
  
 

 

               
Z A P I S N I K 

 

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane  25.01.2019. godine u 

prostorijama Općine Šestanovac. 

 

Započeto u 19:00 sati.  

 

   Nazočni vijećnici:                               

  

1.   Nediljko Merčep                                                                                                                                                                                                                                

2.     Mijo Kovačević 

4.     Joško Pejković (odsutan)                                                                         

5.     Ivan Birčić 

6.     Suzana Šarić  

8.     Petar Bijuković 

7.     Matea Dundić (odsutna) 

8.     Hrvoje Šestan(odsutan) 

9.    Tonči Mandušić  

10   Miroslav Ivandić  

11.  Ante Tavrić        

 

Ostali prisutni: 

Zamjenik načelnika Martin Merčep 

Pročelnica Asija Šošić 

 

Predsjednik općinskog vijeća Nediljko Merčep utvrđuje da je prisutno potreban broj 

vijećnika za donošenje povaljanih odluka te otvara sjednicu.Predlaže dopunu dnevnog 

reda sa još 3 točke: 

1.Prijedlog zaključka u svezi ministarstva uprave-traženje očitovanje na predstavke 

opozicijskih vijećnika 

2.Prijedlog zaključka u svezi obavijesti hrvatskih voda o financiranju izgradnje 

vodoopskrbnog sustava uz učešće Općine Šestanovac u iznosu od 20 % od odobrenih 

bespovratnih sredstava u iznosu od 1.150,000,00 

3.Prijedlog zaključka u svezi dopisa Župnog ureda BSD Katuni Kreševo 

 

Budući da nije bilo daljnjih prijedloga predsjednik općinskg vijeća stavlja na glasovanje 

dnevni red s dopunama 

Prijedlog dopunjenog reda jednoglasno se usvaja. 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 10 sjednice općinskog vijeća. 

2. Prijedlog Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi 

3. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza  po krevetu odnosno po smještajnoj 

jedinici u kampu. 



4. Prijedlog Izmjene i dopune Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine 

Šestanovac 

Dopuna dnevnog reda: 

5. Prijedlog zaključka u svezi informacije Hrvatskih voda o odobrenju bespovratnih 

sredstava za nastavak izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda na području općine 

Šestanovac 

6. Prijedlog zaključka u svezi dopisa Ministarstva uprave KLASA:023-01/18-01/245 

URbroj.515-05-02-0272-18-3 od 30.studenog 2018 

7. Prijedlog zaključka u svezi dopisa Župnog ureda Uznesenja BDM od 24.01.2019 

8. Vijećnička pitanja 

 

Prije nego se otpočelo sa raspravljanjem po točkama vijećnik Ante Tavrić dostavlja dopis 

SDP  da nije bio član socijalističke partije U SFRJ a vezano za primjedbu sa prethodnih 

sjednica( „Da je drug“) 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara sjednicu sa prvom točkom dnevnog reda. 

 

                                                     Ad 1. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točki-verifikacija zapisnika sa 

10.sjednice općinskog vijeća. 

Vijećnica Suzana Šarić: „U zapisnik sa prethodne sjednice treba navesti da sam se i 

vratila na sjednicu.“ 

Vijećnik Miroslav Ivandić:“Općenito imam primjedbe na zapisnik sa prethodne  sjednice 

u smislu donošenja zaključka jer bi se iz konteksta zaključaka moglo izvesti i drugačije 

mišljenje od onoga sta sam rekao.“ 

Vijećnik Ante Tavrić.“ Nije točno da bi se mogao izvesti krivi zaključak jer ja sam točno 

rekao:“Sram Vas bilo“ 

Vijećnik Ante Tavrić: „Opet se moram nadovezati kada se donosila odluka o dodjeli 

prostora,mislim da je pročelnik trebao reći ukoliko ima slobodnih prostora da se isti 

mogu dati u društvene namjene jer sam tako u tumačenju dobio od izvjesne gospođe iz 

ministarstva Ivana Rosić-da ako  jedinice lokalne samouprave ima sloboda prostor da se 

takav prostor treba dati udruzi,također u jednom djelu zapisnika spominje se riječ 

ZAMJENIK u odnosu na moje ime, pa to treba brisati. 

