
Z A P I S N I K 
 

Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 26.08. 2016. godine u 

prostorijama Općine Šestanovac sa početkom u 19 sati. 

 

Nazočni vijećnici:                               

  

1.   Nediljko Merčep                                                                                    

2.   Miroslav Ivandić                                                                                                                                             

3.   Mijo Kovačević  

4.   Marijan Pejković  

5.   Ivan Birčić 

6.   Joško Pejković 

7.   Petar Bijuković 

8.   Milan Ćorić 

9.   Suzana Šarić 

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.  

Predsjednik nakon prozivke utvrđuje da su sjednici nazočni svi vijećnici. 

 

Predsjednik predlaže na prijedlog općinskog načelnikai Miroslava Ivandića  da se nadopuni 

dnevni red točkama: 

1.Zahtjev Babaja Ivice u postupku legalizacije objekta na čestici 

zem.2455/1,2988/49,2988/50,2988/51 I 4722 k.o.Grabovac. 

2.Prijedlog zaključka u svezi raskida Ugovora sa Dječjim vrtićem “Vrtuljak” Zadvarje 

3.Prijedlog zaključka u svezi angaziranja osobe –asistenta mlt.Ivanu Višiću. 

4.Prijedlog zaključka u svezi iznosa sredstava za priključivanja na sekundarnu vodovodnu 

mrežu. 

5.Prijedlog zaključka u svezi stava Općine Šestanovac glede rješenja Hrvatskih voda za vodnu 

naknadu. 

 

Prijedlog dopuna se jednokratno usvaja ,tako da se usvaja jednoglasno : 

 

DNEVNI  RED: 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice OV Šestanovac. 

2. Prijedlog Odluke u svezi sufinanciranja nabavke školskih knjiga i školskog pribora za 

učenike osnovne škole dr fra Karlo Balić Šestanovac. 

3. Prijedlog zaključka u svezi izmjene Odluke o isplati KLASA:021-01/10-01/55 

URBROJ:2155/03-10-01 od 24.09.2010 godine o isplati novčane naknade djeci 

Dubravke Ivandić. 

4. Prijedlog Odluke u svezi imenovanja člana Komisije za štete. 

5. Prijedlog Odluke u svezi dopisa Grada Omiša i obračuna naknade za vođenje 

obročnog otkupa stanova u nekadašnjem državnom vlasništvu. 



6. Zahtjev Druzić Nediljka za rješenje stambenog pitanja. 

7. Zahtjev „Peovice“d.o.o za transfer sredstava-sufinanciranje nabave komunalnog vozila 

 8.Zahtjev Babaja Ivice u postupku legalizacije objekta na čestici 

zem.2455/1,2988/49,2988/50,2988/51 I 4722 k.o.Grabovac. 

 9.Prijedlog zaključka u svezi raskida Ugovora sa Dječjim vrtićem “Vrtuljak” Zadvarje 

     10.Prijedlog zaključka u svezi angaziranja osobe –asistenta mlt.Ivanu Višiću. 

     11..Prijedlog zaključka u svezi iznosa sredstava za priključivanja na sekundarnu 

vodovodnu mrežu. 

      12.Prijedlog zaključka u svezi stava Općine Šestanovac glede rješenja Hrvatskih voda za 

vodnu naknadu. 

Viječnička pitanja: 

Josip Ribičić:“Imam primjedbu za neorganiziranost događanja na području Općine 

Šestanovac,a kojima je općina većinom pokrovitelj.Trebalo bi da se za slijedeću godinu 

usklade programi tako da ne bi bilo preklapanja u kulturnim i sportskim događanjima. 

Načelnik: predlažem da se organizacije usklade preko  jednog tijela koje bi bilo kulturno-

sportsko vijeće. 

Mislim da bi u tom vijeću iz operative trebali biti načelnik ili zamjenik načelnika. 

