
 

 

               
Z A P I S N I K 

 

Sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 28. Srpnja 2017. godine u 

prostorijama Općine Šestanovac. 

 

Započeto u 19:00 sati.  

 

   Nazočni vijećnici:                               

  

1.   Nediljko Merčep                                                                                                                                                                                                                                

2.     Mijo Kovačević 

4.     Joško Pejković                                                                            

5.     Ivan Birčić 

6.     Suzana Šarić 

8.     Petar Bijuković 

7.     Matea Dundić 

8.   Božidar Popović 

9.   Tonči Mandušić  

10 .Miroslav Ivandić 

11. Ante Tavrić        

                

Sjednici nazoče zamjenik načelnika, Martin Merčep,  

Zapisnik vodi: Asija Šošić Pročelnik JUO-a Općine Šestanovac. 

Viječnik.Božidar Popović stavlja na stol mobitel za snimanje tijeka sjednice. 

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 predlaže 

dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

1.Prijedlog zaključka o Imenovanju povjerenstva za procjenu šteta izavane el.nepogodom 

2.Prijedlog zaključka za imenovanje stručnog tima za  uvrđivanje i izračun štete od 

elementarnih nepogoda 

3.Prijedlog zaključka u svezi plaćanje okončane situacije izvođača „Katic Cat“ za 

izvođenje radova izgradnje mjesne vodoopskrbne mreže na području općine Šestanovac. 

4.Prijedlog zaključka u svezi prijenosa sredstava Poduzetničkom inkubatoru za aktivnosti 

ugovorene sukladno Ugovoru sa Općinom Šestanovac. 

 

Obzirom da daljnjih prijedloga nije bilo, predsjedavajući stavlja predloženi dnevni red sa  

izmjenama i dopunama na glasovanje. Za predloženi dnevni red je glasovalo: 10 glasova 

za, 1glas protiv  Predloženi dnevni red sa izmjenama i dopunama je većinom glasova 

usvojen. 

 

D n e v n i  r e d  

 

1. Verifikacija Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 



2. Prijedlog zaključka u svezi izvješća za potrebe Upravnog odjela za graditeljstvo i 

prostorno uređenje Ispostava Omiš KLASA:UP/I-361-02/13-05/2269 urbroj:2181/1-

11-00/62-17-0004 od 19.05.2017 u predmetu Dobrile Bolković . 

3. Prijedlog zaključka u svezi izvješća za potrebe Upravnog odjela za komunalno-

stambenu djelatnost uređenje prostora i zaštitu okoliša KLASA:UP/I-361-02/17-01/17 

URBROJ:2155/01-05-17-2 od 12.04.2017 

4. Prijedlog Odluke u svezi Izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika Općine Šestanovac 

5. Prijedlog zaključka u svezi zahtjeva Zajednice udruga za zaštitu obiteljskog 

gospodarstva Općine Lovreć,Cista,Zadvarje,Šestanovac Podružnica Šestanovac. 

6. Prijedlog zaključka u svezi Plaćanje 3 privremene situacije „Katić Cat“ Rn.35/U1/1-

izgradnja mjesne vodoopskrbne mreže na području općine Šestanovac. 

7. Prijedlog zaključka u svezi isplate naknada za rad članova biračkih odbora i članova 

izbornog povjerenstva. 

8. Prijedlog zaključka u svezi isplata troškova izborne promidžbe. 

9.   Prijedlog zaključka o Imenovanju povjerenstva za el.nepogode 

10. Prijedlog zaključka za imenovanje stručnog tima za  uvrđivanje i izračun štete od 

elementarnih nepogoda 

11. Prijedlog zaključka u svezi plaćanje 4.privremene  situacije izvođača „Katic Cat“ za 

izvođenje radova izgradnje mjesne vodoopskrbne mreže na području općine Šestanovac. 

12.Prijedlog zaključka u svezi prijenosa sredstava Poduzetničkom inkubatoru za 

aktivnosti ugovorene sukladno Ugovoru sa Općinom Šestanovac. 

