SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŠESTANOVAC
_______________________________________________________
GODINA XII

ŠESTANOVAC, 17. 06. 2016

BROJ 08

SADRŽAJ
Općinski vijeće
1. Zaključak u svezi prijedloga izvansudske nagodbe Splićanke Obuće d.o.o. u rješavanju
sudskih postupaka P-500/13 i Pst-131/15.
2. Zaključak u svezi sporazuma o sufinanciranju rada dječjeg vrtića Šestanovac sa
Dječjim vrtićem „Vrtuljak“ Split.
3. Zaključenje ugovora o pravnom zastupanja sa odvjetničkim uredom Josip Saša Banić,
Ilica 35, Zagreb
4. Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata općine Šestanovac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-01/16-01/13
Ur.broj: 2155/03-16-01-2.
Zadvarje , 17.06.2016.
Sukladno članku 33 stavak 1 Statuta Općine Šestanovac („Službeni glasnik Općine
Šestanovac“ br.03/13.), Općinsko vijeće Općine Šestanovac na 20. sjednici održanoj 17.06.2016.
godine , donosi
ODLUKU
prijedlogu za zaključenje izvansudske nagodbe između
Općine Šestanovac i Holdinga „Splićanka“ Split
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Članak 1.
Ne prihvaća se prijedlog Holding „Splićanka “ Split za primljene pod Klasa: 740-08/16-01/33
UrBroj : 2155/03-16-02-1 OD 10.06.2016. zastupanoj po zakonskom zastupniku Direktoru Jasminki
Karoglan , a ovaj po ovlaštenju i punomoći društva „Point“ d.o.o. Split zastupanog po z.z. Direktoru
Joški Boti i Društva „Splićanka obuća“ zastupana po Direktoru Dušanu Tuti od dana 07.lipnja 2016.
Za rješavanje parničnog postupka P-500/13 i parničnog postupka Pst-131/15 na način predložen u
tekstu izvansudske nagodbe , a iz razloga što u prijedlogu nije ponuđena pravična naknada koja bi bila
u srazmjeru sa ulaganjima Općine Šestanovac .
Članak 2.
Općina Šestanovac do okončanja oba prednje navedena parnična postupka prenosi sva svoja prava
korištenja na nekretninama koja su predmet navedenih sporova na radnike uposlene u navedenim
tvrtkama („Point“ d.o.o i „Splićanka obuća“d.o.o. ) koji imaju prebivalište na području Općine
Šestanovac .
Članak 3.
Općina Šestanovac je suvlasnica nekretnina označena kao k.č.1613/3. Z.u. 1607 k.o. Katuni , koje u
naravi predstavljaju gospodarski pogon ukupne površine 11700 m² , od čega je pod tvorničkom halom
1340 m² , pod kotlovnicom-skladištem 320 m² , pod temeljima 207 m² , pod portirnicom 23 m², pod
trafostanicom 15 m² , a ostatak od 9795 m² pod gospodarskim dvorištem te žičane ograde sa
betonskim zidićem , sve prikazano na skici vještva vještaka Darka Burazina od 16.01.2015. slovima
A-B-C-D-A koja skica čini sastavni dio ovog prijedloga .
Prednje navedenu nekretninu je stekla Općina Šestanovac u suvlasništvo temeljem ugovora o podmiri
duga davanjem u vlasništvo imovine od 20.prosinca 1995. , sklopljenog između „TANG“ Nova
Gradiška, Splitske banke d.d. Split i Općine Šestanovac (a koji ugovor je proveden u zemljišnim
knjigama ).Općina Šestanovac je isplatila iznos u kunskoj protuvrijednosti od 161.617,14 DEM u ime
kupoprodajne cijene za gore navedene nekretnine .Općina Šestanovac prepušta svoj uplaćeni
suvlasnički dio na korištenje uposlenicima tvrtki koji imaju prebivalište u Općini Šestanovac na
jednake dijelove , a sve dok traje poslovanje na predmetnim nekretninama .
Članak 4.
Općina Šestanovac je vlasnik nekretnina označenih kao dio čest.zem.1607/11 u površini od 650 m2 i
č.zgr.797 (Tomina kuća) površine 156 m2 Z.U.1209 k.o. Katuni stečene temeljem rješenja o naknadi
izdanog 18.03.1960 godine,te čest.zem.-dio čest.zem.1607/5 z.k tijelo z.u. 946 k.o. Katuni u površini
od 640 m2 ,dio čest.zem.1607/10 i z.k. tijelo Z.U.1021 k.o. Katuni površine 230 m2,stečne rješenjem
o ekspoprijaciji od 08.08.1957 godine,te čest.zem.1607/13 i čest.zem.842 (zadružni dom) temeljem
presude P-452/84.
Članak 5.
Pravo korištenja predmetnih nekretnina iz čl.3 i čl.4 ove Odluke se prepušta uposlenicima bez naknade
Uposlenicima se prepušta na korištenje predmetne nekretnine u svrhu poboljšanja poslovanja , te im se
ujedno prepušta mogućnost širenja proizvodnje , nadogradnja postojećih objekata ,gradnje novih
objekata i slično .
Uposlenici su dužni koristiti predmetnu nekretninu kao dobar domaćin , jer iste predstavljaju
potencijal lokalnog gospodarskog razvitka , te njeno daljnje unapređenje za sobom zasigurno povlači
brojne koristi za uposlenike . Uposlenici nemaju pravo otuđiti ili opteretiti imovinu bez suglasnosti
Općine Šestanovac . Uposlenici na koje Općina Šestanovac prenosi pravo korištenja , dužni su nakon
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prestanka radnog odnosa svoja prava prepustiti Općini šestanovac čija će prava korištenja Općina
Šestanovac raspodijeliti eventualnim novim uposlenicima tvrtki koji imaju prijavljeno prebivalište na
području Općine Šestanovac .
Članak 6.
Ova Odluka ostaje na snazi sve do okončanja parničnih postupaka iz čl.1 ove Odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća :
Nediljko Merčep
DOSTAVITI:
1.“Holding Splicanka Split“ I.Merza 8 Split
(z.z. Jasminka Karoglan)
2.“Point „Split,I.Merza 8 Split(n/r Joška Bote)
3.“Splićanka obuća“d.o.o Šestanovac (n/r Dušan Tute)
4.Službeni glasnik općine Šestanovac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/16-01/13
Urbroj: 2155/03-16-01-3
Šestanovac,17. 06. 2016. godine
Na temelju članka 33. stavak 1. Statuta Općine Šestanovac ( Službeni Glasnik Općine Šestanovac
03/13), Općinsko vijeće Općine Šestanovac na 20. sjednici održanoj 17. 06. 2016. godine donosi:

ODLUKU
o sufinanciranju rada Dječjeg vrtića Šestanovac
Članak 1.
Određuje se cijena smještaja djece koju će plaćati roditelji za šestosatni program u iznosu od
300,00 kuna po djetetu, a za desetosatni program 500,00 kuna po djetetu odnosno 600,00
kuna ukoliko ima dvoje djece iz iste obitelji smješteno u vrtiću.
Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šestanovac da operacionalizira postupak
sukladno anketi o iskazu interesa roditelja za smještaj djece (pribavljanjem potrebne
dokumentacije za upis djece).
Članak 3.
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Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Šestanovac.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nediljko Merćep
Dostaviti:
1. Računovodstvo
2. Pismohrana
3. Službeni glasnik

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/16-01/13
Urbroj: 2155/03-16-01-4
Šestanovac, 17. 06. 2016. godine
Na temelju članka 33. stavak 1. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine
Šestanovac 03/13), Općinsko vijeće Općine Šestanovac na 20. sjednici održanoj 17. 06. 2016.
godine donosi:

ODLUKU
o sklapanju ugovora o zastupanju sa odvjetničkim uredom Josip – Saša Banić
Članak 1.
1. Odobrava se zaključenje ugovora o zastupanju sa odvjetničkim uredom Josip - Saša Banić
Ilica 35, Zagreb u predmetu koji se vodi kod Hrvatske regulatorne agencije za mrežne
djelatnostu HT DD radi ostvarivanja prava za naknadu prema pravilniku o potvrdi i naknadi
za pravo puta.
2. Stavlja se van snage Odluke Općinskog vijeća o povhjeravanju poslova zstupanja po istom
predmetu odvjetničkom uredu Katja Jajaš iz Rijeke, Trg 128. Brigade Hrvatske vojske 4,
Klasa: 021-01/15-01/09, Ur.broj: 2155/03-15-01-02 od 18. prosinca 2015.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Šestanovac.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nediljko Merćep
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Dostaviti:
4. Josip Sasa Banić Ilica 35 Zagreb
5. Pismohrana
6. Službeni glasnik
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01/13
UR.BROJ: 2155/03-16-06
U Šestanovcu , 17.06.2016 godine

