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SLUŽBENI GLASNIK 
O P Ć I N E  Š E S T A N O V A C 

_______________________________________________________ 
GODINA   XII     ŠESTANOVAC,  29.TRAVNJA 2016.                     BROJ 06 

 

S A D R Ž A J 
Općinski vijece 
 

 

 

 

-Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Šestanovac za 2015.godinu 

-Zaključak u svezi dopisa Splićanke obuće d.o.o u predmetu – odgovor na odluku 

Općinskog vijeća KLASA:021-01/15-01/10 urbroj:2155/03-16-01-3 sa 17.sjednice 

općinskog vijeća od 18.03.2016 (prijedlog zaključka izvansudske nagodbe sa tvrtkom 

„Splićanka obuća“ d.o.o glede mirnog rješenja spora u predmetu Pst-131/15,zatim predmet 

P-500/13 Općina Šestanovac c/a Point ,te predmeta P-474/95 općina P-474/95 općina 

Šestanovac c/a privatnog poduzeća „Les“) 

 -Zaključka u svezi odgovora Splićanke obuće d.o.o po odluci Općinskog vijeća od 

18.03.2016 KLASA:021-01/15-01/10 URBROJ:2155/03-16-01-01 ( otpis potraživanja s 

osnova komunalne naknade)  

  - Zaključak u svezi plaćanja računa tvrtki  Fortius d.o.o  Pod Gradinom 13, Kotlenice – 

Dugopolje za izvođenje radova na uređenju poljskog puta i uređenje vodenog prijelaza  u 

Kreševu Polju na iznos od 86.375,00 kuna 

  - Zaključak u svezi plaćanja računa Buljan Josip – Buljan Kamen račun broj : F-11/FIN/1 na 

iznosu od 51.000,63 kune 

    - Odluka o određivanju imena dječjeg vrtića u općini Šestanovac. 

     - Odluka o odgodi izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-01/16-01/11 

Urbroj: 2155/03-16-01-02 

Šestanovac, 29.04.2016 

                                       

Na temelju . članka 33. stavka 1. Statuta Općine Šestanovac ( Službeni Glasnik Općine Šestanovac 

03/13), Općinsko vijeće Općine Šestanovac, na svojoj 18.sjednici  održanoj 29.04.2016.godine. 

donosi:  

 

 

     ODLUKU 

O usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Šestanovac za 2015.god 

 

     Članak 1. 

 

Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Šestanovac za 2015.godinu. 

 

     Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od objave u Službenom glasniku Općine Šestanovac.  

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  

 Nediljko Merćep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

                
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-01/16-01/11 

Urbroj: 2155/03-16-01-03 

Šestanovac, 29.04.2016 

                                       

Na temelju . članka 33. stavka 1. Statuta Općine Šestanovac ( Službeni Glasnik Općine Šestanovac 

03/13), Općinsko vijeće Općine Šestanovac, na svojoj 18.sjednici  održanoj 29.04.2016.godine. 

donosi:  

 

 

     ODLUKU 

 u svezi dopisa Splićanka Obuća  d.o.o – u predmetu – odgovor na odluku 

Općinskog vijeća Klasa: 021-01/15-01/10, Urborj: 2155/03-16-01-3 sa 17.sjednice 

Općinskog vijeća od 18.03.2016.godine (prijedlog zaključka izvan sudske nagodbe sa 

tvrtkom „Splićanka Obuća „ d.o.o glede mirnog rješenja spora u predmetu Pst- 

131/15,P-500/13 Općina Šestanovac c/a Point d.o.o. te predmeta P-474/95, Općina 

Šestanovac c/a privatnog poduzeća „LES“ 

 

    Članak 1.  

 

Prima se na znanje dopis Splićanka Obuća  d.o.o – u predmetu – odgovor na odluku 

Općinskog vijeća Klasa: 021-01/15-01/10, Urborj: 2155/03-16-01-3 sa 17.sjednice Općinskog 

vijeća od 18.03.2016.godine (prijedlog zaključka izvan sudske nagodbe sa tvrtkom „Splićanka 

Obuća „ d.o.o glede mirnog rješenja spora u predmetu Pst- 131/15,P-500/13 Općina 

Šestanovac c/a Point d.o.o. te predmeta P-474/95, Općina Šestanovac c/a privatnog poduzeća 

„LES“ te se isti upućuje pravnom zastupniku Općine Šestanovac Matei Burazin na davanje 

pravnog mišljenja.  

 

     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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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-01/16-01/11 

Urbroj: 2155/03-16-01-07 

Šestanovac, 29.04.2016 

                                       

Na temelju . članka 33. stavka 1. Statuta Općine Šestanovac ( Službeni Glasnik Općine Šestanovac 

03/13), Općinsko vijeće Općine Šestanovac, na svojoj 18.sjednici  održanoj 29.04.2016.godine. 

donosi:  

 

 

     ODLUKU 

o davanju imena dječjem vrtiću u Općini Šestanovac   

 

     Članak 1. 

