
           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/13-01/04 

UR.BROJ: 2178/14-01-13-2 

Oprisavci, 09. srpnja 2013.g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 09. srpnja 2013.g. 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 09. srpnja 2013.  

godine sa početkom u 19,40 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Franjo Klenuk. 

 Nakon što je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne, utvrdio je da su sjednici 

nazočni članovi Općinskog vijeća: 

 

-  Načelnik PEJO KOVAČEVIĆ  i zamjenica načelnika MARIJA STOJANOVIĆ 

-  Nisu nazočni vijećnici: ANTUN KOVAČEVIĆ 

Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Franjo Klenuk, konstatira da je 

od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 12 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

 Prije usvajanja dnevnog reda općinski  načelnik Pejo Kovačević predložio je dopunu 

dnevnog  reda : 

- Izvješće Općinskog načelnika o obavijesti Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova europske unije o  raskidu ugovora za izvođenje radova izgradnje društvenog 

doma u Oprisavcima (TOČKA 5) 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STIPO DŽAMBO 

5. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. ANTUN JOVIČIĆ  

8. SANJA JAREDIĆ 

9. MATO VUKOVIĆ  

10. ZDRAVKO KATALINIĆ  

11. MIJO UREMOVIĆ  

12. MATEJ KOLOBARIĆ 

 



 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice  

                                                    Općinskog vijeća općine Oprisavci 

1. Aktualni sat. 

2. Izvješće Općinskog načelnika o postupku primopredaje izvršnih ovlasti u Općini      

Oprisavci. 

3. Donošenje Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja općine Oprisavci. 

4. Razmatranje zamolbe Trpka Martić iz Poljanaca kbr. 3 za pomoć pri saniranju štete od 

požara. 

5. Izvješće Općinskog načelnika o obavijesti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

europske unije o  raskidu ugovora za izvođenje radova izgradnje društvenog doma u 

Oprisavcima. 

6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za proračun i financije Općine Oprisavci. 

7. Različito. 

 

 

Dnevni red s navedenom dopunom  je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

Usvajanje Zapisnika 1. konstituirajuće sjednice 

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 1. 

konstituirajuće  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik sa  1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci je 

jednoglasno usvojen. 
 

 

TOČKA  1. Aktualni sat 

 

Mijo Uremović- što je s održavanjem javnih površina ove godine? Konkretno u Prnjavoru se 

ove godine  ne radi. 

Mijo Vladić- ja sam predlagao da općina osnuje komunalno poduzeće , bivši načelnik je bio 

protiv zbog straha da bi se netko povrijedio na radu. 

Franjo Klenuk – ja nisam protiv osnivanja komunalnog poduzeća. 

Stjepan Novoselović – sve skupa bih pozdravio, molim da jedni drugima ne upadamo u riječ 

i da se pridržavamo Poslovnika Općinskog vijeća. Druge općine imaju zaposlene ljude putem 

javnih radova  i to tako funkcionira. 

 

TOČKA 2. Izvješće Općinskog načelnika o postupku primopredaje izvršnih ovlasti u 

  Općini Oprisavci. 

 

Pejo Kovačević, načelnik- sve skupa pozdravljam, te vas izvještavam da su primopredajom 

10. lipnja 2013.g. prema podacima iz knjige ulaznih računa, obveze prema dobavljačima na 

dan 10. lipnja  2013. godine iznosile 788.840,70 kn. Dugovanja evidentirana u financijskom 



knjigovodstvu za koja nisu izdani računi: jamčevine za zakup zemljišta, ugovori o djelu i 

jamčevina za natječaj za ljekarnu iznose 84.917,79 kn, što ukupno iznosi 873.758,49  kn. 

Sveukupna potraživanja  Općine Oprisavci na dan 10.lipnja 2013.g. iznose 342.334,15 kn. 

Dospjeli računi na plaćanje do datuma dospijeća 10.06.2013.  odnose se na račune iz tekuće 

godine i račune iz prethodnih godina na ime :  „Feliks“, „Projektgradnja“, „Cestar“, 

„Brodska-posavina“, pol. stranka SDP, „Palma“.  Od navedenih dugovanja za sada su plaćeni 

ugovori od djelu i sitni računi iz ove godine, tako da se dugovanje smanjilo. 

