ZAPISNIK
Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 30.12.2016. godine
uprostorijama Općine Šestanovac sa početkom u 18 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 (odsutan)
9. Suzana Šarić (odsutna)
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.
Također predlaže dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama:
1.Prijedlog zaključka u svezi zahtjeva Nediljka Družića za stambeno zbrinjavanje-očitovanje
Ministarstva branitelja
2.Prijedlog Programa potpore Poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala
na području općine Šestanovac (2017-2020 godine)
3.Prijedlog zaključka u svezi ponude obrt za knjigovodstvene usluge „TROGRLIĆ“za
knjigovodstvene usluge
4.Prijedlog zaključka u svezi izmjene Odluke Općinskog vijeća –Strateški plan razvoja općine
Šestanovac KLASA:021-01/16-02/17 URBROJ.2155/03-16-01-11 od 02.12.2016 godine
Budući da nije bilo daljnih prijedloga jednoglasno se usvaja slijedeći :
Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 24 sjednice OV Šestanovac.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna općine Šestanovac za 2016.
3. Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa broj 27/1/1 Matei Burazin za izvršene usluge
zastupanja.
4. Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa „Micro projekt“ broj 60-42-16 na iznos od
56.250,00 broj otp.56 i računa broj :61-42-16 na iznos od 56.250,00 kuna broj otp.57
sukladno Ugovoru..
5. Prijedlog zaključka u svezi plaćanja privremene situacije tvrtke „Katić Cat“ d.o.o za
izvođenje radova sukladno Ugovoru.
6. Prijedlog zaključka u svezi plaćanja privremene situacije tvrtke „Građenje“ d.o.o za
izvođenje radova sukladno Ugovoru..

7.Prijedlog zaključka u svezi zahtjeva Nediljka Družića za stambeno zbrinjavanje-očitovanje
Ministarstva branitelja
8.Prijedlog Programa potpore Poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala
na području općine Šestanovac (2017-2020 godine)
9.Prijedlog zaključka u svezi ponude obrt za knjigovodstvene usluge „TROGRLIĆ“za
knjigovodstvene usluge
10.Prijedlog zaključka u svezi izmjene Odluke Općinskog vijeća –Strateški plan razvoja
općine
Šestanovac KLASA:021-01/16-02/17 URBROJ.2155/03-16-01-11 od 02.12.2016 godine
Vijećnička pitanja:”Nije bilo vijećničkih pitanja”
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki dnevnog reda –verifikacija zapisnika sa
24 sjednice .
Budući da nije bilo primjedbi zapisnik sa 24 sjednice održane 25.11.2016 I nastavka sa 24
sjednice održane dana 02.12.2016 se jednoglasno usvaja.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
općine Šestanovac za 2016.
Načelnik:“Ovo nije tpčan prijedlog izmjena i dopuna proračuna,već bi trebao biti Izmjene i
dopune proračuna sa proknjiženim stanjem na 31.12.-2016 godine koji realno iznosi cca
6500.000,00 kuna.
Budući da nije bilo daljnje rasprave predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje
točku:-Izmjene i dopune Proračuna za 2016 godinu.Sa 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 5 glasova
„ZA“ se usvaja.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
računa broj 27/1/1 Matei Burazin za izvršene usluge zastupanja.
Načelnik:“Radi se o ugovornoj obvezi koji bi trebali izvršiti“.Budući da nije bilo primjedbi ni
daljnih prijedloga ,predsjenik stavlja na glasovanje:- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
računa broj 27/1/1 Matei Burazin za izvršene usluge zastupanja.Sa 7 glasova „ZA“usvaja se
odluka o plaćanju računa broj:27/1/1 Matei Burazin.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
računa „Micro projekt“ broj 60-42-16 na iznos od 56.250,00 broj otp.56 i računa broj :61-4216 na iznos od 56.250,00 kuna broj otp.57 sukladno Ugovoru.
Načelnik:“Radi se o ugovornoj obvezi.Budući da nije bilo dalnjih prijedloga predsjednik
općinskog vijeća stavlja na glasovanje- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa „Micro
projekt“ broj 60-42-16 na iznos od 56.250,00 broj otp.56 i računa broj :61-42-16 na iznos od
56.250,00 kuna broj otp.57 sukladno Ugovoru.
Sa 7 glasova „ZA“usvaja se zaključak plaćanja računa „Micro projekt“ broj 60-42-16 na iznos
od 56.250,00 broj otp.56 i računa broj :61-42-16 na iznos od 56.250,00 kuna broj otp.57
sukladno Ugovoru.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
privremene situacije tvrtke „Katić Cat“ d.o.o za izvođenje radova sukladno Ugovoru.
Načelnik:“radovi su izvršeni temeljem Ugovora,samo što je izvođač molio da se plaćanje
izvrši putem cesiskog plaćanja i to „DRNIŠPLASTU“u iznosu od 174.542,13 kuna i
GEOBIM d.o.o u iznosu 107.146,60 kuna.
Budući da nije bilo primjedbi predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje:- Prijedlog
zaključka u svezi plaćanja privremene situacije tvrtke „Katić Cat“ d.o.o za izvođenje radova u
iznosu od 623.622,56,sukladno Ugovoru.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja
privremene situacije tvrtke „Građenje“ d.o.o za izvođenje radova sukladno Ugovoru..
Načelnik“Radovi su izvršeni sukladno Ugovoru,te bi ih trebalo platiti.