Pročelnik odgovara: „Tehnička greška prilikom prijepisa.“ 

Vijećnik Ante Tavrić:“Tražim da se u sljedećem javnom natječaju za dodjelu prostora ex 

PZ Krajine ponove isti uvjeti.“ 

Budući da više nije bilo daljnjih primjedbi predsjednik općinskog vijeća stavlja na 

glasovanje verifikaciju zapisnika sa 10.sjednice sa primjedbama. 

Zapisnik se sa 1 glasom PROTIV i 8 glasova „ZA“  usvaja. 

 

                                                       Ad 2. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točci 2-izmjena odluke o socijalnoj skrbi 

Pročelnik:“Nedavno smo imali nadzor ministarstva demografije po pitanju izvršenja 

zakona o socijalnoj skrbi u vezi nadoknade troškova stanovanja korisnicima zajamčenima 

minimalne naknade. Pri tome je naloženo da moramo izvršiti ispravak naše odluke na 



način da ugradimo zakonsku obvezu priznavanja prava na nadoknadu troškova 

stanovanja svim korisnicima zajamčenima minimalne naknade. 

Korisnici zajamčene minimalne naknade imaju pravo na subvenciju 50% iznosa troška 

vode,čistoće,troškova el.energije.Svi korisnici imaju pravo koristiti vaučer od centra za 

socijalni rad u iznosu od 200,00 kn za mjesečni trošak el.energije tako da onda u tom 

slučaju općina refundira mjesečnu razliku računa HEP kada se odbija iznos od 200,00 kn 

Vijećnik Miroslav Ivandić:“Koliko imamo korisnika ZMMNO?“ 

Pročelnik:“29“. 

Vijećnica Suzana Šarić:“Ako je to zakonska obveza,to se mora usvojiti,ali ja sam uvijek 

protiv onih jednokratnih novčanih pomoći koji se daju bez kriterija i u većem broju.“ 

Predsjednik općinskog vijeća budući da  nije bilo danih prijedloga ni sugestija 

predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje-izmjena odluke o socijalnoj 

skrbi,odluka se jednoglasno usvaja. 

 

 

                                                     Ad 3. 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točci 3- Prijedlog Odluke o visini 

paušalnog poreza  po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu 

 

Pročelnik obrazlaže zakonsku obvezu donošenja odluke o utvrđivanju visine pristojbe za 

smještaj po smještajnoj jedinici na području Općine Šestanovac. 

Predsjednik općinskog vijeća predlaže da to bude 150,00 kn što bi bio jedan stimulativan 

faktor za iznajmljivače na području Općine Šestanovac. 

Budući da nije bilo danih prijedloga ni primjedbi prijedlog se jednoglasno usvaja. 

 

 

                                                      Ad 4. 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki Prijedlog Izmjene i dopune 

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statua općine Šestanovac. 

 

Pročelnik:“Radi se o zakonskoj izmjeni odnosno usklađivanju Statuta sa najnovijim 

izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj samoupravi) i ako ne izvršimo ovu 

izmjenu zakon bi se direktno provodio tako da predlažem da prihvatite ovu izmjenu.“ 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje- Prijedlog Izmjene i dopune 

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statua općine Šestanovac,prijedlog se 

jednoglasno usvaja 

 

 

                                                      Ad 5. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točci 5- Prijedlog zaključka u svezi 

informacije Hrvatskih voda o odobrenju bespovratnih sredstava za nastavak izgradnje 

vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Šestanovac. 

