ZAPISNIK
Sa 13 sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 25.04.2019 g. u prostorijama
Općine Šestanovac .
Započeto u 19:00 sati.
Prisutni vijećnici:
1. NediljkoMerčep
2. Mijo Kovačević
4. Joško Pejković
5. Ivan Birčić
6. Suzana Šarić
8. Petar Bijuković
7. Matea Dundić (odsutna)
8. Hrvoje Šestan (odsutan)
9. Tonči Mandušić (odsutan)
10 Miroslav Ivandić
11. Ante Tavrić
Ostali prisutni:
Zamjenik načelnika Martin Merčep.
Pročelnica Asija Šošić
Predsjednik općinskog vijeća Nediljko Merčep otvara 13.sjednicu općinskog vijeća sa
nadopunama-„Pismo namjere Josipa Mandušića za kupnju zemljišta u gospodarskoj zoni“
Prijedlog dnevnog reda sa dopunama predsjednik općinskog vijeća stavlja na
glasovanje.Dnevni red sa dopunom jednoglasno se usvaja te glasi:
1. Verifikacija zapisnika sa 12 sjednice općinskog vijeća.
2. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja za zaključenja Ugovora za održavanje javne
rasvjete na području općine Šestanovac sa najpovoljnijim ponuđačem po objavljenom
pozivu.
3. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja za zaključenje Ugovora o održavanju nerazvrstanih
cesta na području općine Šestanovac sa najpovoljnijim izvođačem po objavljenom
javnom pozivu.
4. Prijedlog Odluke o početku postupka za izmjenu i dopunu Prostornog plana općine
Šestanovac.
5.Prijedlog Odluke u svezi pisma namjere Josipa Mandušića za kupnju česticu zem.u
gospodarskoj zoni Šestanovac.
6.Razno

Predsjednik općinskog vijeća otvara sjednicu sa prvom točkom dnevnog reda.
Ad 1.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu po toč.-verifikacija zapisnika sa 12.sjednice.

Vijećnica Suzana Tavrić“:imam primjedbu na zapisnik u toč.11 po kojoj je Kovačeić Mirko
dao pismo namjere ,u tom trenutku sam ja izašla vani i Ivandić,tako da ta odluka nije
izglasana.
Vijećnik Nediljko Merčep:“Ja nisam konstatirao da ste izašli vani niti ste tražili da to
konstatiram .
Suzana Šarić:“Postavila sam pitanja na koje nisam dobila odgovor.Također pitam pročelnicu
„Da li podržava nezakonitosti u radu općine“.
Pročelnik:“Ja se oglašavam nenadležna za odgovor
Vijećnik Tavrić: „ Imam primjedbe u toč.1 u zapisnik nisu navedene činjenice koje sam
govorio ,a vezane su za KUD „Radobilje“koje nije dobilo nikakva sredstva,dok su neke
Udruge koje nisu sa ovog područja dobila sredstva.,također zašto nije navedeno da sam tražio
da se skine točka dnevnog reda-„Izvejšće načelnika o svom radu“.
Imam primjedbu na toč.3 iz zapisnika-„Marin Merčep nije ništa pročitao ,a točka je stavljena
na glasovanje.“
Također imam primjedbu na toč.11 isto kao i Suzana Šarić –Točka nije izglasana budući da
vijećnik M.Ivandić i Suzana Šarić nisu bili u prostoriji kada se odlučivalo.
Na toč.12 iz Zapisnika imam pimjedbu budući da u povjerenstvo nije u zapisniku upisan
Joško Pejković, a glasovali smo da je Joško Pejković član povjerenstva.
Vijećnik Joško Pejković:“Zanima me kada će se konačno donijeti odluka o raspisivanju
izbora za članove Mjesnih odbora,također kada će se početi dodjeljivati sredstva „našim“
Udrugama.Također imam primjedbu kao „OPG-eovac ne znam gdje ću prodavati?Mislim da
je predsjednik vijeća odgovoran za to.
Predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje zapisnik sa primjedbama na glasovanje.Sa
6 glasova „ZA“ I 2 PROTIV zapisnik se verificira.
Vijećnik Nedo Merčep reciplira na primjedbe vijećnika Joška Pejkovića komentarom“Bleso blesavi“.
Vijećnik Joško Pejković i vijećnica Suzana Šarić i vijećnik Ante Tavrić napuštaju sjednicu.
Predsjednik vijeća konstatira da nema kvoruma za daljni rad te prekida sjednicu.
Vijećnici će biti pismenim putem biti obaviješteni o nastavku sjednice.
Dovršeno u 20.00 sati.
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