Budući da nije bilo primjedbi predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje- Prijedlog
zaključka u svezi plaćanja privremene situacije tvrtke „Građenje“ d.o.o za izvođenje radova u
iznosu od 274.838,75kuna sa uklnjučenim PDV-om sukladno Ugovoru.Prijedlog se
jednoglasno usvaja.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toćčki dnevnog reda:- Prijedlog zaključka u
svezi zahtjeva Nediljka Družića za stambeno zbrinjavanje-očitovanje Ministarstva branitelja
Pročelnik.“Svi ste u materijalima dobili tumačenje Ministarstva branitelja.Sukladno tom
materijalu trebali bi postupati.“
Miroslav Ivandić:“Meni je poznato da su svi branitelji u Omišu i drugdje dobilio pravo da
otkupe stan po određenim Odlukama i htio bi na takav način da pristupimo rješavanju vog
predmeta.“Trebalo bi zauzeti neku početnu veličinu za otkup,te uvažiti činjenicu da je
imenovani branitelj i uzeti u obzir postotak njegove invalidnosti,te činjenicu da 10 godina živi
u stanu bez da plaća ikakvu naknadu.
Nejašmić:“Ja imam prijedlog da to bude 1000,00 kuna ako je to na zakonu osnovano“
Pročelnik.“Mi kao mjerodavne jednicie imamo stanove koje su prodavani Stipi
Čizmiću,Mariji Fiamengo ,te je to okvir od cca 800,00 kuna po metru kvadratnom na 244
mjesečne rate“Tu bi još trebalo uzeti činjenicu da je stan korišten već deset godina i da u
njega nioje ulagano,tako da mu vrijednost nije kao da je novin stan.
Nediljko Merčep:“Slušajući sve što je navedeno u raspravi predlažemo da otkupna cijena
stana buide 50% vrijednosti prodanog stana otprilike površine kao što je i stan u kojem živi
Nediljko Družić i da mu se mu se odobri obročno plaćanje u 48 mjesečnih rata.“
MiroslavIvandić:“Ja se slažem sa prijedlogom samo što bi još dodao odobrenje popusta u
iznosu postotka invalidnosti odobrenog od strane Ministarstva branitelja.
Budući da nije bilo daljnih prijedloga predsjenik općinskog vijeća stavlja oba prijedloga kao
zajednički prijedlog na glasovanje.
Prijedlog da se Nediljku Družiću branitelju RVI IX stupnja odobri otkup stana u zgradi bivšeg
Doma zdravlja u površinmi cca 63 m2 a koja površina će se definirati u ugovoru sastavljenog
u skladu sa elaboratom etažiranja za zgradu u kojoj se stan nalazi za iznos od 20.000,00 kuna
umanjenog za posototak invalidnosti u 48 mjesečnih rata uz mogućnost knjiženja prava
vlasništva nakon uplaćene prve rate se jednoglasno usvaja.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu toč.- Prijedlog Programa potpore
Poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području općine Šestanovac
(2017-2020 godine).
Pročelnik:“Ovo je zakonska obveza prije svakog kandidiranja po EU natječajima“
Budući da nije bilo prijedloga po predloženom programu predjednik općinskog vijeća stavlja
na glasovanje- Programa potpore Poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog
materijala na području općine Šestanovac (2017-2020 godine).Prijedlog se jednoglasno
usvaja.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu toč.- Prijedlog zaključka u svezi ponude obrt
za knjigovodstvene usluge „TROGRLIĆ“za knjigovodstvene usluge.
Pročelnik:“Obrt „Trogrlić“ za knjigovodstvene usluge dostavio je ponudu za obavljanje
financijsko računovodstvenih usluga u iznosu od 2500,00 kuna bez PDV( nije u sustavu PDVa).Navedena firma obavljala bi poslove vođenja računovodstva i financija počevši od
01.02.2017,a TRIST d.o.o. bi zgotovio proračunsku 2016 godinu.
Budući da nije bilo daljnih primjedbi ni prijedloga predsjenik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje prijedlog o zaključenju Ugovora o vođenju knjigovodstveno računovodstvenih
poslova za Općinu Šestanovac od 01.02.2017,a sa „TRIST“d.o.o se raskida dosadašnji
ugovor.Prijedlog zaključka se jednoglasno usvaja.

