
 

 

               
Z A P I S N I K 

 

Sa 7 sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac odrţane  07.06. 2018. godine u 

prostorijama Općine Šestanovac. 

 

Započeto u 20:00 sati.  

 

   Nazočni vijećnici:                               

  

1.   Nediljko Merčep                                                                                                                                                                                                                                

2.     Mijo Kovačević 

4.     Joško Pejković                                                                          

5.     Ivan Birčić 

6.     Suzana Šarić 

8.     Petar Bijuković 

7.     Matea Dundić  

8.     Hrvoje Šestan 

9.    Tonči Mandušić  

10   Miroslav Ivandić (odsutan) 

11.  Ante Tavrić        

                

Sjednici nazoče zamjenik načelnika, Martin Merčep,  

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

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

Predsjednik nakon prozivke utvrĎuje da je sjednici nazočan potrebit broj vijećnika za 

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

dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

1.Prijedlog Mandatne komisje-izbor zamjenskog vijćnika 

2.Polaganje prisege 

3.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika Peovice d.o.o 

4.Zahtjev Ante Tavrića za refundaciju troškova 

5.Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Šestanovac 

 

 

 

  

Predsjednik općinskog vijeća  stavlja na glasovanje Prijedlog dnevnog reda sa dopunama 

na glasovanje.Sa 9 glasova ZA usvaja se  

  

D n e v n i  r e d 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa  šeste  sjednice Općinskog vijeća. 

2. Izvješće mandatne komisije o stavljanju mandata vijećnika Ivana Bajića u mirovanje. 

3.   Polaganje PRISEGE 

 



4-Prijedlog Odluke o izvješću o izvršenju proračuna općine Šestanovac za period 

01.01.2017-31.12.2017 godine 

5.Prijedlog Odluke u svezi polugodišnjeg izvješća načelnika o svom radu 

6.Prijedlog Sporazuma o reguliranju meĎusobnih prava i obveza općine Šestanovac i 

Turističke zajednice općine Šestanovac  

7.Prijedlog zaključka u svezi očitovanja O.Š.Dr fra Karlo Balić KLASA:602-01/18-01/09 

URBROJ:2155-15-01-18-01  

8.Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine 

Šestanovac 

9.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu cjenika usluga Peovica 

d.o.o 

10. Prijedlog Odluke o zahtjevu Ante Tavrića za refundaciju troškova. 

11. Prijedlog Odluke u svezi donošenja odluke o Procjeni rizika od velikih nesreća. 

 

Ante Tavrić: Predloţio bih da se dopuni još dnevni red sa točkama :-Prijedlog Odluke o 

naknadi vijećnicima po satima prisutnosti na sjednici,zatim imenovanje Odbora za 

praćenje izgradnje i odrţavanja komunalne infrastrukture na području općine 

Šestanovac,zatim Prijedlog Odluke o rješenju problema sa zaseokom Kovačevići (jedan 

dio naselja pripada administrativno Općini Šestanovac,a jedan dio gradu Omišu). 

Ukoliko ne budemo mogli na ovu sjednicu predlaţem da se ove točke uvrste za slijedeću 

sjednicu općinskog vijeća. 

 

Vijeničnička pitanja: 

Pročelnik:“Da li se snima sjednica“? 

Viječnik Ante Tavrić:“Da snima se za moje osobne potrebe“. 

Vijećnik Ante Tavrić:“postavljam pitanje da li mogu vijećnička pitanja biti na kraju 

dnevnog reda budući da se tokom diskusije moţe iskristalizirati još koje pitanje. 

Suzana Šarić:“zanima me pitanje kada će se riješiti voda u Grabovcu,te raskopanost 

cesta.“Kamioni Peovice uopće ne mogu proći.Pitanje je čija je obaveza da se cesta 

dovede u normalno stanje  

Martin Merčep:“Josip Maslov mi je rekao da je Šćurec zakopao .“Vodovod Imotske 

krajine ima obavezu da riješi radove,jer je investitor.Sa tvrtkom „Bartulin“ d.o.o smo 

zaključili ugovor o odrţavanju nerazvrstanih cesta. 

