
Z A P I S N I K 
 

Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 04.11 2016. godine u 

prostorijama Općine Šestanovac sa početkom u 19 sati. 

 

Nazočni vijećnici:                               

  

1.   Nediljko Merčep                                                                                    

2.   Miroslav Ivandić                                                                                                                                             

3.   Mijo Kovačević  

4.   Marijan Pejković (odsutan)  

5.   Ivan Birčić 

6.   Joško Pejković 

7.   Petar Bijuković 

8.   Milan Ćorić (odsutan) 

9.   Suzana Šarić 

10. Ivan Nejašmić 

11. Josip Ribičić 

                

Sjednici nazoči Općinski načelnik Pave Čikeš. 

 

Zapisnik vodi: Asija Šošić, 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nediljko Merčep otvara sjednicu i pozdravlja sve nazočne.  

Predsjednik nakon prozivke utvrđuje da su sjednici nazočni svi vijećnici. 

 

Predsjednik predlaže na prijedlog općinskog načelnika  da se nadopuni dnevni red sa  

točkom:”Zahtjev Vodovoda Imotska karajina d.o.o za plaćanje dopunskih troškova koji su 

nastali pri tehničkom pregledu sekundarne vodovodne mreže .Budući da nije bilo drugih 

dopuna prijedlog dopune dnevnog reda jednoglasno se usvaja tako da se usvaja jednoglasno: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice OV Šestanovac. 

2. Prijedlog Izmjene i dopune proračuna općine Šestanovac za 2016 godinu 

3. Prijedlog Proračuna općine Šestanovac za 2017 sa projekcijama za 2018 godinu. 

4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Šestanovac za 2017 sa projekcijama za 

2018 godinu. 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničkog inkubatora Šestanovac. 

6. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice općine Šestanovac. 

7. Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva Nediljka Družića za rješavanje stambenog pitanja. 

8. 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. 

9. Prijedlog zaključka u svezi zahtjeva Zajedinca udruga za zaštitu obiteljskog gospodarstva 

Općine Lovreć,Cista,Zadvarje,Šestanovac –problematika i nedorečenosti koncesioniranja 

zajedničkog fonda na području općine Šestanovac. 

10. Prijedlog Odluke u svezi Sporazuma i Ugovora o unosu prava u temeljni kapital 

trgovačkog društva „Promet“ d.o.o 



11. Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva za davanje suglasnosti za legalizaciju objekta 

izgrađenog na kat.cest.zgr.621/1,621/2,622,623/1,623/2,624 i č.zem.7651 i 8245 sve k.o. 

Katuni. 

12. Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa broj:12-02-3  Galinac-kod Stipe. 

13. Prijedlog zaključka u svezi plaćanja okončane situacija broj:1-16 tvrtke „Čulić“ d.o.o 

14. Prijedlog zaključka u svezi plaćanja privremene situacije  tvrtke „FILIPS“ D.O.O račun 

broj :213-001-01 od 30.09.2016 godine. 

15. Prijedlog Zaključka u svezi kupnje imovine Krajine poljoprivredne zadruge Šestanovac u 

stečaju. 

16. Prijedlog zaključka u svezi usvajanja Socijalnog programa za 2017,Programa izgradnje 

komunalnih objekata za 2017,Programa komunalnog održavanju za 2017,Programa 

kulture i sporta za 2017 godinu. 

17. Prijedlog zaključka u svezi usvajanja Programa Deratizacije i dezinsekcije za 2017g 

18. Prijedlog za reguliranje odnosa između Općine Šestanovac i WPD EUROPE  GMBH  VE 

Katuni. 

19. Prijedlog Odluke u svezi neizvšenja ugovornih obveza tvrtke „Romper“ d..o.o sukladno 

Javnom natječaju od 05.07.2013 godine . 

20. Prijedlog zaključka u svezi zamolbe Lovačke udruge „Kamenjarka“za novčanu pomoć za 

sanaciju  lovnotehničkog objekta-uzgajalište za pernatu divljač. 

