ZAPISNIK
Sa 16 sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 11.03 2016. godine u 18 sati u
prostorijama Općine Šestanovac.
Započeto u 18:00 sati.
Nazočni vijećnici:
1. Nediljko Merčep
2. Miroslav Ivandić
3. Mijo Kovačević (odsutan)
4. Marijan Pejković
5. Ivan Birčić
6. Joško Pejković (odsutan)
7. Petar Bijuković (odsutan)
8. Milan Ćorić
9. Suzana Šarić
10. Ivan Nejašmić
11. Josip Ribičić
Sjednici nazoče Općinski načelnik, Pave Čikeš
Zapisnik vodi: Asija Šošić,
Ostali prisutni: Anđelko Babić – predsjednik Udruge za ljepši I bolji život Šestanovčana
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 predlaže dopunu dnevnog
reda na sa dvije točke :
- prijedlog usvajanja izmjena I dopuna prostorskog plana Općine Šestanovac pod
dobijenoj suglasnoti splitsko-dalmatinske županije
- Prijedlog odluke o svezi pisma namjere Splićanke Holding d.o.o za ulaganje na
području Općine Šestanovac I to na dijelu parcele čes.zem. 3033/21 k.o Žeževica
Načelnik predlaže da se dvije točke vezane za Splićanku Holding d.o.o (prijedlog za
ulaganje,prijedlog otpisa potraživanja s osnova ne naplaćene komunalne naknade odgode za
posebnu tematsku sjednicu koja bi se mogla održati već za osam dana odnosno dana
18.03.2016.godine ili kraj mjeseca kako vijećnici odluće.
Također predlaže da se na slijedeću sjednicu pozovu ovlaštene osobe navedenih firmi na koje
se odnose sudski sporovi, te da se pozove predstavnik Općine Šestanovac Matea Burazin.
Nakon provedene rasprave,a budući da nije bilo daljnih sugestija prihvaća se termin slijedeće
tematske sjednice 18.03.2016. godine u 19:00 sati, te da će se vijećnici pozvati telefonski
putem da preuzmu materijale, a zbog obimnosti materijalavezanih za sudske sporove
Splićanke Holdnig d.o.o (Splićanke Obuće d.o.o I Point d.o.o.) pozivaju se vijećnici da mogu
kompletne materijale pregledati u prostorijama Općine Šestanovac.
Predsjednik vijeća stavlja na glasovanje predloženi dnevni red s dopunom: “ Prijedlog odluke
o usvajanju izmejne I dopune prostornog plana Općine Šestanovac, tako da sa osam glasova
za usvaja se dnevni red.
DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice OV Šestanovac.
2. Izvješće načelnika o svom radu za period od VI-XII/2015
3. Prijedlog U SVEZI Odluke skupštine Promet d.o.o sa 82.Skupštine Društva.
4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanje javne rasvjete na području općine ŠESTANOVAC temeljem ugovora po
prijedlogu povjerenstva.
5. Prijedlog odluke o donošenju plana zaštite i spašavanja općine Šestanovac.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama Jedinstvenog upravnog odjelaopćine
Šestanovac (određivanje koeficijenta za radno mjesto Viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Šestanovac)
7. Prijedlog odluke u svezi prijedloga nagodbe Marka Balete u predmetu radnog spora
Marka Balete protiv općine Šestanovac i izvješća odvjetnice Matea Burazin –Lončar u
svezi predložene nagodbe Marka Balete.
8. Prijedlog odluke u svezi plaćanja Bendić Papir po računu broj 336-1-1 po ugovoru o
isporuci opreme za dječji vrtić u naselju Šestanovac od 29.12.2015
9. Prijedlog odluke u svezi zamolbe Tatjane Govekar u svezi izdavanja potvrde u svezi
ishodovanja uporabne dozvole na čest.zem.2626/1 i 2626/2 k.o. Katuni.
10. Prijedlog odluke u svezi plaćanja računa broj 013-1-1 za plaćanje mobilnog
reciklažnog dvorišta.
11. Prijedlog Odluke u svezi mišljenja o usklađenosti Konačnog prijedloga Dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Šestanovac sa prostornim planom Splitsko dalmatinske
županije, te usvajanju izmjene i dopuna prostornog plana
12. Razno
Vijećnićka pitanja:
Vijećnik Nejašmić:” Dali je odgovoreno od strane Općine,odnosno predsjednika vijeća na
izjavu predsjednika SDP-a Roščića datu u Slobodnoj Dalmaciji: “ da bi trebalo pohađati
školu u Kumrovcu – da bi se znalo zašto se dižu ruke od strane vijećnika, a da se ne zna zašto
prilikom donošenja odluka.”
Predsjednik vijeća odgovara: “ Nisam reagirao, jer taj članak nisam niti pročitao”
Vijećnik Čorić: “ Nisam bio na zadnjoj sjednici vijeća, ali vidim da je kolegica Suzana
predložila ono za što se ja uvijek zalažem, a to je da vijećnici materijale dobivaju po pozivu iz
Općine te da ih osobno preuzimaju , a ne da im se šalju na koji način nemam vremena da se
pripremim za sjednicu.”
Vijećnik Čorić: “ Mogu li znati što je rješeno po pitanju mrtvačnice u Žeževici? “
Načelnik: “ Dobijena je građevinska dozvola, čeka se njena pravomoćnost, te kandidiranje na
natječajima za dobivanje sredstava za izgradnju iste.”
Budući da nije bilo daljnih pitanja, predsjednik vijeća zaključuje ovu točku, te prelazi na
dnevni red.
Ad 1.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja točku dnevnog reda na raspravu- Verifikacija Zapisnika
sa 15 sjednice OV Šestanovac.
Budući da nije bilo primjedbi ,predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje Verifikaciju
zapisnika sa 15 sjednice općinskog vijeća. Sa osam glasova „ZA“ verifica se zapisnik sa 15
sjednice OV.