Franjo Klenuk- općina je dužna cca 780.000 kn ako bivši načelnik može  pojasniti na čega 

se odnose dugovanja iz prethodnih godina , konkretno „Feliks“. 

Antun Jovičić- računi „Feliks“ izdavani su na ime naknade za šljunak, oni su uredno izdavali 

račune. 2003.g. napravljen je ugovor za izvoz šljunka samo za jednu godinu. Veliki je 

problem što se tiče izvoza šljunka, taj dug koji postoji računovodstveno bi trebalo otpisati. 

Stjepan Novoselović- nije mi jasno da bivši načelnik do sada to nije odradio, koja zapreka je 

bila da se to ne napravi. 

Mijo Vladić- znate dobro kakve smo imali probleme s Opačkom, ni jedan načelnik nije njega 

smio dirati. Neka nam načelnik pojasni sanaciju smetlišta u Prnjavoru., mrtvačnice do kud se 

s njima došlo. 

Pejo Kovačević- što se tiče smetlišta, taj posao se vuče od 2006.g. Potpisan je ugovor s 

fondom za zaštitu okoliša na cca 2.000.000 kn , općina je raspisala javnu nabavu za sanaciju 

smetlišta „Brodska posavina“ je izabrana za izvoditelja radova. Uslijed promjena zakona 

smeće se mora odvesti na drugu deponiju , fond je zahtijevao da se potpiše cesiji da se novac 

uplati komunalnom poduzeću „Davor“. U dogovoru s firmom „Soling“ išli smo na 

raspisivanje novog natječaja. Kada smo raspisali natječaj fond je zahtijevao da se natječaj 

poništi. Mi to moramo završiti i općina sudjeluje s 20% u tim radovima. 

Što se tiče održavanja javnih površina Općina s „Palmom“ ima ugovor o održavanju javnih 

površina. 

Stjepan Novoselović- molim da se nastavi s postavljenim pitanja, jer ovako nećemo još dugo 

završiti sjednicu. 

Pejo Kovaćević- zaposlit ćemo svoje ljude za održavanje javnih površina. Mi imamo 

mogućnost raskinuti ugovor. 

Franjo Klenuk- otvaram raspravu po ovome izvješću. 

Stjepan Novoselović- mi smo u prošlom sazivu napustili vijeće iz razloga što nije 

transparentno trošen Proračun. Govorim o puno stvari bez javnog natječaja. Zahtijevamo 

reviziju rada općine. Puno toga nije odrađeno kako treba. Sve stavke proračuna su pokrivene, 

volio bih da se svi izjasnimo da li smo za to. Nemamo mi na računu 40.000 kn mi smo u 

minusu 900.000. Ne vidim neke velike projekte za 2012.g. Ja sam puno puta tražio za 

Krbeđed  odgovor, stvarno je potrebna detaljna revizija. Tu su Luketić i Močilac i njihovi 

poslovi su bez natječaja. 

Franjo Klenuk – što se mene osobno tiče Državni ured za reviziju napravi reviziju 

Proračuna, vi ste dobili izvješće revizije za sve godine.  

Stjepan Novoselović- gospodin Andrej Garić je godinama bio na stavki intelektualne usluge, 

ja govorim o nečem drugom, nismo djeca. Treba vidjeti da li je novac namjenski trošen. 

Antun Jovičić- ja bih htio da gosp. Novoselović pojasni- na papiru to štima, ako sam ja 

potpisao ugovore  do iznosa koji ide bez javne nabave . Da li ti tražiš političku reviziju? Tko 

će platiti  tu reviziju? 

Stjepan Novoselović- platit će spomenik, Krbeđed i dr. 



Antun Jovičić- općina mora imati svoje odlagalište za građevinski otpad, općina po zakonu 

mora imati takvo odlagalište. Kada se pojavi svaki novi kamion s otpadom pitanje je kuda s 

njim. To su stvari koje samo privremeno vidimo onda je problem kada se ne može. 

Stjepan Novoselović- vi ste dozvolili da imamo odlagalište , imamo pismo namjere za mlin i 

zato se išlo u sanaciju. 

Mijo Vladić- što se tiče Krbeđeda , mi smo s Antom pregovarali da se to sredi, jer imamo 

ruglo kakvo niti jedna općina nema. Ja i Pejo smo džabe htjeli to očistiti, načelnik nije 

dozvolio, nije on tu puno kriv on je samo slušao Cvijanovića i Franju Rečić. Ja mislim da će 

ovo vijeće biti složno, mi smo uvijek bili preglasani i niti jedan naš prijedlog nije se uvažio. 