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč:- Prijedlog zaključka u svezi izmjene
Odluke Općinskog vijeća –Strateški plan razvoja općine
Šestanovac KLASA:021-01/16-02/17 URBROJ.2155/03-16-01-11 od 02.12.2016 godine
Pročelnik:Na zadnjoj sjednici općinskog vijeća donjeli smo preuranjeno odluku o usvajanju
Strateškog plana prije nego li smo od Splitsko dalmatinske županije zatražili da li smo dužni
izraditi studiju,pa u tom smislu treba navedenu odluku preformulirati na način da se u toč1
„briše“,te treba stajati „Zatražiti od Splitsko dalmatinske županije Ured za komunalne
poslove,graditeljstvo i zaštitu okoliša potrebu izrade procjene prije usvajanja Strategije
razvoja općine Šestanovac.
Budući da nije bilo dalnjih prijedloga prijedlog- Prijedlog zaključka u svezi izmjene Odluke
Općinskog vijeća –Strateški plan razvoja općine
Šestanovac KLASA:021-01/16-02/17 URBROJ.2155/03-16-01-11 od 02.12.2016 godine se
jednoglasno usvaja.
Načelnik.“Premda nije točka dnevnog reda raskinuti Ugovor sa tvrtkom“Romper“ d.o.o dužan
sam Vas izvijestiti da je u općini bio Nino Družić i izjavio da će dati izjavu ovjerenu od strane
javnog bilježnika da će snositi naknadu štete ukoliko ne ispoštuje glede gradnje objekta i
stavljanja objekta u funkciju na čestici zem.1617/1 k.o. Katuni u iznosu penala utvrđenih čl.7
Ugovoa o kupoprodaji klasa:944-01/03-01/02 urbroj.2155/03-13-03 od moment isteka trajanja
navedenog Ugovora.
Načelnik:“Također zaprimili smo odgovore nekolicine Rubića
Vezano za ponudu za prodaju zemljišta kako odgovor na zaključak općine
Šestanovac.Uglavom ne slazu se sa ponuđenom cifrom ,pa predlažem da za slijedeću sjednicu
općinskog vijeća pravna služba općine Šestanovac izradi prijedlog rješenja u skladu sa
Zakonom o grobljima.Sa 2 glasa „SUZDRŽANA“ ,te ostali „ZA“ prihvaća se prijedlog
načelnika.

Dovršeno u 18.52 sati

Zapisničar:
Asija Šošić dipl.iur

Predsjenik općinskog vijeća:
Nediljko Merčep