Ad 2.

Predsjednik vijeća otvara raspravu po točki – Izvješće načelnika o svom radu za period od VIXII/2015. Predsjednik vijeća daje riječ načelniku.
Načelnik: „ Što se tiče onoga što je napravljeno u prethodnih 6 mjeseci mogu reći da sam
zadovoljan s napravljenim, završili smo godinu u plusu i sa ostatkom viška sredstava što ćete
vidjeti kada budemo usvajali godišnje izvješće u kojem će biti navedene sve točke izvršenja
proračuna.
Dobivena je građevinska dozvola za mrtvačnicu u Žeževici , nakon što je riješeno imovinsko
pravno pitanje čest. zem. od strane DUUDI-ja koji nam je istu poklonio bez naknade da uz
uvjet da u određenom periodu na poklonjenoj čest. zem podignemo objekt.
Nadalje, što se tiče dječjeg vrtića, vrtić je gotov i očekujemo za mjesec dana izdavanje
uporabne dozvole. Dalje,sportska dvorana - poznato vam je da smo poklonili zemljište
osnovnoj školi,a za uzvrat osnovna škola je preuzela na sebe nastavak projekta izgradnje
sportske dvorane. Nije mi poznato što se dalje događa samo znam da se škola kandidirala na
natječaje splitsko – dalmatinske županije za dobivanje sredstava za okončanje glavnog
projekta izgradnje sportske dvorane. Što se tiče Poljoprivredne zadruge „Krajina“ izvješćujem
Vas da je nad istoj otvoren stečaj i po mojim saznanjima stečaj bi trebao biti okončan u
petom mjesecu, a dali čemo otkupljivati potraživanja u stečaju još ne znamo, jer pitanje
vlasništva nije riješeno. Općina je iskazala interes da se u postupku javi „ kao umješač“ jer
smo zainteresirana stranka, te da se ne ponovi greška koja se dogodila kod stečaja Splićanke
Obuće d.o.o kada se grad Omiš nije javio kao umješač. Što se tiče Pošte u Općini ista je
iskazala interes da bi obavljala kompletne usluge u Općini Šestanovac (bankarske
usluge,bankomat,vodila ž.račune građana,a za uzvrat Općina Šestanovac bi uključila svoj ž.
račun u depozitnu podlogu HPB-a.
Prošli tjedansmo imali sastanak s predstavnicima HPB-a (direktor sektora za stanovništvo) i
pri tome je dogovoreno da ćemo im dostaviti određene informacije ( broj potencijalni
korisnika za otvaranje ž. računa cirka broj stranih umirovljenika, broj korisnika socijalnih
pomoći….) do danas još nismo dobili odgovor od predstavnika HPB-a, a kad ga dobijemo o
istome ćemo Vas izvijestiti. Što se tiče vodovoda isti je prebačen u nadležnost Vodovoda
Imotske krajine d.o.o koji je trenutno u fazi prikupljanja zahtjeva za priključke. Općina im
pomaže, u izvješćivanju stanovništva,a to što se ne javlja zainteresiranih za priključak je
vezan za cifru priključka koja je za sadašnje vrijeme prilično visoka. Također , izvješćujemo
