ZAPISNIK
Sa 9 sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 28.09. 2018. godine u
prostorijama Općine Šestanovac.
Započeto u 20:00 sati.
Nazočni vijećnici:
1.
2.
4.
5.
6.
8.
7.
8.
9.
10
11.

Nediljko Merčep
Mijo Kovačević
Joško Pejković
Ivan Birčić
Suzana Šarić
Petar Bijuković
Matea Dundić
Hrvoje Šestan
Tonči Mandušić (odsutan)
Miroslav Ivandić
Ante Tavrić

Sjednici nazoče zamjenik načelnika, Martin Merčep, te gosp.Budalić
Zapisnik vodi: Asija Šošić Pročelnik JUO-a Općine Šestanovac.
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. Također predlaže da se promijeni
izlaganje po točkama dnevnog reda ,te da budući da je prisutan vlasnik tvrtke Verus
Lukrum gospodin Budulić Antonio i da se odmah obradi njegov zahtjev..Svi prisutni su
se složili sa izmjenom redosljeda dnevnog reda :
,DNEVNI RED;
1. Verifikacija zapisnika sa 8 sjednice općinskog vijeća.
2. Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva tvrtke „VERUS LUCRUM“ d.o.o za ustupom
KLASA:350-01/18-01/29 URBROJ:2155/03-18-03-1 od 30.08.2018 godine.
3. Prijedlog Odluke o sprečavanju nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada
4. Prijedlozi Općine Šestanovac za izmjenu i dopunu Prostornog plana Splitsko
dalmatinske županije
Predsjednik općinskog vijeća daje riječ gospodinu Budaliću.
Gospodin Budalić:” Zainteresiran sam za objekt stare bivše stare škole u Grabovcu.Imali
smo sastanak nedavno u školi načelnik,predstavnik Splitsko dalmatisnke županije
Pročelnik Djonlić.Splitsko dalmatinska županija se odriče svojih prava na školi.a ja bih
zauzvrat uredio zgradu škole i u nju preselio svoje postrojenje.Ja sam već jednom
uređivao tu školu prije 10 godina (imao sam havariju na stroju) kojom prilikom sam
uredio WC,prozore i plafone i još neke prostorije.Nama je namjera da proširimo posao
.Namjera nam je da zaposlimo radnike sa ovog područja.

Gospodin Čikeš je na sastanku izjavio da Grabovac nema mrtvačnicu ,pa bi mi dali
donaciju i unutra bi je uredili.
Vijećnica Suzana Šarić:” Gospodin Čikeš loše trguje on bi sve napravio da ne
plati.Mrtvačnica je u nadležnosti općine i općina je treba financirati.
Budalić:”Županija je suglasna da se odrekne vlasništva i dala bi mišljenje.
Pročelnik:”Budući da je pravomoćnom presudom Zupanijskog suda u Splitu škola u
Grabovcu vlasništvo općine Šestanovac onda svako raspolaganje imovinom podliježe
zakonskoj proceduri koja je u ovom slučaju slijedeća:- “ukoliko će se prodavati imovina
potrebna je procjena sudskog vještaja i Javni natječaj.Ukoliko će se davati u zakup u
skladu sa postupanjem općine sa devastiranim objektima davanje u zakup bi išlo
sukladno javnom pozivu na 10 godina sa nikakvom naknadom ,a sva ulaganja u objektu
bi se priznala.
Budalić:”Nas zanima samo kupnja”
Vijećnik Joško Pejković:”Do sada nismo ništa prodavali.”
Vijećnik Birčić.”ako Vam se isplati zakup bez naknade i to dugoročno uz priznanje uloga
je ono što Vam nudimo”.
Budalić:”Nas zanima samo kupnja”Ako zaposlim 4-5 obitelji napravio sam puno.
Vijećnik Ante Tavrić.:”Ja sam dobio materijale u 15 sati,ali iz ovog što nam je izloženo ja
sam isto tako da se objekat ne prodaje nego da se odabere druga opcija ulaganja i
priznanje ulaganja.Najam na 10 godina bez naknade.
Budalić:”Shvatite me ne mogu po drugi put napraviti istu stvar i izgubiti ulaganje.
Vijećnica Suzana Šarić”Budimo korektni ,taj čovjek je došao na ruševinu .Županija se
nema što miješati jer je ovo naš objekat.Ovo je suludo,jeftino bi se prodala,a ljudi su
radili svojim rukama.
Gospodin Budalić napušta prostorije.
Vijećnik Tavrić:”meni nije jasno zašto ne želi ovaj model”.
Vijećnik Ivandić.”Ovo je općinska imovina. i s druge strane imamo njegovo
poslovanje.Smatram da je ovo ultimativno pismo namjere.Mislim da smo po zakonu
dužni štititi općinsku imovinu.
Ivandić:”Predlažem da donesemo odluku da dajemo objekat samo u najam kao što smo
napravili i sa objektima ex PZ Krajine.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje-Pismo namjere za ustupom
o.š..Grabovac tvrtki “VERUS LUCRUM” na korištenje na 10 godina bez naknade uz
priznanje ulaganja u objekat.Prijedlog se jednoglasno usvaja,tako da prijedlog za kupnju
istog objekta uopće nije razmatran
Vijećnik Ante Tavrić predlaže da se dopuni sa točkom promjena Odluke o davanju na
korištenje objekta u Kreševu.Predsjednik predlaže da se ta točka odgodi za slijedeću
sjednicu ,
Predsjednik općinskog vijeća prelazi na točku:
Viječnićka pitanja:
Suzana Šarić:”ja sam na sjednici vijeća tražila da mi se dostavi odgovor što radi
Poduzetnički inkubator,a ne da mi se dostavlja financijsko izvješće.Također me zanima
da li će Turisitčka Zajednica potpasti pod nove izmjene Zakona o radu Turističkih
Zajednica ,te predlažem da se ukine financiranje turističke zajednice,jer kada ona može
financirati” Bikijadu “onda može i sebe,tako da hoću da se donese odluka da se TZ
Šestanovac više ne financira od strane općine.

