
 

 

               
Z A P I S N I K 

 

Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac odrţane  24.08. 2018. godine u 

prostorijama Općine Šestanovac. 

 

Zapoĉeto u 20:00 sati.  

 

   Nazoĉni vijećnici:                               

  

1.   Nediljko Merĉep                                                                                                                                                                                                                                

2.     Mijo Kovaĉević 

4.     Joško Pejković                                                                          

5.     Ivan Birĉić 

6.     Suzana Šarić (odsutna) 

8.     Petar Bijuković 

7.     Matea Dundić  

8.     Hrvoje Šestan 

9.    Tonĉi Mandušić  

10   Miroslav Ivandić  

11.  Ante Tavrić        

                

Sjednici nazoĉe zamjenik naĉelnika, Martin Merĉep,  

Zapisnik vodi: Asija Šošić Proĉelnik JUO-a Općine Šestanovac. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nediljko Merĉep otvara sjednicu, pozdravlja sve nazoĉne. 

Predsjednik nakon prozivke utvrĊuje da je sjednici nazoĉan potrebit broj vijećnika za 

donošenje pravovaljanih odluka, tj. postoji kvorum. Predsjednik predlaţe predlaţe 

dopunu dnevnog reda sa slijedećim toĉkama: 

1.Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja graĊenje malog groblja s 

mrtvaĉnicom Katuni Pripuša na podruĉju općine Šestanovac u naselju Katuni. 

2.Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja –rekonstruklcija postojećeg 

djeĉjeg vrtića u Šestanovcu 

3. .Prijedlog Odluke o isplati naknade roditeljima za nabavku školskog pribora i radnih 

biljeţnica za djecu  polaznike O.Š „Fra Karlo Balić“ Šestanovac 

4.Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva KUD „Radobilje“ za korištenje poslovnog prostora u 

Kreševu bivše PZ Krajine. 

5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za projekt .Prijedlog Odluke u svezi davanja 

suglasnosti na projekt Vjetroelektrane Brdo-Umovi 

6.Prijedlog zakljuĉka u svezi zahtjeva Josipa Rošĉića za legalizaciju objekta na ĉestici 

zem.  K.o. Grabovac 

 

 

 

 

Vijećnik Ante Tavrić:“Predlaţem da se pored predloţenih toĉaka za dopunu dnevnog 

reda,predlaţem da se postojeći dnevni red dopuni sa slijedećim toĉkama: 



Izglasavanje nepovjerenja općinskom naĉelniku zbog: 

-  neizvršenja obveza –izgradnja komunalne infrastrukture u rokovima izvršenja iz 

Programa izgradnje i odrţavanja komunalne infrastrukture 

- Zbog zlouporabe poloţaja zbog štete nastale skidanjem općinskih sredstava po 

ovrsi za Marku Baletu(vidljivo iz konto kartice) 

- Prijetnja oporbenim vijećnicima  

- Neizvršenja plaćanja obveza prema odlukama općinskog vijeća 

Prijedlog dopuna dnevnog reda Ante Tavrića sa 3 glasa „ZA“ i 6 glasova 

„PROTIV“ nije prihvaćen . 

 

 

  

Predsjednik općinskog vijeća  stavlja na glasovanje Prijedlog dnevnog reda sa dopunama 

na glasovanje.Sa 6 glasova ZA usvaja se  

  

D n e v n i  r e d 

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 7 sjednice općinskog vijeća. 

2. Prijedlog Odluke o izvješću o izvršenju proraĉuna općine Šestanovac za period 

01.01.2018-30.06.2018 godine 

3. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika općine Šestanovac 

4. Prijedlog Anexa Ugovora sa Djeĉjim vrtićem „Vrtuljak“ 

5. Prijedlog zakljuĉka u svezi zajedniĉke ponude Općini Šestanovac od Rubića 

6. Prijedlog zakljuĉka u svezi poništenja Ugovora sa Anilim Investmants d.o.o 

7. Prijedlog zakljuĉka u svezi odgovora tvrtke „Romper“ d.o.o 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za komunalne djelatnosti. 

9. Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva vijećnika Ante Tavrića za izmjenu Odluke o 

vijeĉnićkim naknadama 

10.Prijedlog zakljuĉka u svezi  zahtjeva Ante Tavrića za pokretanja postupka za izmjenu 

grba Općine Šestanovac 

11. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja graĊenje malog groblja s 

mrtvaĉnicom Katuni Pripuša na podruĉju općine Šestanovac u naselju Katuni. 

