ZAPISNIK
Sa nastavka 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 02.12.2016. godine u
prostorijama Općine Šestanovac sa početkom u 19 sati.
Nazočni vijećnici:
1. Nediljko Merčep
2. Miroslav Ivandić
3. Mijo Kovačević
4. Marijan Pejković
5. Ivan Birčić
6. Joško Pejković (odsutan)
7. Petar Bijuković(odsutan)
8. Milan Ćorić (odsutan)
9. Suzana Šarić (odsutna)
10. Ivan Nejašmić (odsutan)
11. Josip Ribičić
Sjednici nazoči Općinski načelnik Pave Čikeš.
Novinar dnevnog tiska “Slobodna Dalmacija “:Nejašmić Mladen
Zapisnik vodi: Asija Šošić,pročelnik
Ad 1.
Predsjednik predlaže s obzirom da je kraj poslovne godine da bi trebalo izmijeniti
predsjednika komisije za popis tako da pročelnik ne može po uputama Ministarstva financija
biti i predjsednik tijela koje kontorlira,pa se predlaže dopunska točka-I“zmjena Predsjednika
Povjerenstva za popis imovine.“
Predsjednik otvara raspravu po toč.1-verifikacija zapisnika sa 23.sjednice općinskog vijeća .
Načelnik:“Iako nisam vijećnik ali dužan sam upozoriti da po nekim točkama nisam naveo
kako je navedeno u Zapisniku.Primjedbe se odnose na :
- Toč.3 treba glasiti:“Nismo predvidili nikakve troškove „za penale u sporu Marko
Baleta c/a Općina Šestanovac ,jer nemamo pravomoćno sudsko rješenje“.
Nadalje u istoj točki treba pisati „cca 10.000.000,00 kuna“
- Toč.5 treba glasiti:“Kompletno smo opremili 1 prostoriju bivšeg matičnog ureda“.
- Toč.6 treba dodati:“Turistička zajednica bi se financirala sama od sebe.“
- Toč.8 treba dodati:“Može se uložiti 50.000,00 kuna kao osnivački ulog,ali je potrebno
zatražiti garanciju poslovne banke.“Općina bi imala kamatu na odobrene kredite u
visini do 2%,a OPG-i do 4%.
- Toč.13 treba dodati „Troškovi se odnose na izradu glavnog projekta groblja i
mrtvačnice na Prpuši koji je pred okončanjem.
- Toč.18. treba glasiti:“Ja sam dao prijedlog temeljem Projekcija koje je investitor dao
općini Šestanovac prilikom započinjanja sa cjelokupnom investicijom,a općinski
vijećnici su definirali prijedlog sa ciframa.“
- Toč.19 treba dodati:“da se vrate sredstvaa koje je uložio temeljem kupoprodajnog
ugovora“.
- Toč.21 treba ispravno pisati:“ da se trošak odnosi na troškove nastale na izgradnji
opskrbnog cjevovoda Dundići- VS Balete-VS Privija povećane još za trošak tehničkog
pregleda.“

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje- verfikaciju zapisnika sa 23.sjednice sa
utvrđenim primjedbama načelnika podržanim od strane vijećnika Sa 6 glasova “ZA”zapisnik
se usvaja .

Ad 2.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki- Prijedlog zaključka u svezi
uspostavljanja strateške suradnje s Općinom Šestanovac na osnivanju etične banke i poticanju
decentralizirane ,održive,lokalno usmjerene solidarno razvojne ekonomije u Hrvatskoj.
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku.
Načelnik:”Već sam Vam pričao o ovoj temi,a sve ste mogli i vidjeti u materijalima.Ja ovdje
vidim jedini problem u davanju garancije na početni ulog od 50.000,00 kuna.
Moj prijedlog je da se zatraži gaancija poslovne banke.
Budući da nije bilo daljnih pitanja ni prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje - prijedlog zaključka u svezi uspostavljanja strateške suradnje s Općinom
Šestanovac na osnivanju etične banke I poticanju decentralizirane ,održive,lokalno usmjerene
solidarno razvojne ekonomije u Hrvatskoj uz uvjet da se zatraži bankarska garancija od
poslovne banke za uloženi iznos od 50.000,00 kuna.Sa 6 glasova “ZA”zaključak se usvaja.