 

ODREĐUJE se naziv dječjeg vrtića : „ Dječji vrtić Šestanovac“. 

 

     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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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-01/16-01/11 

Urbroj: 2155/03-16-01-05 

Šestanovac, 29.04.2016 

                                       

Na temelju . članka 33. stavka 1. Statuta Općine Šestanovac ( Službeni Glasnik Općine Šestanovac 

03/13), Općinsko vijeće Općine Šestanovac, na svojoj 18.sjednici  održanoj 29.04.2016.godine. 

donosi:  

 

 

     ODLUKU 

O plaćanju privremene situacije broj:11/1/2016 Buljan Kamen d.o.o   

 

     Članak 1.  

Odobrava se plaćanje privremene situacije broj: 11/1/2016 na iznos od 51.000,63 kune za 

oblaganje ogradnih zidova na groblju Žeževica – Orje sukladno ugovoru Klasa:363-01/16-

01/10, Ur.broj:2155/03-16-02-01 od 17.03.2016.godine.  

 

     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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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-01/16-01/11 

Urbroj: 2155/03-16-01-08 

Šestanovac, 29.04.2016 

                                       

Na temelju . članka 33. stavka 1. Statuta Općine Šestanovac ( Službeni Glasnik Općine Šestanovac 

03/13), Općinsko vijeće Općine Šestanovac, na svojoj 18.sjednici  održanoj 29.04.2016.godine. 

donosi:  

 

 

     ODLUKU 

U svezi zaključka Ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Omiš, 

Klasa:UP/I:361-02/10-16-0006, Urbroj: 2181/1-11-06/10-16-0006 od 18.04.2016.godine za 

izdavanje rješenja o legalizaciji izvedenog stanja Bolčić Branimiru, Bolčići 7,Žeževica na 

čest.zem 4848/1 i 6555 i k.č.zgr. 416/4 i 420/3 k.o Žeževica   

 

     

     Članak 1. 

 

Branimiru Bolčić,Bolčići 7,Žeževica temeljem podnesenog zahtjeva Upravnog odjela za 

graditeljstvo i prostorno uređenje,Ispostava Omiš, Klasa: UP/I-361-02/10-16-0006, 

Urbroj:2181/1-11-06/10-16-0006 od 18.04.2016.godine u svrhu legalizacije objekta koji se 

nalazi na čest.zem 4848/1 i 6555 o k.č.zgr. 416/1 i 420/3 k.o Žeževica, Općinsko vijeće izdaje 

potvrdu da nezakonito izgrađena zgrada za koju je zatraženo rješenje o izvedenom stanju tj. 

Da ista nije predviđena za namjenu navedenu u čl.6 točka 1. Stavak 2. Zakona o postupanju sa 

nezakonito izgrađenim zgradama (NN 76/12) odnosno da nije predmetni dio zgrade koji se 

nalazi na dijelu čest.zem 4848/1 i 6555 i k.č.zgr. 416/4 i 420/3 k.o Žeževica (javno dobro-

putovi) svrstan u planiranom ili istražnom koridoru i površini prometnih, energetskih i vodnih 

građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku, te jedinice područne (regionalne) i lokalne 

samouprave. Potvrda se izdaje s svrhu legalizacije navedenog objekta, te se u druge svrhe ne 

može koristiti.   

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Šestanovac.  

 

  

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  

 Nediljko Merćep  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-01/16-01/11 

Urbroj: 2155/03-16-01-09 

Šestanovac, 29.04.2016 

                                       

Na temelju . članka 33. stavka 1. Statuta Općine Šestanovac ( Službeni Glasnik Općine Šestanovac 

03/13), Općinsko vijeće Općine Šestanovac, na svojoj 18.sjednici  održanoj 29.04.2016.godine. 

donosi:  

 

 

     ODLUKU 

O zahtjevu Željka Popovića za odgodu građevinskih radova za vrijeme turističke sezone 

 

     Članak 1. 

 

Odobrava se zahtjev Željka Popovića upućenog Općini Šestanovac za donošenje odluke za 

odgodu građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na lokalitetu Santrića avlije u 

periodu turističke sezone od 01.svibnja.2016. do 20.rujna 2016.godine.  

 

      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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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-01/16-01/11 

Urbroj: 2155/03-16-01-04 

Šestanovac, 29.04.2016 

                                       

Na temelju . članka 33. stavka 1. Statuta Općine Šestanovac ( Službeni Glasnik Općine Šestanovac 

03/13), Općinsko vijeće Općine Šestanovac, na svojoj 18.sjednici  održanoj 29.04.2016.godine. 

donosi:  

 

 

     ODLUKU 

  u svezi plaćanja računa tvrtki Fortius d.o.o  

  

 

Članak 1. 