12.Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja –rekonstruklcija postojećeg 

djeĉjeg vrtića u Šestanovcu 

13.Prijedlog Odluke o isplati naknade roditeljima za nabavku školskog pribora i radnih 

biljeţnica za djecu  polaznike O.Š „Fra Karlo Balić“ Šestanovac 

14.Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva KUD „Radobilje“ za korištenje poslovnog prostora 

u Kreševu bivše PZ Krajine. 

15.Prijedlog Odluke u svezi davanja suglasnosti na projekt Vjetroelektrane Brdo-Umovi 

16.Prijedlog zakljuĉka u svezi zahtjeva Josipa Rošĉića za legalizaciju objekta na ĉestici 

zem.  K.o. Grabovac 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara toĉku vijećniĉka pitanja:- 

Vijećnica Matea Dundić:“vidila sam da je dana suglasnost za grobno mjesto u Grabovcu. 

Molila bi pojašnjenje budući da do sada nisu izdavane suglasnoti budući da nije bilo 

slobodnih grobnih mjesta. 



Zamjenik naĉelnika Martin Merĉep:“pronašla su se 2 slobodna mjesta. Općina i dalje 

traţi mogućnost za proširenjem groblja.Općina radi po iskazu interesa , a jedan dio koji 

se ne slaţe sa Planom je iz razloga što je planirana biciklistiĉka staza. 

Filip Šestan.“zanima me kada će se izvršiti asfaltiranje nakon radova na izgradnji 

vodovoda. Da li moramo ĉekati da se sve završi. 

Matea Dundić:“Zanima me da li će se raditi na Goraiĉaju!? 

Zamjenik naĉelnika Martin Merĉep:“asfaltiranje će se raditi po dobivenim sredstvima“. 

 

Ante Tavrić:“Protestiram budući da nisam još dobio odgovore na neka vijeĉnićka pitanja: 

- I to kada će biti raspisani izbori za mjesne odbore? 

- Kada će biti riješen problem zaseoka Kovaĉević? 

- Zašto nisu sufinancirane nabavke knjiga? 

- Koliko je Općina duţna? 

- Spisak osoba iz javnih radova i što nije napravljeno iz Programa. 

- Što je sa financiranjem javnih potreba u kulturi za 2018 g 

- Koliko su ukupni troškovi za šestanovaĉko ljeto 2018 

- Kada će radovi na proširenju nogostupa u Šestanovcu, 

- Koliko je ukupno odobrenih sredstava iz eu 

- Koliko se otvorilo radnih mjesta za mandata Pave Ĉikeša 

- Što je sa smanjenjem poreza na kuće za odmor 

Miroslav Ivandić:“Što je sa grobnicom pok.Abela 

Zamjenik naĉelnika Martin Merĉep:nam je Udruga J.Abel podnijela zahtjev za 

dodjelu grobnog mjesta,a spomenik nije naša obveza. 

Traţim odgovore u zakonskom roku. 

 

 

 

 

       Ad 1. 

 

Budući da više nije bilo prijedloga za raspravljanje predsjednik općinskog vijeća otvara 

raspravu po toĉ.1 –verifikacija zapisnika sa 7.sjednice općinskog vijeća. 

Vijećnik Ante Tavrić.“imam primjedbe na toĉ.11 nisam precizirao upit vezano za zaseok 

Kovaĉević“ da se izvode radovi,već sam postavio pitanje kada će se riješiti problem 

zaseoka Kovaĉević (kako je podijeljeno na dvije općine ,stanovništvo ostvaruje raszliĉita 

prava s osnove komunalnog doprinosa,zatim prava branitelja itd) takoĊer vezano za upit 

izvještaj o dugovanju traţio sam da mi se objasni dugovanje. 

TakoĊer zašto nema u zapisniku mog pitanja :“Zašto nisu raspisani izbori“?Traţio sam da 

mi se odgovori :“Gdje se nalazi kombi“? 

Ispriĉavam se za upit u vezi izgleda grba.Odgovor sam našao u Statutu pa povlaĉim toĉku 

–pokretenje postupka za izmjenu grba Općine.TakoĊer u dijelu zapisnika vezano za HPB 

traţio sam da se pošalje ultimatum HPB-u da se instalira šalter ili da se raskine ugovor sa 

HPB o voĊenju raĉuna. 