J.Ribičić:“ bilo bi dobro da ostane „bikijada“ bilo katunska ili ova u centru mjesta.Po meni bi 

bilo dobro da se bikijada organizira  uz pomoć općine koja bi mogla  preuzeti pokroviteljstvo 

nad cijelom manifestacijom . 

Načelnik:Slijedom što je gospodin Ribičić izložio nadovezujem se da bi bilo potrebno pomoći 

organizaciju bikijade u Katunima,jer došlo u pitanje da se uopće i organizira.Također 

vjerujem da bi Općina mogla preuzeti i organizaciju koncerta Tomsona i platiti njegov 

dolazak. 

J.Ribičić:“To bi bilo odlično kada bi to mogli izvesti.“ 

Suzana Šarić:“Tko je odgovoran za protupožarne puteve“? 

Načelnik:“Ovisi na čijem su području.Ako su u okviru šumskogospodarske osnove onda je to 

u nadležnosti Hrvatskih šuma“, a ostalo je u nadležnosti općine. 

Predsjednik općinskog vijeća predlaže po prijedlogu ostalih vijećnika slijedeće viječnikle kao 

članove kulturno-sportskog vijeća: 

- Suzana Šarić,Marijan Pejković,Josip Ribičić,načelnik Pave Čikeš ,te svi predstavnici 

Udruga koje će učestvovati u organizaciji Šestanovačkog ljeta. 

- Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1.  

 

Predsjednik otvara raspravu po prvoj točki dnevnog reda - Verifikacija Zapisnika sa 21. 

sjednice OV Šestanovac . 

Načelnik:”Predlažem da se zapisnik vodi  koncizno i da se kupi aparat za snimanje. 

Drugih pitanja nije bilo. Zapisnik sa 21 sjednice Općinskog vijeća jednoglasno se usvaja. 

 

 

Ad. 2. 

  

Predsjenik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda . 

Marijan Pejković:” Predlažem da se odobri 1000,00 kuna po djetetu budući da su troškovi 

pribora jako skupi.Ukoliko imamo mogućnosti moj prijedlog je da to bude taj iznos.” 

Suzana Šarić:”Predlažem da se smanji iznos za exurziju ,a da se poveća iznos za knjige I to da 

bude iznos od 700,00 kuna. 



Načelnik:”Dok sam radio u školi primjetio sam da je djeci bilo mnogo draže odlaziti na 

exurzije koje su bile edukativne  i mnogo su više naučili obilazeći razna mjesta  nego li u 

školi. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog Marijana Pejkovića da iznos 

sufinanciranja đačkih udžbenika bude 1000,00 kuna po đaku. 

Prijedlog se jednoglasno usvaja. 

 

Ad. 3. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda Prijedlog zaključka 

u svezi izmjene Odluke o isplati KLASA:021-01/10-01/55 URBROJ:2155/03-10-01 od 

24.09.2010 godine o isplati novčane naknade djeci Dubravke Ivandić iz razloa što je Marija 

Ivandić prestala sa školovanjem u srednjoj školi. 

Mirosalav Ivandić:“Moj prijedlog je da se naknada koja se odobri bude namjenske prirode,te 

da se računi o namjenskom trošenju (troškovi hrane,telefona,struje) predaju u općinu i 

kontroliraju“ 

Načelnik:“Moj prijedlog je da se računi kontroliraju,te da im se ne daju novci,jer izgleda da ih 

nenamjenski troše. 

Predsjenik općinskog vijeća:“Moj prijedlog je da se i dalje uplaćuje u novcu i da to bude 

2000,00 kuna.“  

Sa 1 glasom „SUZDRŽANIM“ prihvaća se prijedlog da iznos naknade za sufinanciranje 

obitelji Ivandić iznosi 2000,00 kuna koji će se uplaćivati na žiro račun Dubravke Ivandić 

 

 

 

 

Ad. 4. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

Pročelnik:“Moramo predložiti svog člana u komisiji za štete pri Splitsko dalmatinskoj 

županiji“.Moj prijedlog je da to bude Jospi Maslov koji je komunalni redar i koji poznaje 

poslove na terenu. 