21.Prijedlog zaključka u svezi zahtjeva VODOVODA IMOTSKE KRAJINE d.o.o za isplatu 

troškova učinjenih prilokom tehničkog pregleda vodoopskrbnog sustava općine Šestanovac 

(opskrbni cjevovod Dundići- VS BALETE-VS PRIVIJA) 

22. Razno. 

Viječnička pitanja: 

Suzana Šarić.“Zamolio me vijećnik Milan Čorić da u njegovo ime iznesem primjedbu da se 

ospore neke koncesije koje je dodijelila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, a odnose na na 

zemljište u vlasništvu RH koje su dodijeljene a na koje općina Šestanovac nije mogla 

djelovat,a odnose na neke autohtone kulture. 

Predjesdnik općinskog vijeća odgovara:“To pitanje nije u nadležnosti općine Šestanovac,već  

u nadležnosti RH.“ 

Vijećnik Nejašmić“:Imam pitanje za pročelnicu da mi odgovori koliko je uprihodovano 

sredstava od naplaćenih naknada za legalizaciju objekata.“? 

Pročelnik:“Dobit ćete  pismeni odgovor kada dobijemo podatak od knjigovodstvenog servisa 

„Trist“ d.o.o 

 

Ad. 1.  

 

Predsjednik otvara raspravu po prvoj točki dnevnog reda - Verifikacija Zapisnika sa 22 

sjednice OV Šestanovac .Budući da nije bilo primjedbi  Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog 

vijeća  se  jednoglasno usvaja. 

 

 

Ad. 2. 

  

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda . 

Suzana Šarić:” Ne mogu raspravljati o ovoj točki dnevnog reda budući da je ne vidim kolonu 

koja se odnosi na troškove. Prihodi su mi jasni međutim troškove ne mogu  razlučiti,pa neću 

glasovati o ovoj točki dnevnog reda.Molim da se upozori knjigovodstveni servis da nam 

dostavi podatke na način da se može o njima raspravljati. 



Načelnik:”Vjerujem da ćemo imati još jedan rebalans, ali budući da imamo potrebu 

uravnotežiti neke stavke na kojima imamo više prekoračenje u isplati nego li je planirano 

molim da se izmjene I dopune proračuna usvoje kako bi poštovali Zakon o proračunu. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog Izmjena I dopuna proračuna 

općine Šestanovac za 2016.Sa 3 glasa SUZDRŽANA i 6 glasova “ZA” usvajaju se Izmjene I 

dopune Praočuna općine Šestanovac za 2016 

 

Ad. 3. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda- Prijedlog 

Proračuna općine Šestanovac za 2017 godinu sa projekcijama za 2018 i 2019 godinu 

Suzana Šarić:“Kao i u prethodnoj točki izražavam negodovanje što ne vidim niti mogu 

razaznati troškove ,a planirane prihode mogu.Na osnovu ovako dostavljenih materijala ja ne 

mogu raspravljati i biti ću suzdržana.“ 

Inače,zanima da li ste planirali Baletine troškove za „presudu za penale“. 

Načelnik:“Nismo ih predvidjeli iz razloga što nismo dobili nikakvu informaciju od 

suda.“Nemamo informaciju da li je pravomoćna presuda“ 

Planirali smo proračun na 10.000.000,00 kuna,ali nikada ne znamo da li će se on ostvariti ,jer 

je to vezano za više faktora. 

Kako nije bilo daljnih primjedbi predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje –Prijedlog 

Proračuna općine Šestanovac za 2017 sa projekcijama za 2018 i 2019 godinu. Sa 3 glasa 

SUZDRŽANA i 6 glasova“ZA“Usvaja se Proračun općine Šestanovac za 2017 sa 

projekcijama za 2018 i 2019 godinu. 

 

 

 

 

Ad. 4. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

Pročelnik:“To je Odluka koja prati Proračun za 2017godinu 

Svi vijećnici nisu imali primjedbe na predloženu Odluku ,tako da se sa 3 glasa 

„SUZDRŽANA“i 6 glasova „ZA“ Usvaja se Odluka  o izvršenju proračuna za 2017 sa 

projekcijama za 2018 i 2019 g. 

 

Ad. 5. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda:-Osnivanje 

Poduzetničkog inkubatora općine Šestanovac. 

