ZAPISNIK
Sa 27.sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 31.03.2017. godine u
prostorijama Općine Šestanovac sa početkom u 18 sati.
Nazočni vijećnici:
1. Nediljko Merčep
2. Miroslav Ivandić
3. Mijo Kovačević
4. Marijan Pejković (odsutan)
5. Ivan Birčić
6. Joško Pejković
7. Petar Bijuković(odsutan)
8. Milan Ćorić
9. Suzana Šarić
10. Ivan Nejašmić
11. Josip Ribičić
Sjednici nazoči Općinski načelnik Pave Čikeš.
Zapisnik vodi: Asija Šošić,dipl.iur
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.
Također predlaže dopunu dnevnog reda tako da tako dopunjeni dnevni red stavlja na
glasovanje.Sa 9 glasova “ZA” usvaja se slijedeći :
DNEVNI RED:
1.Verifikacija Zapisnika sa 26 sjednice OV Šestanovac
2.Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna za 2017 godinu
3.Prijedlog zaključka u svezi informacije o poduzetnim radnjama Općine Šestanovac u
predmetu St-141/2014 Krajina Poljoprivredna zadruga u stečaju pred Ministarstvom državne
imovine
4.Prijedlog Odluke o korištenju mrtvačnice u Žeževici.
5.Prijedlog zaključka u svezi pisma namjere ENERGY FIELD d.o.o za izgradnju
fotonaponske elektrane Šestanovac.
6.Prijedlog zaključka u svezi pisma namjere AQUO ENERGY MED D.O.O Zagreb za
izgradnju fotonaponske elektrane Šestanovac
7.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja privremene situacije broj:10/U1/1 Katić –CAT obrt za
prijevoz i građevinarstvo
8.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa broj:R2 Br 1/p1/1MiS Zajednički
elektroinstalaterski obrt Baška Voda
9.Prijedlog zaključka u svezi dopune Odluke o otpisu potraživanja „Splićanki obući“ d.o.o s
osnova komunalne naknade
Vijećnička pitanja:”Nije bilo vijećničkih pitanja”
Ad.1.

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki dnevnog reda –verifikacija zapisnika sa
26 sjednice .
Budući da nije bilo primjedbi zapisnik sa 26 sjednice održane 24.02.2017jednoglasno usvaja.
Ad 2.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Šestanovac
za 2017 godinu.Predsjenik općinskog vijeća daje riječ pročelniku.
Pročelnik:“Izmjene i dopune Proračuna se odnose na dvijen stavke jedna je osiguranje
dopunskih sredstava za osnivanje turističke zajednice.Potrebna sredstva se podižu sa
100.000,00 na 250.000,00 kuna,te stavka za projekte izgradnja Mandušića kule u iznosu od
110.000,00 kuna kako bi se mogli kandidirati pri Ministarstvu kulture.
Budući da nije bilo pitanja ni daljnih prijedloga prijedlog izmjena i dopuna Proračuna općine
Šestanovac se sa 1 glasom „SUZDRŽANIM“ i 8 „ZA“usvaja.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.

Ad 3.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.- Prijedlog zaključka u svezi informacije
o poduzetim radnjama Općine Šestanovac u predmetu St-141/2014Krajina
Poljoprivrednazadruga u stečaju pred Ministarstvom državne imovine.
Načelnik:“Mi smo u poziciji da li da kupimo nešto što trenutno što je uknjiženo na Republiku
Hrvatsku i neizvjesno je da li se možemo uknjižiti i kada.Stečajni upravitelj me pritišće i
svakodnevno zove da li planiramo kupiti ili će objaviti javni natječaj.Tu je veliki rizik da se
pojavi kupac i mi gubimo kontrolu.
Ribičić:“Najbolje bi bilo da mi to kupimo i da aktiviramo staru aodluku i ovlastimo načalnika
da pronađe model za kupnju i po mogućnosti da uzmemo kredit za kupnju.
Predsjednik općinskog vijećastavlja prijedlog Ribičića i ostalih vijećnika na glasovanje.
Prijedlog da se aktivira Odluka vijeća o kupnji Krajine Pz u stečaju po ponuđenoj cijeni
umanjenoj za 20% kao i da se ovlasti načelnik da pokrene postupak iznalaženja investitora ili
po mmogućnosti zaduženja za kupnju jednoglasno se usvaja.
Ad 4.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.“Prijedlog Odluke o korištenju
mrtvačnice u Žeževici“.
Predsjednik općinskog vijeća daje riječ načelniku.
Načelnik:“Moj je prijedlog da napravimo regulaciju korištenja mrtvačnice slično kao u
Katunima.Moj je prijedlog da korisnici grobnih mjesta sufinanciraju gradnju mrtvačnice u
iznosu od 1000,00 kuna,a oni koji ne budu sufinancirali plaćali bi po 300,00 kuna po
danu.,dok se konačno ne riješi to pitanje.
Miroslav Ivandić:“Da li imate informaciju koliko je do sada od strane mještana
sufinancirano.Također ima prijedlog da se na cvijetnicu deponiraju uplatnice i na takav način
bi se priskrbila dopunska sredstva.
Načelnik;Ne znam koliko je sredstava priskrbljeno do sada,a što se tiče uplatnica koje bi se
davala na cvijetnu nedjelju nema smisla.
Načelnik:“Moj je prijedlog da se uvede 300 kuna po danu za korisnika mrtvačnice za svakog
tko nije učestvovao u gradnji.