Gosp. Jovičić dobro zna da smo mi njega stavljali u svaku komisiju s nama je išao u Odžak, 

bio je u komisiji za zemlju. Nisam ja ovdje da dijelim lekcije  i da se Jovičića stavi u zatvor. 

Franjo Klenuk- prema ovome što smo dosada rekli preostaje nam samo da vidimo i 

provjerimo s ostalim općinama po pitanju revizije dali su neke općine već uzele nekakvu 

tvrtku da im to odradi , pa ćemo na iduće vijeće kao točku dnevnog reda staviti i to. 

 

 

TOČKA 3. Donošenje Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja općine  

  Oprisavci. 

 

Pejo Kovačević – svi vijećnici u materijalima za sjednicu primili su prijedlog za imenovanje 

članova stožera zaštite i spašavanja općine Oprisavci. Načelnik je još jednom pročitao 

predložene članove, koji prema zakonu moraju biti djelatnici pojedinih ustanova, odnosno 

pripadnici pojedinih postrojbi. Općinsko vijeće treba odrediti još 9. člana stožera za 

zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju.  

 

Općinsko vijeće predlaže za 9. člana Zdravka Katalinić, člana Općinskog vijeća i s 

navedenim prijedlogom Općinsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću Odluku koja u 

cijelosti glasi: 

 

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („N.N.“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 

i  članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („N.N“ br. 

40/08 i 44/08), i članka 32. Statuta općina Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  02. sjednici održanoj  09. srpnja  2013.g. donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju Stožera 

zaštite i spašavanja općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

  U Stožer zaštite i spašavanja općine Oprisavci  imenuju se: 

 

1. Marija Stojanović, načelnica Stožera, zamjenica načelnika općine Oprisavci 

2. Franjo Trepšić, zamjenik načelnice, zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Oprisavci 

3. Ankica Galović, član, adm. tajnica u općini Oprisavci 

4. Tomislav Sudić, član, predstavnik Policijske uprave 

5. Zora Dragun Šmital, član, djelatnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 

6. Dr Sanja Samardžić, dr. opće medicine, ambulanta Oprisavci 

7. Igor Dorić, dr.vet.med., Veterinarska ambulanta „Dorić“ Svilaj 



8. Tomislav Zečević, član, komunalni redar u Općini Oprisavci 

9. Zdravko Katalinić, član, član Općinskog vijeća općine Oprisavci 

     (član stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju)  

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave  u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

KLASA: 023-05/13-01/19 

UR.BROJ: 2178/14-01/13-1 

 

 

TOČKA 4. Razmatranje zamolbe Trpimira Martić iz Poljanaca kbr. 3 za pomoć pri 

  saniranju štete od požara. 

 

Franjo Klenuk – svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zamolbu 

Trpka Martića iz Poljanac k.br. 3 za pomoć pri saniranju štete od požara . Nemam konkretan 

prijedlog, ali sam za to da se čovjeku pomogne. 

Pejo Kovačević- znam da je bio jedan takav slučaj i tada je općina pomogla. 

Mijo Vladić- mi ćemo na kraju biti socijalna ustanova, lako je dati tuđe pare da pomognemo. 

Ako njegova tvrtka njemu pomogne i mi ćemo. 

Franjo Klenuk – Izgradnja Mađarević će mu pomoći nabavkom građe po nabavnoj cijeni 

Mijo Vladić- Kakva je to pomoć? 

Mijo Uremović- mi smo na poslu imali čovjeka koji je isto to doživio, svi smo sudjelovali i 

pomogli. Nećemo puno izgubiti. Smatram da u nevolji na nekakav način trebamo pomoći. 

Stjepan Novoselović- trebali bi zaključkom odrediti općenito da to bude pomoć u iznosu od 

10% ukupne štete. 

Franjo Klenuk- ovo može biti prijedlog za jednu od sjednica.  

Stjepan Živković- treba čovjeku pomoći s nekim novčanim iznosom, ali i kod Vukovaraca je 

bio požar, da li im se pomoglo? 

Antun Jovičić- nije bio podnesen zahtjev, ali plaćen je iznos vatrogascima za izlazak na 

požarište. 