Predsjednik daje riječ načelniku. 

Načelnik:”Splitsko dalmatinska županija nas je podržala kroz program cjelozivotnog 

obrazovanja kroz prethodne dvije godine.”Kompletno smo opremili dvije prostorije u 

općini,te je sada završna faza usvajanja akata za osnivanje inkubatora pred trgovačkim 

sudom.” 

Pročelnik:”Prethodno sam Vam dostavila pregled djelatnosti koji bi incubator 

obavljao.Poduzetnički Inkubator bi bio d..o.o sa sjedištem u općini Šestanovac na adresi 

Franje Tuđmana 75. 

Budući da nije bilo dalnjih prijedloga predsjednik opčinskog vijeća stavlja na glasovanje –

Prijedlog osnivanja poduzetničkog inkubatora Šestanovac d.o.o Prijedlog se jednoglasno 

usvaja. 



 

 

Ad. 6.  

 

Predsjenik Općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-Prijedlog osnivanja 

Turistčke zajednice općine Šestanovac. 

Načelnik:”Splitsko dalmatinska županija nas je podržala kroz programe uređenje tematskih 

staza , te se programa Medpath kroz koji su uređene biciklističke i turističke staze.Prema 

podacima SDZ turističke zajednice bilježi se dvostruko više noćenja nego li je bilo prethodne 

godine.Iz toga razloga ukazuje se potreba radi poboljšanja usluga i na neki način 

instituiziranje institucije koja bi objedinjavala turističke  usluge na području općine,te bi se 

povećavala dostupnost usluga u obliku Turističke zajednice .Predlaže se da se za prvu godinu 

osigura cca 100.000,00 kuna u proračunu,a kasnije bi se proračun nadopunjavao sa naplatom 

boravišnih prisojbi po iznajmljenom ležaju. 

Predlaže se da jedinstveni upravni odjel pokrene postupak kod Ministarstva turizma radi upisa 

turističke zajednice u upisnik,jer je tek tada Turistička zajednica osnovana.Sjedište bi bilo u 

općini Šestanovac,Franje Tuđmana 75.Nakon dobijene suglasnosti izraditi će se prijedlog 

Statuta i ostalih podzakonskih akata. 

Budući da nije bilo primjedbi predsjdenik općinskog vijeća stavlja na glasovanje točku-

Prijedlog odluke osnivanje Turističke zajednice općine Šestanovac.Prijedlog se jednoglasno 

usvaja. 

 

 

 

 

Ad 7. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda-Prijedlog Odluke u 

svezi zahtjeva Nediljka Družića za rješavanje stambenog pitanja. 

Predsjednik općinskog vijeća:Čita mišljenje pravnog zastupnika općine Šestanovac Maeteje 

Burazin koja predlaže da se prije donošenja odluke zatraži mišljenje Ministarstva branitelja 

glede procedure I da li općina Šestanovac može dodijeliti stan bez njihove suglasnosti. 

Predsjednik općinskog vijeća:”Vidljivo je da postoji suglasnost svih vijećnika da se riješi 

stambeno pitanje Nediljka Druzića na način da mu se da u vlasništvo stan kojeg koristi,ali 

potrebno je zadovoljiti zakonsku proceduru. 

Ministrarstvu hrvatskih branitelja bi trebalo uputiti dopis u kojem će se navesti da postoji 

načelna suglasnost općine Šestanovac da se riješi stambeno pitanje Nediljka Družića . 

Miroslav Ivandić:”Ne znam da li Vam je poznato da sam ja doživio neugodnsoti od izvjesnog 

gospodina Družića.”Ja sam za to da mu se riješi stambeno pitanje u skladu sa Zakonom o 

braniteljima i suglasno rješenju o statusu invalidnosti koju ima. 

Budući da nije bilo daljnih pitanja niti raspravljanja jednoglasno je donosi odluka da se zatraži 

mišljenje Ministarstva branitelja sukladno naputuku dostavljenom od strane pravnog 

zastupnika općine Šestanovac Mateje Burazin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Ad 8. 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara sjednicu sa točkom- 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. 