 

Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda predsjednik poziva vijećnike na postavljanje 

vijećničkih pitanja. Za riječ se javlja vijećnik Ante Tavrić te postavlja pitanje da bi on 

htio dopuniti dnevni red sa aktuelnim stanjem u vezi  tvrtke “Splićanka obuća” d.o.o,koja 

namjera preseliti poslovanje u Vrgorac, te zašto  mu se na konstituirajućoj sjednici nije 

dozvolilo kao najstarijem vijećniku da vodi sjednicu općinskog vijeća po Poslovniku. 

Pročelnik: “Od momenta važenja Poslovnika u međuvremenu se promijenio Zakon o 

lokalnoj I područnoj regionalnoj samoupravi tako da konstituirajuću sjednicu saziva Ured 

državne uprave  Splitsko dalmatinske županije-predstojnik.Na slijedećim sjednicama 

općinskog vijeća ćemo izabrati Komisiju za Statut I Poslovnik, tako da će Komisija dati 

prijedlog koji članci Poslovnika će se mijenjati. 

Predsjednik općinskog vijeća :”Za dopune dnevnog reda koje ste predložili sada je kasno 

da ih uvrštavamo,već ćemo za  prilikom sazivanja slijedeće sjednice Vas pozvati  da 

dadete prijedloge za uvrštenje  točkaka na dnevni red  za koje ste zainteresirani.  

Viječnička pitanja: 

Vijećnik Tavrić:”Tražim da mi se dostave izvodi sa žiro računa za prethodnu godinu I 

2017 godinu. 

Vijećnica Šarić:” Može li mi se odgovoriti da li je što riješeno u vezi zemljišta u 

Grabovcu za gradnju mrtvačnice.” 

Pročelnik.”Nacelnik je poslao dopis Župi,ali još nema nikakvih odgovora.”  

 

Ad. 1.  

 

Predsjednik, otvara raspravu po prvoj točki dnevnog reda - Verifikacija Zapisnika sa 1. 

sjednice OV Šestanovac.  



Suzana Šarić:” Imam  primjedbe na zapisnik,jer sjednica nije tako tekla i dat ćemo 

primjedbu na izbor zamjenika predsjenika općinskog vijeća I uopće na zapisnik. 

Pročelnik:”Ovaj zapisnik je potvrđen od Ureda državne uprave  Splitso dalmatinske čija 

dva predstavnika Ureda državne uprave  su predsjedali sjednicom po ovlaštenju 

predstojnika Ureda  državne uprave SDŽ , te je zapisnik potpisan I pečatiran. 

Kako je zapisnik Upravni akt i na takve akte slijedi pravni  put normiran Zakonom o 

upravnom postupku Vi imate pravni put rješavanja svojih primjedbi. 

Budući da nije bilo daljnih primjedbi I prijedloga predsjednik općinskog vijeća zaključuje 

raspravljanje po ovoj točki dnevnog reda,te isti stavlja na glasovanje.Sa 6 glasova “ZA” 

4” protiv  1 1”SUZDRŽAN” verificira se zapisnik sa konstituirajuće sjednice općinskog 

vijeća.  

 

 

Ad.2. 

 

Predsjednik, otvara raspravu po drugoj točki dnevnog reda – Prijedlog zaključka u svezi 

izvješća za potrebe Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Omiš 

KLASA:UP/I-361-02/13-05/2269 urbroj:2181/1-11-00/62-17-0004 od 19.05.2017 u 

predmetu Dobrile Bolković . 

Pročelnik:“Ovo je klasični slučaj kojeg rješavamo sukladno Zakonu o prostornom 

uređenju  i Zakonu o nezakonito sagrađenim objektima.“ 

Dostavila sam Vam izvješće komunalnog redara,tako da se može odobriti usvajanje i 

donošenje ove potvrde na zahtjev Ureda za prostorno uređenje i graditeljstvo u korist 

stranke. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje:- Prijedlog zaključka u svezi izvješća 

za potrebe Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Omiš 

KLASA:UP/I-361-02/13-05/2269 urbroj:2181/1-11-00/62-17-0004 od 19.05.2017 u 

predmetu Dobrile Bolković .Sa 11 glasova „ZA“ zaključak se usvaja- 

 

 

Ad. 3. 