U vezi izvješća za period od I-XII/2017 nije bilo glasovanje,već se izvješće „primilo na 

znanje“. 

Pod toĉ.6 predlaţem da se poštuje zakonska procedura .Ne slaţem se sa izborom 

direktora Turistiĉke zajednice općine Šestanovac ,ali traţim da se uputi pismeno  

Turisitĉkom vijeću o nezadovoljstvu sa izborom direktora. 



Pod toĉ.10  vezano za moj zahtjev za refundacijom isti nije kompletno .TakoĊer kada se 

usvoje primjedbe molim da mi se ispravljeni zapisnik dostavi.Traţim da se ispravke 

dostave ili objave na Web. 

Budući da nije bilo daljnih pitanja ili primjedbi zapisnik sa primjedbama se sa 1 glasom 

SUZDRŢANIM i 8 glasova „ZA“ VERIFICIRA. 

 

Vijećnik Joško Pejković ulazi u prostorije Općine. 

 

 

 

     Ad 2. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toĉ.2 Prijedlog Odluke o izvješću o 

izvršenju proraĉuna općine Šestanovac za period 01.01.2018-30.06.2018 godine 

Vijeĉnik Ante Tavrić:“Nelogiĉno je da se meni ne plaća ,a proraĉun se puni.Traţim da mi 

se „OBAVEZE „OPĆINE detaljno obrazloţe. 

Budući da nije bilo daljnih primjebi predsjenik konstatira da se izvješće o izvršenju 

proraĉuna za period I-VI/2018 primi na znanje . 

 

 

 

 

 Ad 3. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toĉ.3-Prijedlog Izmjene i dopune 

Poslovnika općine Šestanovac. 

Predsjednik općinskog vijeća :smatram da bi komisija trebala ugraditi u slijedeće izmjene 

Poslovnika „da bi vijećnik moţe najduţe govoriti 3 min po pojedinom pitanju“ 

Ante Tavrić.“Traţim da mi dostavite pravovaljani Statut i Poslovnik općine Šestanovac. 

Budući da nije bilo daljnijih prijedloga ni primjedbi Predsjednik općinskog vijeća stavlja 

na glasovanje-Prijedlog izmjene Poslovnika općine Šestanovac.Sa 10 glasova „ZA“ 

usvajaju se Izmjene Poslovnika općine Šestanovac. 

 

 

 

     Ad 4. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toĉ.4 Prijedlog Anexa Ugovora sa 

Djeĉjim vrtićem „Vrtuljak“. 

Vijećnik Joško Pejković:“zašto bi sufinancirali?“ 

Vijećnik Ante Tavrić:“zanima me budući da je ovo privatni vrtić i ima dobit i prihode 

zbog ćega nam ne bi dio sredstava vraćao?“Lako li je ovako raditi. 

Budući da nije bilo drugih prijedloga sa 1 glasom „SUZDRŢANIM“ ,3 glasa „PROTIV“ 

i 6 glasova „ZA“ usvaja se Anex Ugovora sa djeĉjim vrtićem „Vrtuljak“ 

 

 

     Ad 5. 

 



 

Predsjednik otvara raspravu po prvoj  toĉki dnevnog reda - Prijedlog zakljuĉka u svezi 

zajedniĉke ponude Općini Šestanovac od Rubića. 

Zamjenik naĉelnika Martin Merĉep.““Rubići su izmjenili ponudu.Mi po zakonu moţemo  

napraviti nepotpuno izvlaštenje .Mi imamo zakonsku mogućnost jer je to po zakonu i od 

interesa za RH. 

Budući da nije bilo daljnih prijedloga i primjedbi - Prijedlog zakljuĉka u svezi zajedniĉke 

ponude Općini Šestanovac od Rubića.za prodaju ĉest.zem.4/2 k.o. Katuni se jednoglasno 

odbija te Općina kreće u postupak izvlaštenja. 

 

 

 

 

 

     Ad 6. 

 

Predsjednik otvara raspravu po prvoj  toĉki dnevnog reda - Prijedlog zakljuĉka u svezi 

poništenja Ugovora sa Anilim Investmants d.o.o 

 

Zamjenik naĉelnika Martin Merĉep:““Anilim Investments“ d.o.oje potpisao Ugovor o 

donaciji,ali se ugovorne obveze nisu izvršile .Predlagali smo raskidanje Ugovora o 

donaciji,ali oni to do sada nisu htjeli.Prostaje nam da samo sudski zatraţimo zaštitu 

sukladno prijedlogu Matee Burazin. 

