana Šarić: “Budući je ovo ugovorna obveza, predlažemo da je prihvatimo bez
raspravljanja.“
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja ovu točku na glasovanje. Odluka je donesena
jednoglasno (6 glasova).
Ad 7.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja na raspravu točku - Prijedlog Odluke u svezi zamolbe
Zorke Šestan radi sufinanciranja cjelodnevnog boravka malodobnog Karla Šestana u
Osnovnoj školi “Pojišan” u Splitu.
Miro Ivandić: “Jeli vi vidite, a vraćam se i na onu točku sufinanciranja djece roditelja za dječji
vrtić, dokle želje našeg naroda idu. Zamislite, znam o kome se radi, traže sufinanciranje za
dijete u školi koja je u Splitu i to 10-osatni odnosno cjelodnevni program, a imaju prebivalište
na području općine Šestanovac. Dokle bi to išlo kad bi mi sufinancirali cjelodnevne boravke
naše djece u gradu Splitu. Naš proračun jedva podnosi ovo dosadašnje financiranje,
predlažem da se odbije ovaj zahtjev jer u protivnom ovome neće biti kraja.“

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke u svezi zamolbe Zorke
Šestan radi sufinanciranja cjelodnevnog boravka malodobnog Karla Šestana u Osnovnoj školi
“Pojišan” u Splitu. Sa 6 glasova za odbijena je zamolba Zorke Šestan radi sufinanciranja
cjelodnevnog boravka malodobnog Karla Šestana u Osnovnoj školi “Pojišan” u Splitu iz
razloga što Općina Šestanovac nema sredstava.
Budući nije bilo više nikakvih prijedloga, predsjednik Općinskog vijeća je zaključio sjednicu
u 20,25 sati.

Predsjednik općinskog vijeća
Nediljko Merčep