 

Načelnik:obrazlaže.Svako davanje novca je rizik ,pa i ako uložimo 50.000,00 kao osnivački 

udio a da nam se pri tom treba garantirati povrat iznosa.Ova banka je u osnivanju I imaju 

velika raspoloživa sredstava.Ako ćemo razvijati gospodarstvo moramo ući u neki rizik. Moj je 

prijedlog da uđemo u srukturu osnivača.Kao općina imali bi kamatu na odobrena sredstva u 

visini od 2% ,OPG I drugi subjekti bi već imali višu kamatu koja bi iznosila 4%. 

 

Suzana Šarić.”Ja ne mogu o ovome niti raspravljati budući da nisam dobila kompletne 

materijale.” 

Predlažem da o ovoj točki raspravljamo kada dobijemo materijale. 

Budući da nije bilo daljnih prijedloga predsjednik stavlja priojedlog vijećnice Suzane Šarić da 

se odgodi raspravljanje o ovoj točki za narednu sjednicu po dostavljenim kompletnim 

materijalima. 

Prijedlog se jednoglasno usvaja. 

 

 

     Ad 9. 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravljanje točku:- Prijedlog zaključka u svezi 

zahtjeva Zajedinca udruga za zaštitu obiteljskog gospodarstva Općine 

Lovreć,Cista,Zadvarje,Šestanovac –problematika i nedorečenosti koncesioniranja zajedničkog 

fonda na području općine Šestanovac. 

Načelnik:”ovo je dobra inicjativa I predlažem se da se organizira simpozij na ovu temu 

budući da je vidljivo iz prakse da koncesije daje Republika Hrvatska,a da se ne kontaktira 

jedinice lokalnih samouprava na čijim teritorijima se dodjeljuju koncesije. 

Budući da nije bilo primjedbi jednoglasno se prihvaća prijedlog načelnika da se organizira 

simpozij na ovu temu. 

 

 

     Ad  10. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki- Odluka u svezi Sporazuma i 

Ugovora o unosu prava u temeljni kapital trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. 

Pročelnik:obrazlaže prijedlog Grada Splita. 

Vijećnica Suzana Šarić:“Glasat ću protiv jer mi od ovakovog „Prometa“ nemamo nikakve 

koristi.Grad Split nas dovodi pred gotov čin budući  da je većinski vlasnik. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje-Prijedlog  Odluke u svezi Sporazuma i 

Ugovora o unosu prava u temeljni kapital trgovačkog društva „Promet“ d.o.o..Sa 1 glas 

„PROTIV“ i 8 glasova „ZA“usvaja se Odluka. 

 

 

 



     Ad 11. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravljanje točku- Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva 

Nediljka Mandušića za davanje suglasnosti za legalizaciju objekta izgrađenog na 

kat.cest.zgr.621/1,621/2,622,623/1,623/2,624 i č.zem.7651 i 8245 sve k.o. Katuni. 

Pročelnik:čita izvješće komunalnog redara Josipa Maslova iz kojeg je vidljivo da nema 

zakonskih zapreka da se postupi sukladno Zakonu o prostornom uređenju te da se izda 

pozitivna potvrda. 

Budući da nije bilo dalnjih primjedbi niti prijedloga jednoglasno se donosi odluka o davanju 

suglasnoti Nediljku Mandušiću za legalizaciju objekta izgrađenog na 

kat.cest.zgr.621/1,621/2,622,623/1,623/2,624 i č.zem.7651 i 8245 sve k.o. Katuni. 

 

 

     Ad 12. 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu:- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa 

broj:12-02-3  Galinac-kod Stipe. 

Načelnik:I na prošloj sjednici obrazlagao sam da bi bilo dobro podržati Bikijadu u 

Katunima.Organizator mi se obratio da  je zbog loših vremenskih prilika imao gubitke tako da 

se obratio za pomoć.U privitku imate račun kojeg ja u okviru svojih zakonskih ovlasti ne 

mogu isplatiti,pa bi bilo dobro da odobrite isplatu. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog zaključka u svezi plaćanja računa 

broj:12-02-3  Galinac-kod Stipe.Sa 1 glasom „PROTIV“i 8 glasova „ZA“ donosi se odluka o 

isplati po navedenom računu. 