Vas da smo pokrenuli postupak dobivanja - darovanje čest. zem od DUUDI-ja u centru
mjesta za izgradnju (socijalne kuće) koja bi imala 6 stanova u okviru kojeg bi rješavali
socijalni slučaj obitelji Ivandić i ostalih.
Budući da nije bilo pitanja predsjednik vijeća stavlja na glasovanje :“Izvješće načelnika za
period VI-XII/2015“.Izvješće se sa 8 glasova „ZA „usvaja“.
Ad 3.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda - Prijedlog U
SVEZI Odluke skupštine Promet d.o.o sa 82.Skupštine Društva.
Načelnik: „ Svima Vam je poznat problem poduzeća Promet d.o.o, a najbolje bi bilo da nas o
svemu izvijesti vijećnik Miroslav Ivandić.
Miroslav Ivandić: „ Ovaj problem se već vuče godinama budući da grad Split ima pretenzije
na zemljište na kojem se nalazi Prometova garaža kao i Prometova stajališta, a povećavanjem
duga tog komunalnog poduzeća sve više se financijska situacija tog poduzeća pogoršava i oni
pomalo gube nekretnine koje su imali u vlasništvu, pa tako i u ovom sudskom sporu kojeg su
izgubili. Grad Split kao najveći suvlasnik je preuzeo na sebe sanaciju tog duga i podmire
obveza prema tužitelju, ali uz uvjet da se Gradu Splitu dade suglasnost za uknjižbu na čest.
zem. na kojoj se nalazi Prometova garaža kao instrument osiguranja vraćanja kredita podignut
kod banke. Budući da se na založenom zemljištu kao suvlasnici javljaju ostale jedinice

lokalne samouprave Grad Split traži suglasnost ostalih suvlasnika. Ja predlažem da damo
suglasnost kako budu davale i ostale jedinice lokalne samouprave. Nakon što je iscrpljena
rasprava po ovoj točki dnevnog reda i budući da nije bilo primjera i sugestija predsjednik
općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Miroslava Ivandića – da se dade suglasnost po
prijedlogu Grada Splita tek kako budu i druge jedinice samouprave davale svoje suglasnosti.
Ad 4.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda:” – Prijedlog
Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne
rasvjete na području općine ŠESTANOVAC temeljem ugovora po prijedlogu povjerenstva.
Predsjednik vijeća :“ U materijalima ste dobili prijedlog povjerenstva iz kojeg je vidljivo da je
ponuda tvrtke „ Mis d.o.o „ – najpovoljnija pa predlažem da se s navedenom tvrtkom zaključi
ugovor. Budući da nije bilo primjedbi i prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje – izbor najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne
rasvjete na području općine ŠESTANOVAC temeljem ugovora po prijedlogu povjerenstva.
Sa 8 glasova „ZA“ odabire se tvrtka MiS d.o.o kao najpovoljniji, te će se sa istom zaključiti
Ugovor.