 

Predsjednik otvara raspravu po trećoj točki dnevnog reda- Prijedlog zaključka u svezi 

izvješća za potrebe Upravnog odjela za komunalno-stambenu djelatnost uređenje prostora 

i zaštitu okoliša KLASA:UP/I-361-02/17-01/17 URBROJ:2155/01-05-17-2 od 

12.04.2017 

Pročelnik: Kao i u prethodnoj točki ovo je klasični slučaj kojeg rješavamo sukladno 

Zakonu o prostornom uređenju  i Zakonu o  postupanju sa nezakonito sagrađenim 

objektima.“ 

Dostavila sam Vam izvješće komunalnog redara,tako da se može odobriti usvajanje i 

donošenje ove potvrde u korist Ureda za prostorno uređenje.Prijedlog je jednoglasno 

usvojen..  

Ad. 4. 

 

Predsjednik otvara raspravu po četvrtoj točki dnevnog reda- Prijedlog Odluke u svezi 

Izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Općine Šestanovac 



Pročelnik:obrazlaže da je došlo do izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

jedinstvenog upravnog odjela općine Šestanovac ,te da je radno mjesto kom.redar 

proširen za dodatni opis „referent za komunalnu infrastrukturu.“ 

Suzana Šarić:Ja predlažem da se kupi terensko vozilo,koje ce voziti komunalni redar. 

Drugih primjedbi niti prijedloga nije bilo. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja  prijedlog u svezi Izmjene Odluke o koeficijentima 

plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Šetanovac na 

glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad.5. 

 

Predsjednik otvara raspravu po petoj točki dnevnog reda- Prijedlog zaključka u svezi 

zahtjeva Zajednice udruga za zaštitu obiteljskog gospodarstva Općine 

Lovreć,Cista,Zadvarje,Šestanovac Podružnica Šestanovac. 

Predsjednik daje riječ zamjeniku načelnika . 

Zamjenik načelnika obrazlaže da se radi o pitanju koje ne može biti predmet današnje 

rasprave nego bi se po ovoj temi trebala sazvati tematska sjednica,tako da predlažem da 

se stavlja ovaj prijedlog zamjenika načelnika  na glasovanje. 

Predsjednik stavlja prijedlog zamjenika načelnika  na glasovanje. Prijedlog je 

jednoglasno  usvojen. 

 

Ad.6. 

 

Predsjednik otvara raspravu po šestoj točki dnevnog reda- Prijedlog zaključka u svezi 

Plaćanje 3 privremene situacije „Katić Cat“ Rn.35/U1/1-izgradnja mjesne vodoopskrbne 

mreže na području općine Šestanovac. 

Predsjednik obrazalze da se radi o Ugovoru o izvođenju radova,tako da je ovo plaćanje u 

okviru Ugovora za kojeg je provedena nabava. 

Budući da nije bilo daljnjih pitanja ni prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na 

glasovanje Prijedlog zaključka u svezi Plaćanje 3 privremene situacije „Katić Cat“ 

Rn.35/U1/1-izgradnja mjesne vodoopskrbne mreže na području općine Šestanovac. 

Sa 6 „za“ i 5 SUZDRŽANIH usvaja se prijedlog Odluke  o plaćanju treće privremene 

situacije Katic Cat. 

 

 

Ad.7. 

 

Predsjednik otvara raspravu po sedmoj točki dnevnog reda – Prijedlog zaključka u svezi 

isplate naknada za rad članova biračkih odbora i članova izbornog povjerenstva. 

Pročelnik:radi se o isplatama sukladno Odluci o isplatama naknada za rad biračkih 

odbora i povjerenstva koju je donio predsjednik općinskog izbornog povjerenstva 

Predsjednik stavlja ovaj prijedlog na glasovanje-prijedlog odluke o plaćanju troškova 

izborne promidžbe sukladno Odluci Općinskog izbornog povjerenstva . Prijedlog je 

jednoglasno usvojen. 

 

 

 



Ad.8. 

 

Predsjednik otvara raspravu po osmoj točki dnevnog reda- Prijedlog zaključka u svezi 

isplata troškova izborne promidžbe. 

Pročelnik:radi se o zakonskoj obvezi (rok od 60 dana od dana raspisnih izbora) 

Predsjednik stavlja ovaj prijedlog na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Ad.9. 

 

Predsjednik otvara raspravu po devetoj točki dnevnog reda- Prijedlog zaključka o 

Imenovanju povjerenstva za procjnu štete od el.nepogode 

Pročelnik:Zakonska je obveza imenovanje povjerenstva za procjenu štete od el.nepogode 

na rok od 4 godine.Dosadašnjem povjerenstvu je istekao mandat pa bi trebalo predložiti 

nove članove. 