 

     Ad 13. 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu Prijedlog zaključka u svezi plaćanja 

okončane situacija broj:1-16 tvrtke „Čulić“ d.o.o. 

 

Načelnik.“Poznato Vam je da smo temeljem ovog projekta ishodovali pravomoćnu 

građevinsku dozvolu,te da smo otpočeli sa radovima na mrtvačnici. 

Okončana situacija je ispostavljena temeljem Ugovora,te nema zapreke za odobrenje plaćanja. 

Budući da nije bilo dalnjih pitanja niti prijedloga predsjenik općinskog vijeća stavlja na 

glasovanje:- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja okončane situacija broj:1-16 tvrtke „Čulić“ 

d.o.o. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

     Ad 14. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu - Prijedlog zaključka u svezi plaćanja 

privremene situacije  tvrtke „FILIPS“ D.O.O račun broj :213-001-01 od 30.09.2016 godine. 

Načelnik:“nastavljaju se radovi priključivanja na sekundarnu vodovodnu mrežu sukladno 

zaključenom ugovoru.Nadalje,izvođač je dostavio i dvije cesije sukladno osnovnoj 

ispostavljenoj privremenoj situaciji za koju je zamolio da se odobri plaćanje budući da je 

potrebno izvršiti plaćanje izvođača zbog hitnosti radova. 



Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na 

glasovanje- Prijedlog zaključka u svezi plaćanja privremene situacije  tvrtke „FILIPS“ D.O.O 

račun broj :213-001-01 od 30.09.2016 godine sa cesijama.Prijedlog se jednoglasno usvaja. 

 

 

 

     Ad  15. 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu- Prijedlog Zaključka u svezi kupnje imovine 

Krajine poljoprivredne zadruge Šestanovac u stečaju. 
Predsjednik općinskog vijeća čita prijedlog zastupnika općine Šestanovac Mateje Burazin u postupku stečaja koji 

se vodi pod brojem St-141/2014 .Budući da nije bilo primjedbi osim vijećnika Bijukovića koji smatra da nema 

osnove za umanjenje postotka .Sa 8 glasova “ZA” I 1 glas “PROTIV”  ODOBRAVA se ponuda u iznosu od 

434.468,11 kuna za kupnju KRAJINE poljoprivredne zadruge u stečaju broj predmeta 14 St-141/2014 

zastupane po stečajnom upravitelju Ivanu Sunari dipl.iur što je umanjenje od 20% od ukupnih obveza 

stečajnog dužnika koje iznose 543.085,13 kuna ,a iz razloga što će općina imati dodatnih troškova oko 

uknjižbe vanknjižnog vlasništva. 

 

     Ad 16. 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu Prijedlog zaključka u svezi usvajanja 

Socijalnog programa za 2017,Programa izgradnje komunalnih objekata za 2017,Programa 

komunalnog održavanju za 2017,Programa kulture i sporta za 2017 godinu. 

Pročelnik:“Programi su napravljeni u skladu sa proračunom za 2017 i projkcijama za 2018 i 

2019 godinu. 

Budući da nije bilo primjedbi jednoglasno se usvajaju 

- Socijalni program za 2017godinu 

- Program izgradnje komunalnih objekata za 2017godinu 

- Program komunalnog održavanju za 2017 godinu 

- Program kulture i sporta za 2017 godinu 

 

     Ad 17. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu prijedlog Programa Deratizacije i 

dezinsekcije za 2017g 

Pročelnik:“To je Program kojeg donosimo svaku godinu tako da nema nikakvih izmjena. 

Budući da nije bilo primjedbi niti daljnih prijedloga jednoglasno se donosi Programa 

Deratizacije i dezinsekcije za 2017g 

 

 

 

     Ad 18. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu Prijedlog za reguliranje odnosa između 

Općine Šestanovac i WPD EUROPE  GMBH  VE Katuni. 