Franjo Klenuk- predlažem novčani iznos od 10.000,00 kn 

 

 Općinsko vijeće s 11 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donosi ODLUKU 

koja u cijelosti glasi: 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 46. Statuta 

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na  02.  sjednici održanoj  09. srpnja  2013.g. donosi 

 

O D L U K U 

o isplati novčane pomoći 

Trpimiru Martić, Poljanci k.br. 3 

u svrhu sanacije štete od požara 

 

 



Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava jednokratnu novčanu pomoć  iz Proračuna 

općine Oprisavci za 2013.g. u iznosu 10.000,00 kn (desettisuća kuna) na ime TRPIMIR 

MARTIĆ, Poljanci k.br. 3  u svrhu sanacije štete od požara na gospodarskom objektu. 

Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke  biti će isplaćena na račun Trpimira Martić, 

Poljanci k.br. 3  (broj računa -  2340009-3210024973/PBZ). 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena  u   "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije". 

 

KLASA: 023-05/13-01/21 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 5. Izvješće Općinskog načelnika o obavijesti Ministarstva regionalnoga  

  razvoja i fondova europske unije o  raskidu ugovora za izvođenje radova 

  izgradnje društvenog doma u Oprisavcima. 

 

Pejo Kovačević- jučer je stigla obavijest Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

europske unije o  raskidu ugovora za izvođenje radova izgradnje društvenog doma u 

Oprisavcima.  

Načelnik je nazočnima pročitao navedenu obavijest o raskidu ugovora o izvođenju radova na 

društvenom domu Oprisavci između Ministarstva i Građevinarstva Stipić, zbog nepoštivanja 

odredbi iz ugovora, koje se uglavnom odnose na dinamiku izvođenja radova. 

Antun Jovičić- znači ide biranje novog izvođača. 

Mijo Vladić- žao mi je što nema gospode iz bivšeg vijeća da ovo čuju. Žao mi je starog 

doma, koliko je samo na njemu stolarija koštala. 

Franjo Klenuk – cca 40.000 kn. 

Mijo Vladić- tko je vidio rušiti dom ima li mjesta gdje je i jedna sala srušena. 

Franjo Klenuk- zašto je sala srušena nikada nisam čuo, meni je jako žao zbog toga. 

 

 

TOČKA 6.  Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za proračun i financije 

  Općine Oprisavci. 

 

Franjo Klenuk – U materijalima ste dobili prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za 

proračun i financije. Mi smo svi na izborima dobili određeno povjerenje građana, potrebno je 

da imenujemo odbor koji će predlagati projekte u proračun, te raspravljati o proračunu i 

financijama općine 

Stjepan Novoselović – to povjerenstvo bi imalo predsjednika i dva člana 

Antun Jovičić- temeljem statuta Općinsko vijeće bira povjerenstva. 

Matej Kolobarić – zašto to povjerenstvo ne bi imalo 5 članova. 

Franjo Klenuk- predlažem da ispred svake stranke bude po jedan član, a to bi bilo 5 članova. 

 



 Općinsko vijeće je nakon predlaganja članova povjerenstva jednoglasno donijelo 

slijedeću Odluku, koja glasi: 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 46. Statuta 

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na  02.. sjednici održanoj  09. srpnja  2013.g. donosi 

 

ODLUKU  

o imenovanju povjerenstva za proračun i financije Općine Oprisavci  

 

Članak 1. 

U povjerenstvo za proračun i financije Općine Oprisavci imenuju se : 

 

1. STJEPAN NOVOSELOVIĆ, predsjednik 

2. ANTUN JOVIČIĆ, član 

3. FRANJO KLENUK, član 

4. MATEJ KOLOBARIĆ, član 

5. MIJO UREMOVIĆ, član 

Članak 2. 

 Povjerenstvo za proračun i financije raspravlja o proračunu i financijama općine, zauzima 

stavove, te daje mišljenje o pitanjima koja se odnose na proračun, stanje o prihodima i rashodima 

općine , ostalim pitanjima financiranja i financijskog poslovanja općine  

 

Članak 3. 

 Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine 

 

Članak 4. 

 Sredstva za rad povjerenstva osiguravaju se u proračunu Općine Oprisavci.  

 

Članak 5. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana  od objave  "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije". 

KLASA: 023-05/13-01/20 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

TOČKA 7. Različito. 