Predsjednik općinskog vijeća:“Predlažem da članovi budu Suzana Šarić,Joško 

Pejković,Tonči Mandušić  Ivan Birčić. 

Budući da nije bilo daljnih prijedloga prijedlog predsjednika općinskog vijeća stavlja se 

na glasovanje. 

Sa 11 glasova „ZA“ PRIJEDLOG JE USVOJEN. 

  

 

 

Ad.10. 

 

Predsjednik otvara raspravu po desetoj točki dnevnog reda- Prijedlog zaključka za 

imenovanje stručnog tima za  uvrđivanje i izračun štete od elementarnih nepogoda 

Pročelnik:Potrebno je za rad povjerenstva imenovat i stučni tim koji bi pomogao 

povjerenstvu kod izrade ukupne štete. 

Predsjednik općinskog vijeća predlaže članove:Božidar Popović,Petar Bijukoović,Bože 

Vukušić , Prijedlog je Božidara Popovića je da u sastav stučnog tima bude još Dragan 

Druzić.  

Pročelnik:Konačnu odluku o sastavu stručnog povjerenstva za fizičke osobe potvrđuje 

Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od el.nepogode ,a za pravne osobe daju 

prijedlog pravne osobe,koje županijsko povjerenstvo samo potvrđuje, Predsjednik 

općinskog vijeća stavlja prijedlog odluke sa predloženim članovima na 

glasovanje.Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

  

Ad.11. 

 

Predsjednik otvara raspravu po dvanaestoj točki dnevnog reda- Prijedlog zaključka u 

svezi plaćanje 4.privremene situacije izvođača „Katic Cat“ za izvođenje radova izgradnje 

mjesne vodoopskrbne mreže na području općine Šestanovac. 

Radi se o već odrađenim poslovima sukladno Ugovoru o izvođenju radova. Predsjednik 

stavlja ovaj  prijedlog  na glasovanje. Prijedlog je sa 10 glasova “ZA” I 1”PROTIV” 

usvojen.  

 

 



 

 

Ad.12. 

 

Predsjednik otvara raspravu po dvanaestoj točki dnevnog reda -Prijedlog zaključka u 

svezi prijenosa sredstava Poduzetničkom inkubatoru za aktivnosti ugovorene sukladno 

Ugovoru sa Općinom Šestanovac. 

Pročelnik:Radi se o dva Ugovora jedan je koji se odnosi na plaćanje Ponude za uvođenje 

Poreza na nekretnine na području općine Šestanovac,a koji je UGOVORIO 

PODUZETNIČKI INKUBATOR sa tvrtkom Mario commerce na iznos od 60.000,00,a 

drugi je za organizaciju Šestanovačkog ljeta u iznosu od 40.000,0o kuna. 

Božidar Popović.“Da li je to jedina ponuda“ 

Pročelnik:Da,sukladno Zakonu o javnoj nabavi mogu se ugovoriti poslovi za usluge do 

200.000,00 kuna,a ta firma je održala prezentaciju za sve okolne općine. 

 

Predsjednik stavlja na glasovanje- Prijedlog zaključka u svezi prijenosa sredstava 

Poduzetničkom inkubatoru za aktivnosti ugovorene sukladno Ugovoru sa Općinom 

Šestanovac. 

Sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „PROTIV“ donosi se Odluka o prijenosu sredstava od 

100.000,00 kuna na PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o  

Na zahtjev vijećnika da bi htjeli potpisati „PRISEGU“,pročelnik je vijećnicima SUZANI 

ŠARIĆ,JOŠKU PEJKOVIĆU,BOŽI POPOVIĆU,MATEI DUNDIĆ,ANTI TAVRIĆU 

nakon pročitanog teksta PRISEGE i nakon što su prisegnuli dala tekst PRISEGE na 

potpis. 

Budući da nije bilo daljnih pitanja ni prijedloga predsjednik općinskog vijeća zaključuje 

rad. 

 

 

 

 

 

 

Sjednica  je završena u 20,00 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

Asija Šošić dipl.iur                                                                              Nediljko Merčep 
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