 

Odobrava se plaćanje računa tvrtki Fortius d.o.o. Kotlenica, broj: 04/2016 u  iznosu od 50% 

(43.187,50kn), od cjelokupnog iznosa koji s PDV- om iznosi 86.375,00 kuna, a za izvođenje 

radova na uređenju poljskog puta i uređenju vodenog prijelaza u Kreševu Polju sukladno 

ugovoru o izvođenju radova Klasa: 321-01/16-01/04, Urboj:2155/03-16-02-01 od 

22.03.2016.godine  

  

 

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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Na temelju članka 132. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 33. 

Statuta Općine Šestanovac („Službeni glasnik Općine Šestanovac“ br. 03/13), Općinsko 

vijeće Općine Šestanovac na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. travnja 2016. godine 

donosi 

 

 

 

O D L U K U 
o zabrani izvođenja građevinskih radova 

tijekom turističke sezone 
 

 

 

I. UVOD 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom određuju se područje i razdoblje kalendarske godine u kojem se ne 

smiju graditi građevine odnosno izvoditi radovi, vrste građevina odnosno radova koji se ne 

smiju izvoditi, provođenje nadzora nad primjenom ove Odluke i prekršajne sankcije. 

 

II. PODRUČJE ZABRANE 

 

Članak 2. 

 

 Na području općine Šestanovac zabranjuje se izvođenje građevinskih radova na 

gradnji objekata. 

 

III. RAZDOBLJE KALENDARSKE GODINE ZABRANE 

 

Članak 3. 

 

 Razdoblje kalendarske godine u kojem je zabranjeno izvođenje građevinskih radova je 

od 01. svibnja do 20. rujna. 

 Iznimno Općinski načelnik može, na obrazloženi zahtjev investitora ili izvođača 

građevinskih radova, odobriti izvođenje građevinskih radova u razdoblju kad je izvođenje 

građevinskih radova zabranjeno. 

 

Članak 4. 

 

 U razdoblju kalendarske godine iz članka 3. stavak 1. ove Odluke, u kojem je 

zabranjeno izvođenje građevinskih radova, dnevno vrijeme zabrane je od 00,00 do 24,00. U 

ostalim razdobljima kalendarske godine izvođenje građevinskih radova zabranjeno je u 

vremenu od 00,00 do 06,00 sati i od 20,00 do 24,00 sati. 

 

 Iznimno, Općinski načelnik može, na obrazloženi zahtjev investitora ili izvođača 

građevinskih radova, odobriti izvođenje građevinskih radova i u dnevnom vremenu zabrane 

izvođenja građevinskih radova. 
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IV. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA 

       KOJI SE NE SMIJU IZVODITI 

 

Članak 5. 

 

 Vrste građevinskih radova koji se ne smiju izvoditi su svi zemljani iskopi, rušenja, 

zidanja, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, vanjsko žbukanje i izrada krova, 

sve neovisno o načinu gradnje te unutarnji građevinski radovi – izrada podloga i pregrada, 

žbukanje i slično koji se izvode kontinuirano uz upotrebu građevinskih strojeva i građevinskih 

alata koji proizvode buku. 

 

Članak 6. 

 

 Iznimno, građevinski radovi koji se mogu izvoditi u razdoblju navedenom u članku 3. 

stavak 1. i članku 4. stavak 1. ove Odluke, a uz prethodno odobrenje Općinskog načelnika, su: 

 

- hitni radovi na popravcima objekata i uređenju komunalne i ostale infrastrukture kojima se 

sprečavaju štetne posljedice po život i zdravlje ljudi, kao i veća oštećenja na nekretninama, 

- nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost po život i 

zdravlje ljudi, 

- radovi koji se izvode u javnom interesu, a čiji je izvođač Općina Šestanovac, ustanova ili 

trgovačko društvo u potpunom ili pretežitom vlasništvu Općine Šestanovac. 

 

 Odredbe ove Odluke ne odnose se na: 

 

- građevine, odnosno građevinske radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen 

interes Republike Hrvatske, 

- uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela 

državne vlasti. 

 

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE 

 

Članak 7. 

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Šestanovac. 

 Komunalni redar nadzire provođenje ove Odluke na način da će utvrditi svaku 

gradnju, odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova, investitora, odnosno izvođača koji 

gradi ili izvodi radove te je ovlašten naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja 

uz izdavanje potvrde o istome, izdati obvezni prekršajni nalog i predložiti pokretanje 

prekršajnog postupka. 

 

VI. PREKRŠAJNE SANKCIJE 

 

Članak 8. 

 

 Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba u svojstvu izvođača građevinskih radova ako gradi protivno ovoj Odluci.  

 Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

fizička osoba u svojstvu izvođača građevinskih radova ako gradi protivno ovoj Odluci. 

 



 11 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 9. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Šestanovac“. 

 

Klasa: 363-03/16-02/06 

Ur.broj: 2155-03/16-01/01 

Šestanovac, 29. travnja 2016. 

 