Joško Pejković:“i stanje u Ribičićima je grozno.“ 

Matea Dundić.“Kada će voda na Goričaju? 

Martin Merčep:“Dobili smo 150.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog za nastavak 

izgradnje vodovodne mreţe.“ 

Ante Tavrić:“ja sam razgovarao sa direktorom Čorićem.Direktor je spomenuo da je 

Općina duţna Vodovodu oko 100.000,00 kuna . 

Nisam dobio adekvatni odgovor sa Vjetroelektranom .Našao sam podatak u arhivi da smo 

traţili od Vjetroelektrane da promijeni sjedište iz Dubrovnika.Što je poduzeto po tom 

pitanju. 

Martin Merčep.“ Odgovara,te objašnjava  pravni slijed kako su se ishodili dokumenti o 

početku rada Vjetroelektrane. 

Nadalje, nisam zadovoljan sa odgovorom na moje vijećničko pitanje o stanju duga 

Općine,jer ovo što mi je posalto je izvještaj prema Fini,a ja se u to ne razumijem.Traţim 

razuman odgovor. 



Nadalje,traţim odgovor da da li je Komisija za Statut i Poslovnik otpočela sa radom na 

izmjeni Statuta i Poslovnika usklaĎenje sa Zakonskim izmjenama. 

Pročelnik.“Radi se na tome . 

Vjječnik Tavruć:“Kako teku radovi na poslovima PZ KRAJINE? 

Postavio sam pitanje kako se raspolaţe sa kombijem PZ KRAJINE .Traţim dokaz o 

vlasništvu vozila bivše PZ Krajine i gdje se nalazi. 

 

TakoĎer kada će se mijenjati simbol općine jer nije vjerodostojan. 

Postavljam pitanje kada će biti odrţani izbori za vijeće Mjesnih odbora? 

TakoĎer postavljam pitanje:“Gdje je kombi bivše zadruge PZ Krajina?“. 

Kakav je Program odrţavanja komunalne infrastrukture?Zašto nije izvršeno 

subvencioniranje knjiga za djecu,a školska godina je završena? 

Vijećnica Suzana Šarić:“Dobila sam financijsko izvješće za Poduzetnički 

inkubator,meĎutim mene je zanimalo što konkretno radi Poduzetnički inkubator?. 

 

Joško Pejković:“Zanima me da li se što pokrenilo po pitanju subjekata koji su preuzeli ex 

Pz Karajinu.Upućujem pitanje vijećniku Miji Kovačeviću vezano za činjenicu da li je 

dobio odgovor od Bajića vlasnika tvrtke „Zdrava priča“ što misli raditi.TakoĎer traţim da 

mi se dostavi Ugovor sa „Zdravom pričom“. 

Vijećnik Ante Tavrić:“U vezi toč.3 sa prošle sjednice vijećnik Miroslav Ivandić uputio je 

kritiku na Ugovor izmeĎu Općine Šestanovac i HPB-a.S obzirom da je jedan od uvjeta 

bio da se instalira šalter HPB-  da se HPB-u stavi kao uvjet i odredi rok za postavljanje 

Šlatera banke.Traţim da se HPB pošalje ultimativni dopis  da se instalira šalter ili da se 

raskine Ugovor sa Hpb O VOĐENJU RAČUNA. 

 

 

 

 

       Ad 1. 

 

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

raspravu po toč.1 –verifikacija zapisnika sa 6.sjednice općinskog vijeća. 

Suzana Šarić:“Molim da se u zapisniku sa 6.sjednice izbriše  glasovalo „8 “nego treba 

upisati „7“ .TakoĎer zašto mi nije dostavljen traţeni ispravak zapisnika sjednice 

općinskog vijeća na kojoj sam traţila 3 dopune. 

Budući da nije bilo daljnih primjedbi predsjednik stavlja na glasovanje- verifikacija 

zapisnika sa 6.sjednice općinskog vijeća sa primjedbama. Sa 2 glasa Suzdrţana verificira 

se zapisnik sa 6.sjednice općinskog vijeća. 