Ad 3.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki- 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.
Načelnik:“Najbolje bi bilo da pročelnik kaže kronologiju slučaja,te da iznese stav Općine
Zadvarja budući da je općina Zadvarje imala raspravu na općinskom vijeću po ovoj točki.
Pročelnik:“Na zadnjoj sjednici općinskog vijeća općine Zadvarje raspravljalo se po ovoj
točki,te je donijet zaključak da će se inzistirati na preostalom dijelu sredstava ostalih od
prodaje stanova u društvenom vlasništvu,te da će se inszistirati na učešću u upravljanju u
javnim poduzećima „Peovici“ i „Vodovodu Omiš“ sukladno postotku (prema broju
stanovnika općine Zadvarje što bi iznosilo oko 1%).
Načelnik:“Bilo bi fer da im damo učešće u upravljanju u javnim poduzećima sukladno
postotku razmjerno broju stanovnika ,ali moraju znati da postoje sporovi oko razgraničenja
granica,koji još nisu riješeni.
Predlažem da idemo na sporazumno rješavanje kako je i ostavljeno u Odluci Vlade o podjeli
imovine između Grada Omiša i bivših općina Zadvarje,Šestanovca i Dugog Rata.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog načelnika .
Sa 6 glasova „ ZA „Usvaja se prijedlog da Općina Šestanovac sa općinom Zadvarje
sporazumno riješi spor,te da o istom obavijeti Ministarstvo uprave.

Ad 4.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu po točki- 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
Predsjednik općinskog vijeća daje riječ načelniku.
Načelnik:“Pokušali smo uknjižiti i ceste u Grabovcu međutim to ne ide bez geodetskog
elaborata,a to je vrlo skupo i sporo.Za natječaj koji ističe 23.12.2016 predlažemo samo ove
dvije ceste koje su uknjižene na općinu Šestanovac.Kako možemo kandidirati samo jednu
cestu u podmjeri 7.2. to smo predložili nerazvrstanu cestu Orje Vlasača dok drugu cestu na
čestici zem.8181 k.o Katuni-Mandušići planiramo kandidirati na Lag ADRION koji je dobio
sredstva ,ali treba razraditi proceduru.
Kako nije bilo daljnjih pitanja ni raspravljanja,predsjdenik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje- Odluku za kandidiranje nerazvrstane ceste- Orje Vlasača i ceste izgrađenoj na
cest.zem. 8181 k.o.Katuni u dužini 500 m-Mandušići na natječaj iz Programa ruralnog
razvoja RH za razdoblje 2015-2020 u podmjeri 7.2 „Ulaganje u građenje nerazvrstanih
cesta.Sa 6 glasova“ ZA „odluka se usvaja.

Ad 5.
Predsjednik općinskog vijeća otvara sjednicu po ovoj točki- Prijedlog smjernica za
organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području općine Šestanovac u 2017 godini.
Pročelnik:“U materijalima ste dobili prijedlog smjernica koje radimo svake godine.Nije bilo
nekih značajnijih promjena,te predlažem da ih možete usvojiti.
Budući nije bilo primjedbi ni prijedloga po ovoj točki predsjednik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje- Prijedlog smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području
općine Šestanovac u 2017 godini.Sa 6 glasova „ZA „ prijedlog se USVAJA.