 

Vijećnica Suzana Šarić:“ Konačno,premda ovo slušam već 8 godina,a nadam se da će se 

konačno nešto i napravit.“ 



Predsjednik općinskog vijeća:“Predlažem da se prihvati ovaj Plan Hrvatskih voda po  

kojem bi se Općini Šestanovac dodijelilo 1.150,000,00 kn za gradnju vodoopskrbnog 

sustava uz uvjet da Općina Šestanovac učestvuje 20% odnosno 230.000.00 kn,te bi 

trebalo dati punomoć općinskom načelniku da potpiše zadužnicu u iznosu od 230,000,00 

kn . 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje. 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točci 5- Prijedlog zaključka u svezi 

informacije Hrvatskih voda o odobrenju bespovratnih sredstava za nastavak izgradnje 

vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Šestanovac,prijedlog se jednoglasno 

usvaja. 

                                                      Ad 6. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točci 6-Prijedlog zaključka u svezi 

dopisa Ministarstva uprave KLASA:023-01/18-01/245 URbroj.515-05-02-0272-18-3 od 

30.studenog 2018 

 

Predsjednik općinskog vijeća obrazlaže da je došao dopis ministarstva uprave po 

primjedbi oporbenih vijećnika na rad načelnika. 

Vijećnik Ante Tavrić:“Zanima me da li je išta odgovoreno po tom pitanju?“ 

Vijećnica Suzana Šarić:“Nisam nikada vidila da je načelnik za računalom,tko mu piše 

dopise morao bih ogovoriti da li je po ovom pitanju šta odgovoreno.“ 

 

Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje-prima se na znanje dopis ministarstva 

uprave kojim se traži očitovanje glede pitanja postavljenih od strane vijećnika. 

 

 

                                                       Ad 7. 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po točci 7-Prijedlog zaključka u svezi 

dopisa Župnog uresa Uznesenja BDM os 24.01.2019 

 

Zamjenik načelnik Martin Merčep obrazlaže da je župnik donio dopis u kojem traži da se 

u budućoj građevinskoj dozvoli predvidi parkirališni prostor ispred mrtvačnice. 

Sve se radi po prostornom planu i ide se na postupak nepotpunog izvršenja budući da je 

groblje od „Interesa za  RH“. 

U tom smislu će se i raditi prostorna planska dokumentacija. 

Budući da nije bilo daljnih prijedloga i sugestija predsjednik općinskog vijeća stavlja na 

glasovanje- Prijedlog zaključka u svezi dopisa Župnog ureda uznesenja BDM od 

24.01.2019 te se donosi na zaključak,-prima se na znanje dopis Župnog ureda te će se 

provest postupak ishodovanja lokacijske dozvole gradnje mrtvačnice i uređenja groblja sa 

prostornom planskom dokumentacijom. 

 

                                                       Ad.8 

 

Viječnićka pitanja: 

 

Vijećnica Suzana Šarić: Zanima me kada je bilo pitanje osnivanje pod inkubatora tada se 

govorilo da će pod inkubator pomoći mladim poduzetnicima, 



poljoprivrednicima,obrtnicima, a ne da će se stavit u službu mjerenja cesta u korist 

Hrvatskih cesta:“ 

Pročelnik odgovara: „Djelatnost inkubatora je uređena aktom o osnivanju među kojim 

djelatnostima je predviđena i uslužna djelatnost-geodetska izmjera.Znači da inkubator u 

konkretnom slučaju vrši izmjere po nalogu općine u konkretnom slučaju radi se o izmjeri 

nerazvrstanih cesta kako bi se mogli kandidirati po natječajima.“ 

Vijećnica Suzana Šarić:“Tko obračunava porez obrtnicima?“ 

Zamjenik Martin Merčep:“Obračun vrši porezna uprava i općina nema u tom smislu 

nikakav utjecaj.“ 

Vijećnik Miro Ivandić:“Postavljam pitanje vezano za održavanje javne rasvjete,koliko se 

treba čekati za izvršenje neovlaštenog izvođača?“ 

Zamjenik Martin Merčep:“U ugovoru stoji da svako 15 dana se zaprimaju prijave i 

otklanjaju intervencije.“ 

Vijećnik Miro Ivandić:“ Što se tiče održavanja cesta to je isto pa kada bude glasovanje 

sljedeći put o izvođačima tih dviju usluga,teško da će imat moj glas „ZA“.“ 

Vijećnik Ante Tavrić: „Drago mi je da je Ralica dobio posao na Zadvarju“: 