 

Franjo Klenuk – nazočnima je napomenuo da oni koji nisu dostavili izjave s brojevima 

računa i ostalim podacima, da ih  što hitnije dostave tajnici u općinu. 

Mijo Vladić- na iduću sjednicu vijeća treba staviti novu odluku o naknadama za sjednice. 

Mijo Uremović - plan prijedloga za proračun svi korisnici bi trebali to dostaviti , svake 

godine smo trebali dostaviti , prošle nije traženo. 

Franjo Klenuk - neka nam tajnica iskopira proračun za ovu godinu. 

Mijo Vladić- predlagali smo mi barem jednom godišnje sastanak s obrtnicima i korisnicima 

proračuna. 

Franjo Klenuk- mi smo pokušali oživiti mjesni odbor, iduću godinu imamo izbore za mjesne 

odbore. 

Marija Stojanović- postavit ću neka pitanja: 

1. Kod pošte se puši i opušci se bacaju , predlažem da se postave pepeljare s pijeskom. 



2. Imamo problem s WC-om u staroj zgradi općine, tamo nemamo ni vode, obzirom da 

je situacija kakva je nekako to trebamo riješiti. 

Franjo Klenuk- trebamo ići u ležernom tonu, da budemo iskreni , da idemo u tom pravcu što 

se može riješiti da se riješi. Predlažem da načelnik odradi ovo po pitanjima gospođe Marije. 

Stipo Džambo – kakva je situacija što se tiče zakupa zemljišta tj. Natječaja za zemlju? 

Pejo Kovačević- što se tiče natječaja, nismo dobili suglasnost u obvezi smo vratiti jamčevine. 

Antun Jovičić- proveden je natječaj na kraju Agencija nije dala suglasnost na isti tako da će 

Općinsko vijeće morati donijeti odluku o poništenju. U međuvremenu je Agencija išla na 

sklapanje ugovora temeljem zakona o privremeno korištenju polj. zemljišta na rok od 5 

godina , dok se ne dogode nekakve promjene. Ti ugovori su privremeni i ukoliko dođe do 

raspisivanja natječaja odnosno novih ugovora ovi ugovori ne vrijede.  

Pejo Kovačević- u slučaju novog natječaja ovi ugovori su ništavni. 

Stjepan Novoselović- ja bih volio da je gosp. Tomac tu , ponude su trebale biti otvorene 26. , 

ali su otvorene prije, puno ljudi nije ušlo u natječaj, jer nisu dostavili potvrde. Kada sam ja 

postavio pitanje zašto to nije evidentirano kod otvaranja, gosp. Tomac mi je odgovorio da nije 

moguće da se nešto naknadno dostavi jer kod javnog bilježnika bi bilo s datumom kasnije. 

Natječaj nije prošao zbog pokušaja manipulacije. 

Antun Jovičić- nudili smo vas da budete članovi povjerenstva. Koverte su otvorene javno 

pročitane su cijene i čestice, nije se išlo s popisivanjem dokumentacije. 

Matej Kolobarić- svi zajedno trebamo raditi, točno je da smo se sastali mjesec dana nakon 

otvaranja ponuda i nakon što su ponude bile razvrstane, gosp. Tomac je rekao da bi puno 

vremena izgubili provjeravajući. 

Franjo Klenuk- na početku sam stekao dojam da je Tomac sam otvorio ponude.  

Pejo Kovačević- natječaj je friziran imam dokaze za to ja sam bio na otvaranju. 

Natječajna dokumentacija je trebala biti uvezana i kao takva ovjerena kod javnog bilježnika. 

Mijo Vladić- trebamo riješiti male parcele imamo 200 ha takvog zemljišta. 

Antun Jovičić- što se tiče natječaja natječaj smo dobili od Ministarstva poljoprivrede i išlo se 

po njemu, na kraju se ispostavile da su pojedine potvrde trebale samo za prodaju zemljišta. 

Pejo Kovačević – što se tiče legalizacije općinskih zgrada zahtjevi za legalizaciju su predani. 

Trebali bi donijeti odluku o raspisivanju natječaja  ili bi bilo bolje narudžbenicom. 

To će općinu puno koštati. 

Stjepan Novoselović – većina objekata nije legalno izgrađeno i sama legalizacija će potrajati 

i do 3 godine. 

 

 

Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je sjednica završila s radom u  22,10 sati. 
 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

  Ankica Galović 
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