Predsjednik općinskog vijeća:”Ovo pitanje treba preispitati Turističko vijeće TZ Općine
Šestanovac.
Vijećnik Pejković.”Pitao sam što je sa viječnićkim naknadama,neki su dobili,a mi u
oporbi ne.
Također nisam zadovoljam sa odgovorima na moja viječnićka pitanja.
Viječnik Hrvoje Šestan:”Što je sa rješenjem pitanja depozita “Anilim Investmentsa”.
Martin Merčep:”Predmet je u svojoj regularnoj proceduri i koliko znam pokrenut je
postupak protiv osobe koja je zastupala firmu.”
Hrvoje Šestan.”Da li smo mogli zaposliti na mjesto direktora Turističke zajednice
“svoga” čovjeka?”.
Pročelnik:”Preduvjet za zapošljavanje direktora TZ je da prijavitelj ima 1 godinu radnog
staža, a što je provjeravalo Ministarstvo turizma.Bez suglasnosti Ministarstva turizma
direktor se nije mogao zaposliti.
Martin Merčep.”Ne mogu dati komentar u vezi isplata viječničkih naknada”
Martin Merčep i Pročelnik daju odgovor:”načelnik je rekao da se njega pita zašto isplata
nije izvršena budući da je on izvršilac proračuna.”
Viječnica Suzana Šarić:”pitat će ga Ured državne uprave”.
Viječnik Ante Tavrić:”na moje viječnićko pitanje dobio sam nejasne odgovore I još
jedaput pitam gdje je kombi ex PZ Krajine”?
Viječnik Ante Tavrić:”Zašto ne ide točka –raspisivanje izbora za vijeće mjesnih odbora –
ovo pitanje upućujem predsjedniku općinskog vijeća.
Predsjedniik općinskog vijeća:”Ne ide”.
Vijećnik Ante Tavrić:”Tražim da na slijedeću sjednicu općinskog vijeća ide točka
raspisivanje
izbora
za
vijeće
mjesnih
odbora.”
Vijećnik Miro Ivandić:”Znam da je prije 8 godina kada sam još bio član poglavarstva
pokrenut postupak za izbore vijeća mjesnih odbora .Objektivno oni ne služe ničemu samo
stvaraju trošak.
Vijećnik Suzana Šarić:”Mjesni odbori služe. Nije mi jasno u Grabovcu gdje su bili stari
grobovi i sada se daju odobrenja za ukope bez plana ukopa.
Vijećnik Ivandić:”da li postoji plan groblja”
Martin Merčep:”Ima jedan stari plan ,ali na starom dijelu gdje se nalaze stari grobovi se
ne smije graditi.”
Viječnik Tavrić.”Tražim da mi se u razumnom roku dade odgovor gdje se nalazi vozilo
ex PZ Krajine.Također tražim da mi se dostavi odgovor zbog čega nije ispoštovana
odluka o isplati troškova koje sam imao ,a koje je izglasalo općinsko vijeće.
Također vezano za gospođu Suzanu Šarić koja je pozvana na odgovorost za izgovorene
riječi pred Općinski sud u Imotskom bilo je rečeno da će je zastupati Matea Burazin,a
načelnik je ukinuo tu odluku.
Po našem Statutu općinski vijećnik ne može biti odgovoran za izgovorenu riječ.
Mijo Kovačević:“mještani Katuna Polja se žale da nema javne rasvjete.
Martin Merčep:objašnjava stanje sa prikupljanjem informacija u vezi sa tvrtkom SMS.
Predsjednik općinskog vijeća nakon što su iscrpljena sva viječnićka pitanja prelazi na
dnevni red.
Ad 1.
Verfikacija zapisnika sa 8 sjednice općinskog vijeća.
Vijećnik Ante Tavrić:“ dobio sam zapisnik prilično kasno pa ću ga sada letimično
prelistati.U vezi toč.11 sa prethodne sjednice vidljivo je da se ste radili mrtvačnicu prije

