ZAPISNIK
Sa nastavka prekinute 13 sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 10.05.2019
g. u prostorijama Općine Šestanovac .
Započeto u 20:00 sati.
Prisutni vijećnici:
1. NediljkoMerčep
2. Mijo Kovačević
4. Joško Pejković
5. Ivan Birčić
6. Suzana Šarić
8. Petar Bijuković
7. Matea Dundić
8. Hrvoje Šestan
9. Tonči Mandušić
10 Miroslav Ivandić
11. Ante Tavrić
Ostali prisutni:
Zamjenik načelnika Martin Merčep.
Pročelnica Asija Šošić
Predsjednik općinskog vijeća Nediljko Merčep otvara nastavak prekinute 13.sjednice
općinskog vijeća sa nadopunom točke : -„Pismo HVIDRE za sufinanciranje nastavka
izgradnje grobnice pok. Josipa Abela na groblju UBDM-Katuni Kreševo
Prijedlog dnevnog reda sa dopunom predsjednik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje.Prijedlog dnevnog reda sa dopunom se jednoglasno usvaja.
Prije nastavka raspravljanja vijećnik Ante Tavrić traži da se konstatira u zapisnik zašto je
prekinuta sjednica?!
Predsjednik općinskog vijeća otvara nastavak raspravljanja po točkama usvojenog dnevnog
reda od 26.04.2019

Ad 2.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.-2. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja
za zaključenje Ugovora za održavanje javne rasvjete na području općine Šestanovac sa
najpovoljnijim ponuđačem po obavljenom javnom pozivu..
Pročelnik:provedena je javna nabava i prijedlog zaključka Povjerenstva za odabir
najpovoljnijeg ponuđača Vam je dostavljen u materijalima.
Budući da nije bilo daljnijih primjedbi ni prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje.Prijedlog Odluke da se zaključi Ugovor sa Zajedničkim obrtom MiS iz Baške
Vode za održavanje javne rasvjete budući je imao najpovoljniju ponudu na iznos od 79.410,00
kuna bez PDV-a.
Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Ad 3.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.3-Prijedlog Odluke o davanju odobrenja
za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za održavanje nerazvrstanih cesta na
području općine Šestanovac.
Pročelnik:U materijalima koje ste dobili vidljivo je da je najpovoljnija ponuda tvrke
TEHNOGRAD NOVI d.o.o Kaštel Novi d.o.o na iznos od 477.750,50 kuna bez PDV-a, a sa
PDV-om iznosi 597.187,50 kuna.
Vijećnica Suzana Šarić :“Iz priložene dokumentacije se ne vidi što će se asfaltirati!“Cifra koja
je ponuđena je nerealna,jer može biti viša i niža!“
Budući da više nije bilo prijedloga ni primjedbi predsjednik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje-Prijedlog Odluke o davanju odobrenja za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijm
ponuđačem tvrtkom TEHNOGRADNOVI d.o.o Kaštel Novi za održavanje nerazvrstanih
cesta na području općine Šestanovac kao najpovoljnijim ponuđačem.
Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Ad 4.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu –Prijedlog odluke o pokretanju postupka za
izmjenu i dopunu Prostornog plana općine Šestanovac.
Martin Merčep objašnjava dijelove Prostornog plana koje treba uskladiti sa Prostornim
planom Splitsko dalmatinske županije.
Također ističe da se tokom vremena pokazalo upitnim da bi neke namjene trebalo izbaciti kao
na primjer „zračna luka ,zona Dvorup,širenje svih groblja na području općine,zaim golf
igrališa.
Miroslav Ivandić:“mene zanima da li je u PP SDŽ i „solar park“i ostali predloženi sadržaji.
Martin Merčep:“Sve predloženo mora biti u Prostornom planu Spliotsko dalmatinske županije
koji je plan višeg reda,a tek onda se može donositi Prostorni plan.
Vijećnik Ante Tavrić.“Što je sa gospodarskim pojasom.
Martin Merčep:“Građani mogu predlagati što bi moglo biti građevno a što ne.Ali svako
proširenje građevinskih dijelova ako nije bilo građevno da bi bilo građevno mora se oslanjati
na postojeće građevne parcele.
Vijećnik Ante Tavrić:“ Da li bi se mogao planirati jedan građevinski pojas od Blata na Cetini
do općine Šestanovac budući da ima mnogo zainteresiranih za gradnju kuća.
Martin Merčep.“Po zakonu građevinski pojas se može širiti samo do 20%.
Miroslav Ivandić:“Ja znam kada se prvi put donosio Prostorni Plan bilo je velikih otpora.
Martin Merčep:“Ponovno ponavljam da se građevinski dio može širiti samo do 20%
Budući da nije bilo daljnjih prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanjePrijedlog Odluke o pokretnju postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Šestanovac.
Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Ad 5.
Predsjenik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.-Pismo namjere Josipa Mandušića za
kupnju čestice zem.u gopodarskoj zoni Šestanovac.