Svi vijećnici nisu imalui primjedbi,tako da sa 11 glasova „ZA „ se prihvaća prijedlog da član 

komisije za štete bude Josip Maslov. 

 

Ad. 5. 

 

Predsjenik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda: 

Načelnik upućuje praočelnika da objasni što je sve prethodilo ovom dopisu koji je predmet 

ove sjednice. 

Pročelnik:”Objašnjava kronologiju cijelog slučaja I da je sve kulminiralo u momentu kada se 

Općina Šestanovac naplatila ovršno u iznosu od cca 164.000,00 kuna s osnova neplaćenih 

iznosa uprihođenih u kvoti od 14% koliko grad Omiš nije uplaćivao u korist Općine 

Šestanovac. 

Načelnik.”Moj je prijedlog da naše računovodstvo uskladi stanje sa računovodstvom Grada 

Omiša u smislu da se utvrdi kada su sjedale uplate od prodaje stanova,a kada je Grad Omiš 

prebacivao sredstva od 14% u korist Općine Šestanovac kjako bi se točno znalo stanje 

dugovanja I potraživanja to više što postoji zastara za potraživanja koja Grad Omiš potražuje 

od Općine Šestanovac. 



Budući da nije bilo primjedbi vijećnici su podržai prijedlog načelnika tako da se prijedlog 

“jednoglasno” usvaja. 

 

 

 

 

Ad. 6. 

Predsjenik Općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

Pročelnik:”Procedura je utvrđena Zakonom o braniteljima” 

Miroslav Ivandić:”Bilo bi dobro dobiti najsviježije podatke o stupnju invalidnosti budući da 

znamo da se stalno vrše neke revizije podataka u vezi medicinskog stanja branitelja,pa kada 

dobijemo podatke da se onda postupi rješavanju po zakonu. 

Budući da nije bilo daljnih pitanja I prijedloga prihvaća se prijedlog da se odgodi točka 

dnevnog reda za slijedeću sjednicu ,a Jedinstveni upravni odjel će zatražiti od relevantnih 

tijela najviježije rješenje o stupnju invalidnosti I trajnosti invaliditeta. 

Budući da nije bilo daljnijh prijedloga predjednik stavlja na glasovanje prijedlog. 

Prijedlog se jednoglasno usvaja. 

 

 

 

 

 

Ad. 7. 

Predsjenik Općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

Pročelnik:Ovo je obaveza sukladno Sporazumu o nabavci komunalne opreme zaključenom sa 

Gradom Omišom,Općinom Zadvarje I općinom Dugi Rat. 

Obaveza Općine Šestanovac iznosi 45.816,97 kuna. 

Prijedlog da se uplati ugovorna obveza na račun”Peovice” d.o,.o. u iznosu od 45.816,97 se 

jednoglasno usvaja. 

 

 

 

              Ad 8. 

 

Predsjenik općinskog vijeća otvara raspravu po Zahtjevu  Babaja Ivice u postupku legalizacije 

objekta na čestici zem.2455/1,2988/49,2988/50,2988/51 I 4722 k.o.Grabovac,koji u naravi 

predstavlja put. 

Pročelnik je pročitao izvještaj komunalnog redara sa terena tako da nema zakonske zapreke da 

se izda potvrda. 

Budući da nije bilo dalnjih pitanja niti primjedi predsjenik stavlja na glasovanje prijedlog da 

se izda potvrda suklano čl.6 Zakona o prostorno uređenju . 

Prijedlog se jednoglasno usvaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 9. 

 

Predsjednik otvara rapravu po ovoj točki dnevnog reda . 

