ZAPISNIK
Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 25.11.2016. godine
uprostorijama Općine Šestanovac sa početkom u 19 sati.
Nazočni vijećnici:
1. Nediljko Merčep
2. Miroslav Ivandić
3. Mijo Kovačević (odsutan)
4. Marijan Pejković (odsutan)
5. Ivan Birčić
6. Joško Pejković
7. Petar Bijuković
8. Milan Ćorić
9. Suzana Šarić
10. Ivan Nejašmić
11. Josip Ribičić
Sjednici nazoči Općinski načelnik Pave Čikeš.
Zapisnik vodi: Asija Šošić,
Predsjednik Općinskog vijeća Nediljko Merčep otvara sjednicu i pozdravlja sve nazočne ,te
nakon prozivke utvrđuje da su sjednici nazočni vijećnici I da postoji kvorum za raspravljanje
I odlučivanje.
Budući da nije bilo drugih dopuna prijedlog dopune dnevnog reda jednoglasno se usvajaju
zajedno sa već predloženim dnevnim redom dostavljenim u pozivu za sjednicu tako da
dnevni red glasi:
1. Verifikacija Zapisnika sa 23 sjednice OV Šestanovac.
2. Prijedlog zaključka u svezi uspostavljanja strateške suradnje s Općinom Šestanovac na
osnivanju etične banke i poticanju decentralizirane,održive,lokalno usmjerene solidarne
razvojne ekonomije u Hrvatskoj.
3. Prijedlog zaključka u svezi davanja prijedloga glede rješavanja spora u postupku podjele
imovine,prava i obveza bivše općine Omiš pred Povjerenstvom Vlade RH za rješavanje
sporova o pravima općina,gradova i županija
4. Prijedlog Odluke za kandidiranje nerazvrstane ceste- Orje Vlasača i ceste izgrađenoj na
cest.zem. 8181 k.o.Katuni u dužini 500 m na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za
razdoblje 2015-2020 u podmjeri 7.2 „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“
5. Prijedlog smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području općine
Šestanovac u 2017 godini
6. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine Šestanovac za 2015 godinu i
preporuke za 2017 godinu
7. Operativni program mjera za postupanje u slučaju ugroženosti od snježnih nanosa i drugih
ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja
opskrbe 2016-2017 godine
8.Prijedlog zajedničke ponude Rubića iz Katuna za prodaju općini Šestanova za izgradnju
parkiralište,proširenje groblja i dr.

9.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa broj 43-42-16 „Micro projekta“ za izradu
strateškog plana razvoja
10..Prijedlog Odluke o produljenju roka primjene Programa ukupnog razvoja-Strategije
razvoja općine Šestanovac.
11.Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Šestanovac za
razdoblje 2015 do 2020 godine
12.Prijedlog zaključka u svezi pokretanje postupka etažiranja prostora „Tanga“ ,te pokretanje
postupka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu projekta etažiranja.
13.Prijedlog zaključka u svezi zamolbe Tonća Rubića za pomoć na sanaciji kuće izgorjele u
požaru.
14.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja 3.privremene situacije broj 42/16-1-1 „Bartulin“
vl.Damir Bartulin.
15.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja okončane situacije broj 37/001/0 „Akropolis“ d.o.o
sukladno Ugovoru –Građevinsko sanacijski radovi na zidovima lađe stare crkve BDM u
Katunima.
16..Prijedlog Odluke o akcijskom planu energetske učinkovitosti općine Šestanovac za
razdoblje 2015-2017 s projekcijom za 2018-2019
17.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa broj:87-EL01-99
18.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa Madunić Milan Autoprijevoznik broj:92-01-01

Predsjednik općinskog vijeća otvara točki dnvenog reda
Vijećnička pitanja:
Vijećnica Suzana Šarić:”Pitala sam na prošloj sjednici da li su pravomoćne presude u vezi
sudskog spora sa Markom Baletom po pitanju penala?.”
Prema mojoj informaciji Matea Burazin je dobila presudu 13.09.2016 I nije izvjestila Općinu.
Trebalo bi pozvati Mateu Burazin zašto nije dostavila presudu,te da se izjasni zbog čega je
nije dostavila u Općinu.
Viječnik Milan Čorić:”Postavljam pitanje zbog čega u petogodišnji plan održavanja cesta nije
ušlo održavanje I gradnja pojedinih cesta sa našeg područja npr cesta D 62.
Načelnik:”Informaciju treba zatražiti od Službenika za informiranje Općine Šestamovac.
Čorić:”Ja kao vijećnik imam pravo dobiti informaciju I zainteresiran sam kao vijećnik baš za
tu cestu.
Vijećnica Šarić”Najbolje je da napustimo sjednicu ,pa održite sjednicu bez nas.
Vijećnici Suzana Šarić,Milan Čorić,Ivan Nejašmić I Petar Bijuković napuštaju sjednicu.
Predsjenik Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice zbog nedostatka kvoruma,te obaviještava
vijećnike da će o novom datumu vijećnici biti telefonski obaviješteni,te da će poziv biti I na
službenim stranicama općine Šestanovac.

Dovršeno u 19.20 sati

Zapisničar:
Asija Šošić dipl.iur

Predsjenik općinskog vijeća:
Nediljko Merčep