Ad 5.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda - Prijedlog odluke o
donošenju plana zaštite i spašavanja općine Šestanovac i daje riječ pročelniku.
Pročelnik: „ Ovo je regularna procedura koju imamo svake godine. U materijalima ste dobili
plan zaštite koji je usklađen sa zakonom“. Predsjednik vijeća stavlja na glasovanje - Prijedlog
odluke o donošenju plana zaštite i spašavanja općine Šestanovac. Sa 8 glasova „ZA“ plan
zaštite i spašavanja se usvaja.
Ad 6.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda - Prijedlog Odluke
o izmjeni Odluke o plaćama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šestanovac (određivanje
koeficijenta za radno mjesto Viši stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Šestanovac) predsjednik općinskog vijeća daje riječ pročelniku. Pročelnik: „Poznato Vam je
da smo dobili drugostupanjsku presudu Županijskog suda u Splitu vezano za predmet tužitelja
Marka Balete za vraćanje na radno mjesto. Postupajući po tom predmetu dužni smo
imenovanome odrediti radno mjesto, te mu izdati rješenje o plaći. Kako smo izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu utvrdili odnosno normirali da radno mjesto
višeg stručnog suradnika kojeg do sada nismo imali za isto je potrebno odrediti koeficijent
sukladno Uredbi o plaćama službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi . Prema
navedenoj Uredbi koji koeficijent za to radno mjesto je 1,1 a osnovica za plaću je ista kao i
zaostale službenike. Za riječ se javila Suzana Šarić koja je upitala pročelnika: „ Temeljem
čega je određen tako visok koeficijent“ . Pročelnik odgovara: „ Marko Baleta ima završen
pravni fakultet znači visoku stručnu spremu i zbog toga ima takav koeficijent.“.
Budući da nije bilo daljnjih primjedbi i sugestija predsjednik vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Šestanovac (određivanje koeficijenta za radno mjesto Viši stručni suradnik u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Šestanovac) Odluka se s osam glasova „ZA“ jednoglasno usvaja.
Ad 7.

Predsjednik Općinskog vijeća po ovoj točki otvara raspravu -Prijedlog odluke u svezi
prijedloga nagodbe Marka Balete u predmetu radnog spora Marka Balete protiv općine
Šestanovac i izvješća odvjetnice Matea Burazin –Lončar u svezi predložene nagodbe Marka
Balete
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku:
NAČELNIK:“Poznato Vam je da smo po pravomoćnom rješenju Županijskog suda morali
vratiti na rad Marka Baletu što smo i napravili. Međutim Marko Baleta Vam je uputio kao
vijećnicima jedan prijedlog nagodbe za koju mislim da je maximalistički prijedlog kojeg u
ovom momentu imenovani može postaviti. Vi prosudite prijedlog,te dajte mišljenje i
sugestije. Ja sam da se ovaj predmet riješi nagodbom i da se konačno obustave sudski sporovi
,jer na takav način se izbjegava moguća šteta. Istina je da je u prošlosti došlo do određenih
propusta prilikom poštovanja procedure davanja otkaza Marku Baleti. Nismo imali točan
pravni redoslijed raskida radnog odnosa. Imenovanog je trebalo prvo uputiti na službenički
sud,a tek onda razriješiti kao pročelnika budući da nije imao državni stručni ispit. Eto,sud je
riješio u korist Marka Balete, a na nama je da predmet riješio na najbezbolniji način i da
izbjegnemo daljnje štete.
Najbolje bi bilo kada bi se našla neka razumna nagodba ,te predlažem da Općinsko vijeće
odredi tri člana koja bi bila u pregovaračkoj skupini.
Vijećnik Ribičić:“Ja sam da se također riješi ovaj slučaj u okviru nekakve odštete koja bi bila
razumna“
Vijećnica Šarić“Trebalo bi riješiti ovaj problem i obešteti Marka Baletu,jer općina je u
prekršaju sa probijanjem ograničenja za plaće koje iznosi 20%“.
Vijećnik Ivandić Miroslav:“Predlažem da predsjednik vijeća stavi 2 prijedloga na glasovanje:
Prvi prijedlog :“- da se krene u postupak zaključivanja nagodbe sa Markom Baletom, te
mirnog rješenja sudskog spora“
Drugi prijedlog:-„da se nastavi sudski spor,te da se pričeka rješavanje revizije pred Vrhovnim
sudom“
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje prvi prijedlog. S 3 glasa „ZA“, 2 glasa
„PROTIV,te 3 glasa „SUZDRŽANA“. Prijedlog nije usvojen.