 

 

 

 

 

 

 Ad 2. 

 



Vijećnik Nedo Merčep koji je ujedno i predsjedniik Mandatne komisije daje izvješće o 

stavljanju mandata Ivana Bajića u mirovanje ,te prijedlogu HČSP-a da ga mijenja 

zamjenski vijećnik Hrvoje Šestan.:“  

Izvješće Mandatne komisije prima se na znanje . 

 

 

     Ad 3. 

 

Predsjednik općinskog vijeća čita tekst „PRISEGE“ vijećnik HRVOJE ŠESTAN izgovara 

„PRISEŢEM“. 

 

     Ad 4. 

 

 

Predsjednik otvara raspravu po prvoj  točki dnevnog reda - Prijedlog Odluke o izvješću 

o izvršenju proračuna općine Šestanovac za period 01.01.2017-31.12.2017 godine 

Vijećnik Ante Tavrić:“Ja ne razumijem ove podatke kao što nisam razumio i podatke o 

dugu općine Šestanovac..Traţim da mi se dostavi izvještaj o dugovanju općine.Na 

jednoj od prethodnih sjednica postavio sam pitanje tko koristi društvene stanove za koje 

dobivamo prihode. 

Pročelnik:ovo su podaci koji su išli na FINU,kao što i svaka tri mjeseca idu podaci FINI 

(tomjesečni izvještaji) .Budući da nije bilo daljnih pitanja ni prijedloga Prijedlog Odluke 

o izvješću o izvršenju proračuna općine Šestanovac za period 01.01.2017-31.12.2017 

godine ne stavlja na glasovanje već se izvješće prima na znanje. 

 

 

 

 

 

     Ad 5. 

 

Predsjednik otvara raspravu po prvoj  točki dnevnog reda - Prijedlog Odluke u svezi 

pošlugodišnjeg izvješća načelnika o svom radu 

Zamjenik načelnika :“načelnik je dao pismeno izvješće pa se moţete očitovati. 

Vijećnik Tavrić:“ postavlja se pitanje zašto nema načelnika  

Postavljam primjedbe  

- Potpisan je Ugovor za izgradnju reciklaţnog dvorišta na rotoru.Ta lokacija mi se 

nikako ne sviĎa.Ne podrţavam izgradnju na toj lokaciji. 

- Vezano za nogodbu sa HAC-om postavlja se pitanje što je sa rješavanjem duga? 

- Htio sam pitati načelnika kako mu se svidio moj poklon za dan Općine? 

Suzana Šarić:“Ja ne ţelim raspravljati o ovoj točki na ovaj način“. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje - Prijedlog Odluke u svezi 

polugodišnjeg izvješća načelnika o svom radu. 

Sa 5 glasova „ZA“ I 5 GLASOVA „PROTIV“ nije donošena odluka. 

 

 

     Ad 6. 

 



Predsjednik otvara raspravu po prvoj  točki dnevnog reda- Prijedlog Sporazuma o 

reguliranju meĎusobnih prava i obveza općine Šestanovac i Turističke zajednice općine 

Šestanovac  

 

Vijećnik Ante  Tavrić:imam primjedbu na Sporazum (troškovi reprezentacije i ostalog-da 

li će to snositi Općina? 

TakoĎer traţim da se uputi pismeno Turistčkom vijeću o nezadovoljstvu sa izborom 

direktora. 

Suzana Šarić:“Da li se pokrenuo rad Turisitičke zajednice?“ 

 

Joško Pejković:“Zašto je izabran kandidat koji nije sa našeg područja?“. 

 

Pročelnik:“Sve zamolbe i izbor Turističkog vijeća je poslano Ministarstvu turizma na 

suglasnost.Traţili su uvid u e- knjiţicu svakog kandidata.Zbog formalnog zakonskog 

uvjeta duţina radnog staţa od 1 godine je formalni uvjet kojeg je imao samo kandidat 

Bitanga Marko.U protivnom da je bio izabran kandidat koji nije ispunjavao formalni 

uvjet izbor i natječaj  bi bio poništen. 