Budući da nije bilo daljnih prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje 

prijedlog punomoćnice općine Matee Burazin.Prijedlog se sa 2 glasa „SUZDRŢANA“ I 8 

glasova „Za“ usvaja. 

 

 

 

     Ad 7. 

 

Predsjednik otvara raspravu po prvoj  toĉki dnevnog reda- Prijedlog zakljuĉka u svezi 

odgovora tvrtke „Romper“ d.o.o. 

Proĉelnik: Trvrtka „Romper“ d.o.o u meĊuvremenu je dostavila lokacijsku dozvolu,a 

podnijeli su i zahtjev za graĊevinsku dozvolu.Prijedlog zastupnice općine Šestanovac 

smo Vam dostavili,pa bi tom smislu bilo dobro donjeti odluku(da se dozvoli produţenje 

Ugovora do kraja godine uz uvjet dostave instrumenta osiguaranja-bankarske garancije ili 

dostava graĊevinske dozvole. 

Budući da nije bilo daljnjih prijedloga ni mišljenja stavlja se na glasovanje prijedlog 

zastupnice općine Šestanovac. 

Prijedlog se jednoglasno usvaja. 

 

 

 

 

 

 

     Ad 8. 



 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu- Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora 

za komunalne djelatnosti 

Vijeĉnik  Miroslav Ivandić :“Imamo komunalnog redara koji bi trebao dati izvješća sa 

terena što bi trebalo popraviti ,pa u tom smislu nije ni potrebno osnovati 

povjerenstvo.Bilo bi dobro da nam tromjeseĉno komunalni redar dostavlja izvješća. 

Budući da nije bilo daljnih prijedloga ni mišljenja prijedlog Vijećnika Ivandića stavlja se 

na glasovanje. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

 

     Ad 9. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu:- Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva 

vijećnika Ante Tavrića za izmjenu Odluke o vijeĉnićkim naknadama 

Vijećnik Ante Tavrić:“predlaţem da se obraĉun vrši po satu i to 50 kuna po satu.Jasno je 

da ne ostajemo duţe i tom smislu sam mislio i da odredimo visinu naknade sukladno 

vremeno proboravljenom na sjednici. 

Vijećnik Joško Pejković:“Moj prijedlog je da bude 500 kuna“ 

Vijećnik-predsjenik općinskog vijeća:“Moj prijedlog je da bude kao do sada“. 

Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje 

prijedlog Ante Tavrića .Sa 2“GLASA“ ZA i 8 PROTIV prijedlog nije prihvaćen 

Prijedlog da vijeĉnićke naknade ostanu kao i do sada sa 2 glasa PROTIV i 8 glasova ZA 

se usvaja. 

 

 

 

      

  

 

 

 

     Ad 10. 

 

Predsjednik općinskog vijeća povlaĉi  toĉku dnevnog reda:-  .Prijedlog zakljuĉka u svezi  

zahtjeva Ante Tavrića za pokretanja postupka za izmjenu grba Općine Šestanovac radi 

izjave vijećnika Ante Tavrića da odustaje od navedene toĉke dnevnog reda. 

 

 

 

 

     Ad 11. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toĉki dnevnog reda- Prijedlog Odluke o 

suglasnosti za provedbu ulaganja graĊenje malog groblja s mrtvaĉnicom Katuni Pripuša 

na podruĉju općine Šestanovac u naselju Katuni. 



Zamjenik naĉelnika Martin Merĉep obrazlaţe navedenu toĉku. 

Budući da nije bilo primjedbi ni prijedloga jednoglasno se donosi Odluka o suglasnosti za 

provedbu ulaganja graĊenje malog groblja s mrtvaĉnicom Katuni Pripuša na podruĉju 

općine Šestanovac u naselju Katuni. 

 

 

 

     

 

 

     Ad 12. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toĉki dnevnog reda- Prijedlog Odluke o 

suglasnosti za provedbu ulaganja –rekonstruklcija postojećeg djeĉjeg vrtića u Šestanovcu 

Zamjenik naĉlenika Martin Merĉep.“Ukoliko budemo mogli zgotoviti projekt dogradnje 

djeĉjeg vrtića kandidirati ćemo ga u protivnom ćemo zajedno sa Općinom Zadvarje 

kandidirati izgradnju Vatrogasnog doma na Zadvarju.Budući da nije bilo daljnih 

prijedloga predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu 

ulaganja –rekonstruklcija postojećeg djeĉjeg vrtića u Šestanovcu. 