Ad 6.
Predsjednik općinskog vijeća otvara sjednicu po ovoj točki- Analiza sustava zaštite i
spašavanja na području općine Šestanovac za 2015 godinu i preporuke za 2017 godinu
Pročelnik:“Isto kao i u prethodnoj točki Analiza Vam je dostavljeena u materijalaima.
Budući da nije bilo daljdnjih prijedloga i mišljenja predsjenik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje- Analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine Šestanovac za 2015
godinu i preporuke za 2017 godinu
Sa 6 glasova „ZA“usvajaju se Analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine
Šestanovac za 2015 godinu i preporuke za 2017 godinu

Ad 7.
Predsjednik općinskog vijeća otvara sjednicu po ovoj točki:“ 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
Pročelnik:“Isto kao i u prethodnoj točki Operativni program Vam je dostavljen u
materijalama,te nema zanačajnih promjena,jer se adi o ustaljenoj proceduri.“
Budući da nije bilo daljnih prijedloga i mišljenja predsjdenik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje- Operativni program mjera za postupanje u slučaju ugroženosti od snježnih nanosa
i drugih ekstremnih okolnosti .Sa 6 glasova „ZA“ Operativni programa mjera za postupanje u
slučaju ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti se usvaja.

Ad 8.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.- .Prijedlog zajedničke ponude Rubića iz
Katuna za prodaju općini Šestanovac čestice zem. 4/2 za izgradnju parkiralište,proširenje
groblja i dr.
Načelnik:“Mislim da je ovaj prijedlog nerealan.Imamo procjenu sudskog viještaka Roka
Mijanovića koja je mnogo niža od ponuđene“.
Vijećnik Birčić:“Misilim da se moramo držati procjene sudskog viještaka“
Viječnik Ribičić:“Mislim da bi se trebali držati procjene sudskog viještaka uz mogućnost da
im se udovolji koliko proračunske mogućnosti dopuštaju omogući dobijanje besplatne
grobnice u postuku građenja.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje –Prijedlog da se prima na znanje ponuda
Rubića,ali da se ostaje pri procijeni vrijednosti zemljišta od strane sudskog viještaka Roka
Mijanovića(cijena 2,4 eur po m2) uz mogućnost da se tijekom gradnje omogući svakome
dodijela grobnica bez naknade kao jedan vid obeštećenja.Prijedlog se za 6 glasova „ZA“
USVAJA.

Ad 9.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki:- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
računa broj 43-42-16 „Micro projekta“ za izradu strateškog plana razvoja.
Načelnik:“Radi se o ugovorenim obvezama“.
Budući da nije bilo dalnjih prijedloga predjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanjePrijedlog zaključka u svezi plaćanja računa broj 43-42-16 „Micro projekta“ za izradu
strateškog plana razvoja.
Sa 6 glasova „ZA“ usvaja se Odluka.

Ad 10.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po -Prijedlogu zaključka u svezi Prijedloga
Odluke o produljenju roka primjene Programa ukupnog razvoja-Strategije razvoja općine
Šestanovac.
Načelnik:“Ovu Odluku bi trebali usvojiti budući da je postojeći PUR istekao sa vremenskim
važenjem,a da bi mogli sudjelovati na natječaju EU potrebno je da produzimo postojeći.
Budući da nije bilo primjedbi predjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje- Odluku o
produljenju roka primjene Programa ukupnog razvoja-Strategije razvoja općine Šestanovac.
Sa 6 glasova „ZA“ Odluka se usvaja.

Ad 11.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu-Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog
razvojnog programa Općine Šestanovac za radoblje 2015-2020 godine.
Načelnik:
Radi se od dokuemntu bez kojeg se ne može učestvovati niti na jednom natječaju
EU.Kompletni dokument smo stavili na stranice općine Šestanovac tako da se može pogledati
i dati primjedbe.Za sada nismo dobili nikakvu primjedbu,te predlažem da ga stavite na
glasovanje.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje- Odluku o donošenju Strateškog razvojnog
programa Općine Šestanovac za radoblje 2015-2020 godine .
Sa 6 glasova „ZA“ odluka se usvaja.