Ad 8.
Predsjednik otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda- Prijedlog odluke u svezi plaćanja
Bendić Papir po računu broj 336-1-1 po ugovoru o isporuci opreme za dječji vrtić u naselju
Šestanovac od 29.12.2015 . Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ načelniku.
Načelnik: „Radovi su izvršeni, te molim vijećnike da odobre plaćanje ovog računa.
Budući da nije bilo primjedbi ni daljnjih prijedloga predsjednik vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog odluke u svezi plaćanja Bendić Papir po računu broj 336-1-1 po ugovoru o isporuci
opreme za dječji vrtić u naselju Šestanovac od 29.12.2015. S 8 glasova „ZA“ prijedlog se
jednoglasno usvaja.
Ad 9.
Predsjednik otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda- Prijedlog odluke u svezi zamolbe
Tatjane Govekar u svezi izdavanja potvrde u svezi ishodovanja uporabne dozvole na
čest.zem.2626/1 i 2626/2 k.o. Katuni. Predsjednik vijeća daje riječ pročelniku.
Pročelnik: „ U ovom predmetu izvršili smo uvid na terenu i utvrdili smo da je stranka izvršila
uzurpaciju čest. zem koja je u zemljišnim knjigama upisana kao opće javno dobro sa pravom
upravljanja isključivo u korist Općine Šestanovac. Budući da se radi o rješavanju imovinsko –

pravnog zahtjeva na čest .zem koja sukladno o Zakonu o vlasništvu ne može biti predmet u
pravnom prometu za iste ne možemo dati potvrdu – suglasnost.
Budući da nije bilo primjedbi ni daljnjih prijedloga predsjednik vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog odluke u svezi zamolbe Tatjane Govekar u svezi izdavanja potvrde u svezi
ishodovanja uporabne dozvole na čest.zem.2626/1 i 2626/2 k.o. Katuni, a po tumačenju
pročelnika da se na čest. zem 2626/1 i 2626/2 k.o Katune ne može dati suglasnost iz razloga
što se radi o česticama koje su u javnoj općoj uporabi. Prijedlog Tatjane Govekar za
izdavanje potvrde se odbija.

Ad 10.
Predsjednik otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda - Prijedlog odluke u svezi plaćanja
računa broj 013-1-1 za plaćanje mobilnog reciklažnog dvorišta. Predsjednik općinskog vijeća
daje riječ načelniku.
Načelnik: „ Vezano za ovu točku izvješćujem Vas da je proveden javni natječaj u suradnji sa
Gradom Omišom , gdje je Općina Šestanovac bila pravni subjekt preko koje je išla javna
nabava budući da se radi o JLS koja je u drugoj skupini razvijenosti i kao takva ima pravo na
veće sufinanciranje. Sukladno procijenjenoj vrijednosti, te udjelu Općine Šestanovac sukladno
sporazumu trebalo bi platiti račun kojeg imate u prilozima.
Budući da nije bilo daljnjih prijedloga niti mišljenja Predsjednik vijeća stavlja na glasanje –
Prijedlog načelnika u svezi plaćanja računa broj 013-1-1 za plaćanje mobilnog reciklažnog
dvorišta. S osam glasova ZA odobrava se plaćanje računa br.013-1-1 sukladno sporazumu.

Ad 11.
Predsjednik otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda- Prijedlog Odluke u svezi mišljenja o
usklađenosti Konačnog prijedloga Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šestanovac sa
Prostornim planom Splitsko dalmatinske županije. Predsjednik općinskog vijeća daje riječ
načelniku.
Načelnik:“ U materijalima za dopunu dnevnog reda dobili ste pozitivno mišljenje županije na
izmjene i dopune Prostornog plana Općine Šestanovac koji je donesen u skraćenom postupku.
Budući da nije bilo primjedbi ni daljnjih prijedloga Predsjednik vijeća stavlja na glasovanjePrijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna PP Općine Šestanovac.

Dovršeno u 20.30 sati
Predsjednik općinskog vijeća
Nediljko Merčep