Predsjednik općinskog vijeća daje riječ pročelnici.
Pročelnik:“Sukladno novoj Uredbi o procjeni vrijednosti nekratnina u vlasništvu RH i
Jedinica lokalne samouprave svaka nekretnina prije prodaje mora biti procijenjena od
ovlaštenog procijenitelja.Tek po utvrđenoj procijeni može se raspisati javni natječaj.Znači
može se raspisati javni poziv za prodaju čestice zemlje u gospodarskoj zoni po početnoj cijeni
utvrđenoj od strane ovlaštenog procjenitelja.
Budući da nije bilo daljnih sugestija ni prijedloga predsjednik stavlja na glasovanje –Prijedlog
o prihvaćanju pisma namjere Josipa Mandušića o namjeri kupnje čestice zem.u gopodarskoj
zoni,po uvjetima pozitivnih zakonskih propisa po objavljenom javnom natječaju.
Prijedlog se jednoglasno usvaja.
Vijećnička pitanja:
Vijećnica Suzana Šarić:“U kojoj fazi je slučaj Balete“?
Pročelnik:“Dobiti ćete pismeni odgovor.
Vijećnik Ante Tavrić:
1.Dobio sam odgovor od Udruge Agape,ali sada tražim imena osoba zbog kojih je je poništen
natječaj 2Agape“
2.Tražim da mi se dostavi zadnja Odluka Općinskog vijeća o visini vijećničkih naknada.
3.Tražim da mi se dostavi Uputa o postavljanju zamjenskog vijećnika.
4.Koje su i odakle su Udruge koje su dobile sredstva od Općine Šestanovac u 2018 godini.
5.Što je sa licitiranjem vozila.U kojoj je fazi?
Pročelnik:Dobit ćeste pismeni odgovor
6.U čijem je vlasništvu O.Š Katuni Brdo
Martin Merčep odgovoa:“Sve osnovne škole na području Splitsko dalmatinske županije su u
vlasništvu Splitsko dalmatinske županije.
7.Tražim da u trećem natječaju koji će se objaviti kod davanja u zakup prostorija bivše PZ
Krajine da se prostor u Kreševu Lokva 3 dade u najam pod jednakim uvjetima,a ne samo za
namjenu prodavaonice.
8.Na web stranicama općine sam primjetio da se reciklažno dvorište nalazi na čvorištu na
kružnom fokusu.
Martin Merčep:“U prostornom planu se nalazi reciklažni centar na čvorištu.
Vijećnik Ante Tavrić „znači kada dođu turisti vidit će smeće .!.Po meni je to totalno
samoubojstvo.
Vijećnik Miroslav Ivandić.ja bi molio gospodu iz oporbe da osobne razmirice sa načelnikom
ne koriste novinske članke ni nas .
Vijećnik Joško Pejković:“Molio bih Jedinstveni upravni odjel da mi odgovori kada ću dobiti
odgovor kada će tržnica profunkcionirati?
Molim predsjenika općinskog vijeća da sazove tematsku sjednicu na temu osnivanja Mjesnih
odbora.

Dovršeno u 21.00 sati.

Zapisničar:

Predsjednik općinskog vijeća:

Asija Šošić

Nediljko Merčep