izbora ,također konstatiram da je predsjednik općinskog vijeća u sukobu interesa budući
da mrtvačnicu u Katunima radi njegov sin odnosno da je vlasnik firme koja izvodi radove
njegov sin.
Predsjednik općinskog vijeća.“Ja nisam u nikakvom sukobu interesa to je provjereno sa
odvjetnicima.“Ako Vas što zanima pitajte odvjetnike.
To je firma mog sina koja radi slobodno na tržištu i koja se ravnopravno prijavljuje na
sve javne natječaje.
Vijećnik Ante Tavrić.“Ti kao predsjednik općinskog vijeća govoriš da ti je to tvoj sin.!!
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje verifikaciju zapisnika sa 8 sjednice
općinskog vijeća sa 5 glasova „ZA“,3“SUZDRANA“ I 2 „protiv“ verificira se zapisnik.

Ad 2.
Toč.2 je već u uvodnom dijelu obrađena

Ad 3.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu- Prijedlog Odluke o sprečavanju
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
Predsjednik općinskog vijeća daje riječ pročelniku.
Pročelnik:nedavno smo imali u kontroli inspekciju zaštite okoliša tako da nam je
naloženo da smo dužni u okviru operativih mjera donjeti i predoženu odluku.
Mijo Kovačević:“kada će se provoditi Odluka na kontejnere.“?
Martin Merčep:“Obrazlaže iscrpno biti će najmanje tri kontejnera“,a
stanovništvo će dobivati 3 kante.
Martin Merčep :“Bitna je ova odluka koja će regulirati pravila ponašanja jer će
pojedinci bacati na sve strane.“
Vijećnik Ivandić:“ Prema mojim saznanjima kante smo već trebali dobiti.Ja sam član
nadzornog odbora „Peovice“ i na sjednici sam postavio pitanje kontejnera.Ne znam čemu
kontejner u Šestanovcu.Treba izvršiti pristisak na „Peovicu „.Komunalni redar bi trebao
imati ovlasti kao policajac.“Peovica“ je nabavila 7000 kontejnera.Činjenica je da ovdje
nema kanti.
Budući da nije bilo daljnih primjedbi ni prijedloga predsjednik,općinskog vijeća stavlja
na glasovanje - Prijedlog Odluke o sprečavanju nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.Odluka se jednoglasno usvaja.

Ad 4.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu:- Prijedlozi Općine Šestanovac za
izmjenu i dopunu Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije

Martin Merčep:“ Imamo nekoliko otvorenih pitanja koje bi trebali razmotriti.- pitanje
aerodroma,pitanje solar parka i golf terena koje zauzima veliku prostornu površinu i nije
stavljen u funkciju.
Joško Pejković:“predlažem da se Živko Trogrlić pozove na slijedeću sjednicu općinskog
vijeća“.
Martin Merčep:“imamo pismo namjere za bivši gollf teren da bi se na tom prostoru stavio
kamp,kućice ,lovni turizam.
Trebalo bi nešto osmisliti.
Vijećnik Joško Pejković:“ ja sam mnogo puta pitao da nemamo sportski teren,Predlagao
sam da se napravi sportski teren za nogometno igralište.“
Martin Merčep.:_“u gospodarskoj zoni ne može biti nogometno igralište.“
Vijećnik Ivandić:“ mi pričamo priče ispred sebe nemao niti jedan aktuelni dokument koji
važi ,a niti imamo ijedan prijedlog za izmjenu.Ja mogu dati prijedlog tek kada bi imao
imalo materijala za raspravu.
Vijećnik Ante Tavrić:“ da li je naš općinski plan usklađen sa zupanijskim prostornim
planom.?
Što je sa stambenom zonom.
Martin Merčep.“u planu 1:5000 se definiraju građevinski tereni.“
Viječnik Ante Tavrić:“Ima li kakve mogućnosti da se kroz te izmjene ovo provuče“?
Martin Merčep.“ Ne mož ebudući da se kroz izmjene i dopune Županisjkog prostornog
plana definiraju samo infrastrukturni objekti.
Ante Tavrić:“što je sa Kreševnicom ?“
Martin Merčep:“ Uvršetena je jedna zona.
Bijećnik Petar Bijuković napušta sjednicu.
Vijećnik Miroslav Ivandić napušta sjednicu.
Vijećnik Ante Tavrić:“Inzistiram da se unese u zapisnik da mi oporbeni vijećnici
pozivamo načelnika da se“ prizove pameti“i da provodi odluke općinskog vijeća.
Budući da nije bilo daljnijh prijedlog ni mišljena predsjednik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje - Prijedlozi Općine Šestanovac za izmjenu i dopunu Prostornog plana Splitsko
dalmatinske županije.Jednoglasno se donosi odluka

Sjednica je završena u 21,25sati.

Zapisničar:
Asija Šošić dipl.iur

,

Predsjednik Općinskog vijeća
Nediljko Merčep

