Izjava za medije/ Priopćenje za javnost
Posljednjih smo dana svjedoci brojnih medijskih napisa i komentara oko prodaje župnog
zemljišta u župi Bast-Baška Voda, pa ovim obraćanjem javnosti želimo otkloniti bilo kakva
daljnja medijska nagađanja u svezi s tim predmetom, te informirati javnost o stvarnom
činjeničnom stanju, o aktivnostima poduzetim u cilju sprečavanja bespravnog otuđenja župne
imovine, kao i zaštite ugleda Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.
I.
ŽUPA UZNESENJA BDM, zastupana po njezinom bivšem župniku fra Šimi Nimcu i
trgovačko društvo SUNČANI BAST d.o.o., zastupano po gosp. Mariu Mikuliću sklopile su dana
10. travnja 2012. godine Ugovor o kupoprodaji na kojem je potpis ondašnjeg zakonskog
zastupnika ŽUPE UZNESENJA BDM fra Šime Nimca ovjeren kod Javnog bilježnika Mire Rubić
iz Splita dana 10. 4. 2012. godine pod brojem ovjere: OV-2530/12 a temeljem kojeg ugovora je
SUNČANI BAST d.o.o. kupio a ŽUPA UZNESENJA BDM (zastupana po fra Šimi Nimcu
župniku Župe Uznesenja BDM) prodala nekretnine navedene u članku 1. Ugovora u površini
od 39. 556 m2 za ukupan iznos od 1.310.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti (cca 33
EUR/m2), a koji iznos je u cijelosti uplaćen 20. travnja 2012. godine (7.450.000,00 kuna) te 23.
svibnja 2012. g. (2.342.980,00 kuna) na račun ŽUPE UZNESENJA BDM.
Na temelju predmetnog Ugovora o kupoprodaji te Potvrde o konačnoj isplati
kupoprodajne cijene, SUNČANI BAST d.o.o. je dana 5. srpnja 2012. (u 11:02 sati)
zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Makarskoj podnio prijedlog za uknjižbu prava
vlasništva (pod poslovnim brojem: Z-2019/2012).
Bivši župnik ŽUPE UZNESENJA BDM fra Šime Nimac je s računa ŽUPE podigao ukupan
iznos gotovine od 9.817.656,92 kuna (dana 24. svibnja 2012. iznos od 2.363.156,92 kuna, dana 29.
svibnja 2012. godine iznos od 3.000.000,00 kuna te dana 2. srpnja 2012. godine iznos od
4.454.500,00 kuna) bez valjanog i uobičajenog obrazloženja svrhe podignutih i eventualno
utrošenih sredstava.
II.
Predmetne nekretnine su prodane bez izričite pisane suglasnosti nadležne crkvene vlasti
(usp. kan. 1281 i čl. 10 Ugovora između Svete Stolice i RH o pravnim pitanjima) pa je Franjevačka
provincija Presvetog Otkupitelja-ŽUPA UZNESENJA BDM (kao pravna osoba Katoličke crkve)
putem odvjetnika podnijela tužbu radi utvrđenja ništetnim/poništenja predmetnog
Kupoprodajnog ugovora uz prijedlog zabilježbe spora na predmetnim nekretninama.
U tijeku je i razmatranje pokretanja postupka isključenja Šime Nimca iz Franjevačke
zajednice.
III.
Ujedno izražavamo iskreno žaljenje zbog opravdanog zgražanja javnosti prouzročenog
nezasitnim egoizmom pojedinca, kojemu je Provincija u dobroj vjeri ukazala povjerenje, te
molimo cjelokupnu hrvatsku javnost za iskrenu ispriku u ime svih franjevaca Franjevačke
provincije Presvetog Otkupitelja.
S poštovanjem!
Split, 16. listopada 2012.
Provincijalat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja
i Ordinarijat Splitsko-makarske nadbiskupije