Ante Tavrić:“ja predlaţem da se poštuje zakonska odredba ,te predlaţem da se sloţimo sa 

izborom. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje- Prijedlog Sporazuma o reguliranju 

meĎusobnih prava i obveza općine Šestanovac i Turističke zajednice općine Šestanovac  

 

Sa 1 glasom PROTIV i ostali ZA usvaja se Sporazum o reguliranju meĎusobnih prava i 

obveza općine Šestanovac i Turističke zajednice općine Šestanovac  

 

 

 

 

 

     Ad 7. 

 

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

O.Š.Dr fra Karlo Balić KLASA:602-01/18-01/09 URBROJ:2155-15-01-18-01  

Suzana Šarić:“Postavljam pitanje gdje su pare?“ 

Predsjednik općinskog vijeća zatvaru  raspravu po ovoj točki te se  očitovanja O.Š.Dr fra 

Karlo Balić KLASA:602-01/18-01/09 URBROJ:2155-15-01-18-01 prima na znanje. 

 

 

 

 

     Ad 8. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na raspravu - Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem na području Općine Šestanovac 

Martin Merčep:“Program je prošao zakonsku proceduru te su istaknute primjedbe: 

-JURIN DVORI 

-PRIUS FRUCTUS 

-DALMA CONSULT 



Na primjedbe je odgovoreno sukladno zakonskim odredbama. 

Joško Pejković:“traţim kada se budu radile izmjene i dopune Programa da se pozovu svi 

OPG-i. 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem na području Općine Šestanovac.Sa 1 glasom 

„SUZDRŢANIM“ I ostalim glasovima „ZA“ usvaja se Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem na području Općine Šestanovac 

 

 

      

  

 

 

 

     Ad 9. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki dnevnog reda:-  Prijedlog Odluke 

o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu cjenika usluga Peovica 

Suzana Šarić: imam primjedbe na kratkoću roka,pa materijale nisam mogla pregledati 

da bi mogla  usporeditii cjenik.Ne ţelim sudjelovati u donošenju odluke o davanju 

suglasnosti. 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti na izmjenu i dopunu cjenika usluga Peovica . 

Sa 5 glasova ZA I i 5 glaova PROTIV nije donjeta odluka o davanju suglasnoti Peovici 

na izmjenu i dopunu cjenika. 

 

 

 

     Ad 10. 

 

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

zahtjevu Ante Tavrića za refundaciju troškova. 

Vijećnik Ante Tavrić:-ja bih htio dati objašnjenje vezano za ovu točku.Bili smo prisiljeni 

napraviti sami ove radove .Nabavili smo štedne sijalice i podzemne kutije. 

Nediljko Merčep:“čiji je ovo račun na koji se treba uplatiti. 

Vijećnik Ante Tavrić.to je moj račun, a u prilogu su računi na koji se traţi iznos za 

refundiranje. 

Inače račune sam dao na općinski protokol. 

Predjsednik općinsko vijeća:molim da kopirate račune kako bi Vam po njima moglo 

izvršiti refundacija. 

Jednoglasno se donosi odluka o refundiranju iznosa od 1806,26 kuna Anti Tavriću za 

radove navedene u priloţenim računima koje je imao priikom izvoĎenja radova na javnoj 

rasvjeti u zaseoku Tavrići. 

 

 

 

 



     

 

 

     Ad 11. 

 

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

svezi donošenja odluke o Procjeni rizika od velikih nesreća. 

 

 

Marin Merčep:ovo je naša zakonska obaveza .Dobili smo procjenu od ALFA ATESTA . 

Budući da nije bilo daljnjih primjedbi jednoglasno se usvaja  Odluka o Procjeni rizika od 

velikih nesreća. 

 

      

 

 

      

 

 

 

      

       

 

 

 

Sjednica  je završena u 21,22 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća 

Asija Šošić dipl.iur                                                                              Nediljko Merčep 

 

 

 

 

 