Prijedlog načelnika predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje.Sa 2 glasa PROTIV,1
SUZDRŽAN i 6 glasova 3 ZA“usvja se Odluka o plaćanju 300,00 kuna za korisnike
mrtvačnice koji nisu učestvovali u gradnji mrtvačnice.
Toč 5.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu točku-Prijedlog zaključka u svezi davanja
suglasnosti u svezi pisma namjere ENERGYFIELD za izgradnju fotonaposnkeelektrane
Šestanovac.
Načelnik:obrazlaže pismo namjere.
Budući da nije bilo drugih pitanja ni primjedbi predsjenik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje-Prijedlog zaključka u svezi pisma namjere „Energy field“D.O.O za gradnju
fotonaponskih elektrana.
Prijedlog se jednoglasno usvaja.
Ad 6
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.- Prijedlog zaključka u svezi pisma
namjere QUO ENERGY MED d.o.o Zagreb za izgradnju fotonaponske elektrane.
Načelnik: obrazlaže pismo namjere
Budući da nije bilo daljnjih prijedlog ni mišljenja predsjenik općinskog vijeća stavlja
Prijedlog zaključka u svezi pisma namjere QUO ENERGY MED d.o.o Zagreb za izgradnju
fotonaponske elektrane na glasovanje.
Prijedlog se jednoglasno usvaja.
Ad 7.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
privremene situacije Katić Cat obrt BROJ 10/U1/1.
Miroslav Ivandić.“Da li je nadzorni organ obišao na što sliče ceste.Mi ovo plaćamo,a stanje
na terenu je loše.
Načelnik.“Izvođač je posao napravio i posao maoramo platiti sukladno Ugovoru,a svatko tko
je oštećen može se javiti izvođaču da se vrati stanje u probitno stanje.
Nakon provedene rasprave predjednik općinkog vijeća stavlja na glasovanje toč. Prijedlog
zaključka u svezi plaćanja privremene situacije Katić Cat obrt BROJ 10/U1/1.
Zaključak se jednoglasno usvaja

Ad .8
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki dnevnog reda:- Prijedlog zaključka u
svezi plaćanja računa broj 1/P1 Mis
Načelnik: radi se o obavljenim radovima sukladno Ugovoru.

Budući da nije bilo primjedbi predjsnikm stavlja na glasovanje Prijedlog zaključka u svezi
plaćanja računa broj 1/P1 Mis, zajedničko el.obrtu Baška Voda koji se jednoglasno usvaja
Ad 9.
Predsjednik otvara raspravu u svezi Prijedloga Odluke o dopuni Odluke ootpisu potraživanja
Splićanki obući d.o.o s osnova komunalne naknade.
Pročelnik.“Odluku o otpisu koju smo donijeli na 20 sjendnici općinskog vijeća treba dopuniti
budući da u Fine postoje još 3 ovrhe i to iz 2008,2009i 2010 koje sadržajno imaju iste račune
za koje smo ih osobodili u početnom stanju iz 2014.
Kko se radi o duplim ovrhama što se tehnički nije provelo do kraja dok stranka nije reagirala
dala sam da obrt „trogrlić“izvrši snimku činenjeničnog stanja i što imate u materijalima.
Predsjenik općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog iznesen u nalazi i mišljenju
knjigovodstvenog sevisa Trogrlić da se povuku ovrhe sa FINE iz 2008,2009 i 2010
Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Dovršeno u 20

Zapisničar:
Asija Šošić dipl.iur

Predsjednik općinskog vijeća:
Nediljko Merčep