Načelnik:Prije mjesec dana posjetio nas je prokurist tvrtke WPD,a mi smo angažirali 

savjetnika Bajić Robert.Naš je prijedlog da prema projekcijama buduće ostvarene dobiti kao i 

naknade za korištenje prostora za vjetropark bi se ostvarilo cca 9 miliona eura u razdoblju od 

20 godina,s tim da investitor ima prodaju el.energije za 14 godina tzv.povlaštena naknada. 



Moj je prijedlog da se pokuša sa investitorom radi nastvaka daljnjeg razvoja općine ishoditi 

mogućnost unaprijed plaćanja iznosa od cca 9 miliona eura jednokratno ili u ratama na period 

od 20 godina. 

Predsjednik stavlja prijellog načelnika na glasovanje –Prijedlog da Općina Šestanovac predlaži 

investitoru plaćanje    predvidivog  prihoda od 9.090.196,80 EUR-a (projekcija za razdoblje 

od cca 20 godina funkcioniranja VE Katuni s osnova poreza na dobit tvrtke ,te s osnove 

naknade za korištenje prostora za proizvodnju el.energije ) zbog potreba Općinskih ulaganja u 

razvoj  na način da se iznos rasporedi višekratno  na razdoblje od 20 godina odnosno 240 

MJESEČNIH RATA odnosno 37.875,82 EUR-a mjesečno. 

 

     Ad 19. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu- Prijedlog Odluke u svezi neizvšenja 

ugovornih obveza tvrtke „Romper“ d..o.o sukladno Javnom natječaju od 05.07.2013 godine . 

Načelnik:“Mislim da Družić ne može izvršiti ugovorne obveze niti uvjete iz natječaja.Prošle 

su tri godine ,a ništa se nije pokrenulo.Plaćanje ugovornih obveza je išlo dosta otežano,tako 

da smo imali i primjedbe revizije zbog čega nismo raskinuli ugovor.Ja predlažem da se 

raskine kupoprodajni ugovor,te da se vrate uložena sredstva . 

Budući da nije bilo primjedbi predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog 

načelnika da se kupoprodajni ugovor raskine,te vrate uprihođena sredstva i 

plaćena sukladno kupoprodajnom ugovoru o kupnji zemljišta u gospodarskoj zoni 

Šestanovac.Prijedlog se sa 9 glasova „ZA“ usvaja. 

 

     Ad 20. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu  Prijedlog zaključka u svezi zamolbe 

Lovačke udruge „Kamenjarka“za novčanu pomoć za sanaciju  lovnotehničkog objekta-

uzgajalište za pernatu divljač. 

Vijećnica Suzana Šarić:“Navedena Lovačka udruga dobija sredstva sa raznih strana i naša 

dotacija im nije neophodna. 

Budući da nije bilo daljnjih prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje-  

Prijedlog  da se odbije zamolba Lovačke udruge „Kamenjarka“za novčanu pomoć za sanaciju  

lovnotehničkog objekta-uzgajalište za pernatu divljač.Sa 9 glasova „ZA“ odbija se zamolba za 

jednokratnu pomoć. 

 

     Ad 21. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu zahtjev „Vodovoda Imotske krajine“ za 

plaćanja troškova koje su imali prilikom tehničkog pregleda sekundarne vodovodne mreže  

vodoopskrbnog sustava općine Šestanovac (opskrbni cjevovod Dundići- VS BALETE-VS 

PRIVIJA  

Načelnik:točno je da je Vodovod Imotske krajine d.o.o imao troškova,međutim troškovi  nisu 

specificirani po troškovniku,niti imamo privremenu situaciju izvođača,te predlažem da se 

zatraži navedena dokumentacija  

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog načelnika da se zatraži dodatna 

dokumentacija –troškovnik,Privremena situacije izvođača skladno zahtjevu „Vodovoda 

Imotske krajine“ d.o.o ,te da se tek onda pristupi rarpravi i glasovanju o prijedlogu za 

nadoknadu troškova koje je Vodovod imao .Prijedlog se sa 9 glaova „ZA“ usvaja 

Budući da nije bilo dalnjnih točaka za raspravljanje predsjenik zaključuje sjednicu. 

Dovršeno u 20.45 sati 



Zapisničar:      Predsjenik općinskog vijeća: 

Asija Šošić dipl.iur     Nediljko Merčep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