Zamjenik Martin Merčep:“Zaposlio se u LAG ADRION“: 

Vijećnik Ante Tavrić:“ Nisam dobio odgovore na moja sljedeća viječnićka pitanja: 

1.Koliki su troškovi za Šestanovačko ljeto? 

2.Da obrazloži načelnik zašto nismo dobili vječnićke naknade? 

3. Koliko je sredstava dodijeljeno kulturnim udrugama? 

4.Ne poštovanje statuta članak 35. Statuta da predsjednik vijeća ne štiti vijećnike 

5.Očitovanje načelnika za vezano za njegovu izjavu da tu u novinama da vijećnici nisu 

zaslužili naknadu. 

 

Predsjednik općinskog vijeća  odgovara;“Načelnik je rekao da će platiti ali nije rekao 

kada će platiti. 

Ja sam ga informirao o stavu vijećnika,a on nije odgovoran meni nego narodu,on je 

izvršilac proračuna i on izdaje naloge za plaćanje a ne ja.“ 

Vijećnik Ante Tavrić:“Vi općinski vijećnici koji ste na njegovoj strani kao i predjsednik 

vijeća imate odluku za isplatu od 300,00 kn po mjesecu za svakog vijećnika i zašto ga na 

to ne upozorite.Nama nije do novca nego do dostojanstva i mi ćemo uskoro podići tužbu i 

zatražit ćemo isplatu sa kamatama i dogodit će se kao i sa predmetom Marka Balete.“ 

Vijećnik Miroslav Ivandić:“Ovo što vi govorite to je isto kao da meni kažete da 

odgovoran za ponašanje moga brata.“ 

Vijećnik Ante Tavrić:“Ja vas izvješćujem da ćemo podići tužbu u koju ćemo tražiti 

kamate i to je riješena stvar.“ 

Vijećnica Suzana Šarić:“Ako dobijemo kamate mi ćemo biti proglašeni nečasnima“. 

Vijećnik Ante Tavrić:“Također tražim da se vozilo EX pz krajine proda a ne da se da 

čovjeku koji je svojim poslovnim ponašanjem rasformirao općinsku imovinu“: 

Vijećnik Ante Tavrić:“Tražim da mi se dostavi podatak koliko je utrošeno sredstava za 

devastaciju igrališta na Kreševu.“ 

Vijećnik Mijo Kovačević:“Što je sa idejnim projektom uređenja čaušluka 

Zamjenik Martin Merčep: „Projekt je dan načelniku a koliko znam trebalo bi riješiti 

pitanje zemljišta.“ 

Vijećnica Suzana Šarić:“Što je sa mrtvačnicom u Grabovcu?“ 

Zamjenik Martin Merčep.: „Zatraženo je mišljenje o generalnog vikara 

Vijećnica Suzana Šarić: „Vicko se stalno nudi da će zemljište dati,planira ga darovati 



Vijećnik Birčić: „Koliko je široka Vickova čestica?“ 

Mislim da je nedovoljno široka da bi se na njoj moglo graditi 

 

Budući da nije bilo vise prijedloga i pitanja Predsjednik općinskog vijeća zaključuje rad 

sjednice u 20.20 

 

 

Pročelnica                                                                               Predsjednik općinskog vijeća 

Asija Šošić                                                                                      Nediljko Merčep 
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