Ad 12.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po-Prijedlogu zaključka u svezi pokretanja
postupka etažiranja prostora „Tang“ ,te pokretanju postupka za odabir najpovolnjijeg
ponuđača za izradu projekta etažiranja.
Načelnik:“Nema razloga da ne udovoljimo ovom zahtjevu budući da smo uknjiženi za 1/7 i
tako da ćemo etažirati i taj naš dio prema skici.
Budući da nije bilo primjedbi ni daljnih prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje-Prijedlog zaključka u svezi pokretanja postupka etažiranja prostora „Tang“ ,te
pokretanju postupka za odabir najpovolnjijeg ponuđača za izradu projekta etažiranja.
Sa „6 glasova „ZA“ odobrava se pokretanje postupka etažiranja prostora „TANGA“u
okvirima suvlasničkog dijela općine Šestanovac.

Ad 13.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki:-zamolba Tonća Rubića za pomoć za
sanaciju objekta koji je izgorio u požaru.
Načelnik:“Moj prijedlog je da se odobri pomoć,ali u materijalu –nabavci materijala.

Budući da nije bilo primjedbi sa 6 glasova „ZA“udovoljava se zamolbi Tonća Rubića za
pomoć za sanaciju objekta koji je izgorio u požaru i to na način da se obvezuje načelnik da
pomoć realizira u nabavci materijala.

Ad 14.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki:-Plaćanje 3.privremene situacije
broj:42/16-1-1 „Bartulin“ d.o.o
Načelnik:Radi se o izvršenim radovima sukladno ugovoru .
Budući da nije bilo daljnjih primjedbi predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanjeprijedlog odluke o plaćanju 3.privremene situacije broj:42/16-1-1 „Bartulin“ d.o.o u iznosu od
190.619,18 kuna.
Sa 6 glasova „ZA“usvaja se odluka.

Ad 15.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki-Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
okončane situacije broj 37/001/0“Akropolis“ d.o.o sukladno Ugovoru –Građevinsko
sanacijski radovi na zidinama lađe stare crkve BDM u Katunima.
Načelnik:“Radi se o ugovorenim i izvršenim radovima“.
Budući da nije bilo primjedbi sa 6 glasova „ZA“usvaja se zaključak.

Ad 16.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki-Prijedlog Odluke o akcijskom planu
energetske učinkovitosti općine Šestanovac za razdoblje 2015-2017 godine s projekcijom za
2018-2019
Načelnik.“Radi se o ugovorenim obvezama u skladu sa Natječajem Fonda za energetsku
učinkovitost.
Budući da nije bilo daljnih prijedloga ni primjedbi ,predsjednik stavlja na glasovanjePrijedlog Odluke o akcijskom planu energetske učinkovitosti općine Šestanovac za razdoblje
2015-2017 godine s projekcijom za 2018-2019.
Sa 6 glasova „ZA“donosi se Odluke o akcijskom planu energetske učinkovitosti općine
Šestanovac za razdoblje 2015-2017 godine s projekcijom za 2018-2019

Ad 17.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki-Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
računa broj:87-EL01-99
Načelnik:Ovo je ugovoreno i treba platiti.
Budući nije bilo primjedbi sa 6 glasova „ZA“donosi se odluka o plaćanju računa 87-EL01-99
na iznos od 84.000,00 kuna.

Ad 18.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki-Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
računa Madunić Milana Autoprijevoznik broj 92-01-01 na iznos do 27.306,25 kuna.
Načelnik:“Radi se o uslugama napravljenim prijevoz građana općine Šestanovac u Vukovar
na komemoraciju spomen žrtvama .
Budući da nije bilo primjedbi predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog
zaključka u svezi plaćanja računa Madunić Milana Autoprijevoznik broj 92-01-01 na iznos od
27.306,25 kuna.
Sa 6 glasova „ZA“ usvaja se zaključak u svezi plaćanja računa MADUNIĆ BUS na iznos od
27.306,25 kua
Ad 19.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki:-Izmjena člana Povjerenstva za popis
imovine.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog odluke
“Umjesto Predsjednika Asije Šošić imenuje se Katija Juričić.

Budući da više nije bilo točaka za raspravljanje predsjednik općinskog vijeća zaključuje
sjednicu.
Dovršeno u 20.30 sati

ZAPISNIČAR:

Predsjenik općinskog vijeća

Asija Šošić dipl,iur

Nediljko Merčep

