
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-01/16-01/17 

Urbroj: 2155/03-16-01-02 

Šestanovac, 28.11.2016 godine 

 

                                       

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac, sazivam 

 

24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

dana  02.12.2016. godine (petak) u 19,00 sati u prostorijama općine Šestanovac 

 

    (NASTAVAK ODGOĐENE SJEDNICE OD 25.11.2016.) 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red: 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 23 sjednice OV Šestanovac. 

2. Prijedlog zaključka u svezi uspostavljanja strateške suradnje s Općinom Šestanovac na 

osnivanju etične banke i poticanju decentralizirane,održive,lokalno usmjerene solidarne 

razvojne ekonomije u Hrvatskoj. 

3. Prijedlog zaključka u svezi davanja prijedloga glede rješavanja spora u postupku podjele 

imovine,prava i obveza bivše općine Omiš pred Povjerenstvom Vlade RH za rješavanje 

sporova o pravima općina,gradova i županija 

4. Prijedlog Odluke za kandidiranje nerazvrstane ceste- Orje Vlasača i ceste izgrađenoj na 

cest.zem. 8181 k.o.Katuni u dužini 500 m na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za 

razdoblje 2015-2020 u podmjeri 7.2 „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ 

5. Prijedlog smjernica za organizaciju  sustava zaštite i spašavanja na području  općine 

Šestanovac u 2017 godini 

6. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine Šestanovac za 2015 godinu i 

preporuke za 2017 godinu 

7. Operativni program mjera za postupanje u slučaju ugroženosti od snježnih nanosa i drugih 

ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja 

opskrbe 2016-2017 godine 

8. Razno. 

 

 

 

DOPUNA DNEVNOG REDA: 

1.Prijedlog zajedničke ponude Rubića iz Katuna za prodaju općini Šestanova za izgradnju 

parkiralište,proširenje groblja i dr. 

2.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa broj 43-42-16 „Micro projekta“ za izradu 

strateškog plana razvoja 

3.Prijedlog Odluke o produljenju roka primjene Programa ukupnog razvoja-Strategije razvoja 

općine Šestanovac. 

4.Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Šestanovac za 

razdoblje 2015 do 2020 godine 



5.Prijedlog zaključka u svezi pokretanje postupka etažiranja prostora „Tanga“ ,te pokretanje 

postupka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu projekta etažiranja. 

6.Prijedlog zaključka u svezi zamolbe Tonća Rubića za pomoć na sanaciji kuće izgorjele u 

požaru. 

7.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja 3.privremene situacije broj 42/16-1-1 „Bartulin“ 

vl.Damir Bartulin. 

8.Prijedlog zaključka u svezi plaćanja okončane situacije broj 37/001/0 „Akropolis“ d.o.o 

sukladno Ugovoru –Građevinsko sanacijski radovi na zidovima lađe stare crkve BDM u 

Katunima. 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog Vijeća                                                                                                

                                                                                                      Nediljko Merčep 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dostaviti:                                                                         

- Svim vijećnicima Općine Šestanovac                                           

- Općinskom načelniku  

- Oglasna ploča Općine Šestanovac 

- Pismohrana, ovdje  

 

 

 
 