Sa 10 glasova „ZA „ USVAJA se odluka. 

 

 

     Ad 13. 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toĉki dnevnog reda- Prijedlog Odluke o 

isplati naknade roditeljima za nabavku školskog pribora i radnih biljeţnica za djecu  

polaznike O.Š „Fra Karlo Balić“ Šestanovac 

Zamjenik naĉelnika Martin Merĉep:prijedlog naĉelnika je da se isplati 500,00 kuna 

roditeljima djece koja pohaĊaju OŠ“Fra Karlo Balić“ Šestanovac,a kojima oba roditelja 

imaju prebivalište na podruĉju općine Šestanovac.Prijedlog je da se isplati nakanada u 

gotovini. 

Budući da nije bilo daljnih prijedloga ni pitanja sa 1 glasom SUUDRŢANIM i 9 glasova  

donosi se odluka o isplati naknade djeci za nabavku školskog pribora i radnih biljeţnica u 

gotovini. 

 

      

 

     Ad 14. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toĉki dnevnog reda-  

Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva KUD-a „Radobilje“ za korištenje poslovnog prostora u 

Kreševu bivše PZ Krajine. 

Vijećnik Ante Tavrić:“Ja sam traţio u ime Udruge prostor koji bi  koristili za redovnu 

djelatnost Udruge .Tu bi smjestili muziĉke instrumente i ostale rekvizite. 

Vijećnik Petar Bijuković:“Ja predlaţem da kljuĉ od prostorija Doma bude deponiran u 

Općini,te da prostor sluţi i ostalim Udrugama sa podruĉja Kreševa. 



Vijećnik Ante Tavrić_“Ja nisam za takav prijedlog jer na taj naĉin nam nitko ne garantira 

za instrumente i ostale stvari u Domu koje bi ostavili.Nemamo ništa protiv da Dom 

koriste i ostale Udruge. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje 2 prijedloga . 

Prijedlog Ante Tavrića da se Prostor u Kreševu dodijeli Kud Radobilje za rad udruge 

stavlja se na glasovanje.Sa 3 glasa „ZA“ ,7 glasova „PROTIV“ NIJE USVOJEN 

ZAHTJEV, 

Prijedlog Petra Bijukovića da se vrati kljuĉ u Općinu poslije svakog okupljanja,te da 

pravo na korištenje doma imaju i ostale Udruge sa podruĉja Kreševa  sa 7 glasova ZA I 3 

PROTIV se usvaja 

 

 

 

 

 

      Ad 15. 

       

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toĉki dnevnog reda- Prijedlog Odluke u 

svezi davanja suglasnosti na projekt Vjetroelektrane Brdo-Umovi 

Zamjenik naĉelnika Martin Merćep objašnjava namjere investitora. 

Naš prijedlog je da se zatraţi mišljenje i upit kakav će financijski efekt Općina imati od 

navedenog projekta. Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanja prijedlog da se 

prije donošenja suglasnosti zatraţi financijski efekt koji bi projekt imao.Navedeni 

prijedlog se jednoglasno prihvaća. 

 

 

     Ad 16. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toĉki dnevnog reda-.Prijedlog zakljuĉka 

u svezi zahtjeva Josipa Rošĉića za legalizaciju objekta na ĉestici zem.657 k.o. Grabovac . 

Proĉelnik.Ovo je redovna procedura sukladno Zakonu o prostorom ureĊenju.U 

materijalima imate izvješće komunalnog redara sa terena. 

Budući da nije bilo daljnih pitanja i prijedloga predsjednik općinskog vijeća stavlja toĉku 

na glasovanje.Jednoglsno se usvaja. 

 

 

Vijećnik Joško Pejković dostavlja pismeno vijeĉnićko pitanje ,te moli odgovor u 

zakonskom roku. 

Nadalje,konstatira da je dobio odgovor na vijeĉnićko pitanje vezano za tvrtku „Zdrava 

priĉa“,te ga zanima što je sa trţnicom. 

Zamjenik naĉelnika Martin Merĉep:“osigurat će se štandovi“ i riješit će se pitanje 

dodijeljivanja štandova 

 

 

Sjednica  je završena u 21,25sati. 

 

Zapisniĉar:                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

Asija Šošić dipl.iur                                                                              Nediljko Merĉep 
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