Načelnik:”Logično je da trebamo donijeti odluku o raskidu ugovornog odnosa sa dječjim 

vrtićem Vrtuljak iz Zadvarja  sa danom 31.08.2016 iz razloga što naš otpočinje sa radom 

01.09.2016 i sva djeca sa područja općine Šestanovac su upisana u dječji vrtić Vrtuljak u 

Šestanovcu. 

Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga jednoglasno se usvaja Prijedlog o raskidanju 

Ugovornog odnosa sa dječjnim vrtićem “Vrtuljak” iz Zadvarja sa danom 31.08.2016. 

 

Ad. 10. 

 

Predsjenik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda ,te daje riječ 

načelniku. 

Načelnik.”Poznato Vam je da imamo jedno dijete za kojeg ćemo trebati osigurati asistenta u 

vrtiću.Prema informacijama od direktorice vrtića na natječaj koji je objavljen na Zavodu nije 

se javila niti jedna osoba koja ispunjava uvjete,a da bi bila financirana 100%.Također imamo 

informaciju da je Zavod za zapošljavanje trenutno obustavio postupak zaprimanja zahtjeva. 

Moj je prijedlog da općina pomogne u sufinaciranju asistenta mlt.Višić Ivanu na način da se 

pokuša posredstvom Zavoda pronaći osobu koja bi se financirala sa 50% a ako se ne pronađe 

ta osoba onda  postoji mogućnost da općina sufinancira 100%. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja prijedlog načelnika na glasovanje. 

Sa 11 glasova “ZA” privaća se prijedlog o sufinanciranju mlt.Višić Ivana u iznosu 50% 

ukoliko se ISPOŠTUJE PROCEDURA PREKO Zavoda za zapošljavanje,a a ukoliko se ne 

iznađe mogućnost preko Zavoda onda se odobrava 100% sufinanciranje osobe koja ispunjava 

uvjete za asistenta. 

Predsjendik općinskog vijeća stavlja prijedlog na glasovanje.Sa 11 glasova “ZA” usvaja se 

prijedlog. 

 

 

 

 

 

Ad. 11 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovom pitanju.  

Načelnik:”Vidim da nema ništa novo po ovom pitanju,te da je “Vodovod Imotske krajine “ 

preuzeo zaprimanje zahtjeva za priključak moj prijedlog je da se stanovništvo uputi na 

podnošenje zahtjeva za priključenje na vodovodnu mrežu “Vodovodu Imotska Krajina” 

“Vodovodu” Omiš ovisno o kojem se uslužnom području radi. 

Budući da nije bilo dalnjih prijedloga ni prijedloga zaključuhje se rasprava po ovom pitanju,te 

predsjednik općinskog vijeća tavlja na glasovanje prijedlog načelnika da se stanovništvo 

upućuje sa podnošenjem zahtjeva za priključivanje na “Vodovod Imotske krajine” I 

“Vodovod Omiš” ovisno o kojem se uslužnom  području radi Prijedlog se jednoglasno usvaja. 

 

Ad. 12. 

 

Predjsenik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

Miroslav Ivandić:”Trebalo bi od strane Općine zauzeti stav spram rješenja koje Hrvatske vode 

ispuštaju prema građanima općine Šestanovac,a ne pruzaju nikakve usluge stanovništvu. 



Načelnik:”Hrvatske vode su dosta uložile na ovom području samo što još vodovod nije 

zgotovljen,pa zato postoji otpor stanovništva. 

Međutim,Općina nema ništa sa rješenjima osim što može utjecati na određivanje kvadratute 

odnosno činjeničnog stanja. 

Drugo je sve stvar Zakona po kojem Hrvatske vode rade,a to je stvar viših instance,koje to 

trebaju izmijeniti. 

 

Budući da nije bilo daljnih primjedbi ni prijedloga predsjenik općinskog vijeća zaključuje rad 

sjednice u 9.15 sati 

 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 

Asija Šošić, dipl.iur.                                                                           Nediljko Merčep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