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o pečatima i žigovima s
grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95), Pravilnika za
primjenu zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 93/95) i članka 33. Statuta Općine
Šestanovac,općinsko vijeće općine Šestanovac dana 17.06.2016. godine,
donosi
PRAVILNIK
o upotrebi i čuvanju pečata Općine Šestanovac s grbom
Republike Hrvatske
I. – OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o upotrebi i čuvanju pečata Općine Šestanovac s grbom
Republike Hrvatske regulira se izrada, način upotrebe i čuvanje pečata kao
i postupak sa oštećenim, nestalim ili izgubljenim pečatom Općine s grbom
Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: pečat).
Članak 2.
Općina Zadvarje ima ukupno 3 pečata to:
-

3 pečata promjera 38 mm,

1. Općinsko Vijeće Općine Šestanovac ima 1 pečat okruglog oblika,
promjera 38 mm. Pečat ima u sredini grb Republike Hrvatske , iznad grba
nosi broj 1.
Sadržaj pečata: „REPUBLIKA HRVATSKA, SPLITSKO DALMATINSKA
ŽUPANIJA , OPĆINA Šestanovac
“.
2. Općinski načelnik Općine Šestanovac ima 1 pečat okruglog oblika,
promjera 38 mm. Pečat ima u sredini grb Republike Hrvatske, iznad grba
nosi broj 1.
Sadržaj pečata: „REPUBLIKA HRVATSKA, SPLITSKO DALMATINSKA
ŽUPANIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, OPĆINA Šestanovac ,
3. Jedinstveni upravni odjel Općine Šestanovacima 1 pečat okruglog
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oblika, promjera 38 mm. Pečat ima u sredini grb Republike Hrvatske,
iznad grba nosi broj 1.
Sadržaj pečata: „REPUBLIKA HRVATSKA, SPLITSKO DALMATINSKA
ŽPANIJA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , OPĆINA Šestanovac

Članak 3.
Pečatom se potvrđuje autentičnost isprave ili drugog akta kojim se
odlučuje ili službeno dopisuje s drugim upravnim tijelima, pravnim
osobama i građanima.
II. – UPOTREBA PEČATA

Članak 4.
Pečat može upotrebljavati Općinski načelnik odnosno čelnik
upravnog tijela, i to samo u svrhe određene zakonom i drugim propisima.
Članak 5.
Općinski načelnik odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
u pisanoj će formi odrediti kojem će službeniku povjeriti pečat na
upotrebu.
Službenicima iz stavka 1. ovoga članka moraju se osigurati uvjeti za
sigurno čuvanje pečata.
Pečati se smiju upotrebljavati u službenim prostorijama Općine
Šestanovac Iznimno, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan
službenih prostorija Općine Šestanovac, pečati se mogu koristiti i izvan tih
prostorija, uz nazočnost osobe koju odredi Općinski načelnik ili pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6.
Otisak pečata stavlja se na akte, isprave i podneske Općine
Šestanovac i to s lijeve strane potpisa ovlaštene službene osobe, tako da
otisak pečata jednim dijelom zahvati naziv službene dužnosti i potpis
ovlaštene osobe, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.
III. – ČUVANJE PEČATA

Članak 7.
Službenici iz članka 5. ovoga Pravilnika ne smiju pečat tijekom
radnog vremena ostavljati bez nadzora, a nakon završetka radnog vremena
dužni su pečat pohraniti tako da se onemogući pristup neovlaštenih osoba
pečatu.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel obavlja narudžbu pečata i obvezan je voditi
evidenciju na Obrascu broj 1 - Evidencija pečata i žigova s grbom
Republike Hrvatske koji je sastavni dio Pravilnika za primjenu Zakona o
pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj
93/95).
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Članak 9.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela preuzima
primitak pečata za Upravni odjel u Knjizi evidencije pečata.

i

potpisuje

IV. – UNIŠTAVANJE PEČATA

Članak 10.
Pečat koji je zbog istrošenosti ili zbog drugih razloga postao
neupotrebljiv, kao i za slučaj promjene naziva ili sjedišta Općinske uprave
Općine Šestanovac, mora se uništiti.
Smatra se da je pečat zbog istrošenosti neupotrebljiv ako se iz otiska
jasno ne vidi tekst koji čini otisak pečata.
V. – NESTANAK PEČATA

Članak 11.
Nestanak pečata Općinski načelnik je dužan odmah prijaviti
Ministarstvu uprave te isto oglasiti u „Narodnim novinama", u roku od 8
dana od dana od saznanja za nestanak.
VI. – ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom glasniku “ Općine Šestanovac

PREDSJENIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nediljko Merčep v.r
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