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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/19-01/05 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-2 

Oprisavci, 15. studenoga  2019. g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 15. studenoga 2019.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 15. 

studenoga  2019. g.  s početkom u 19,00 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Mijo Uremović. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

 

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ  

- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ  

- Nisu nazočni  Članovi Općinskog vijeća: STJEPAN VUČKOVIĆ, MATO BOTICA i 

PETAR VINARIĆ. 

Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući MIJO UREMOVIĆ konstatira da je 

od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 10 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 14.  sjednice  

                                                        Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

 

1. Izvješće komunalnog redara , izvjestitelj: Tomislav Zečević, komunalni redar 

2. Izvješće o radu komunalnog poduzeća „Rakitovac“ d.o.o.  za 2018. godinu, 

izvjestitelj: Domagoj Rečić, direktor 

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. JASNA VUKOVARAC 

3. MIJO VLADIĆ 

4. MATO VUKOVIĆ 

5. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

6. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

7. STIPO DŽAMBO 

8. MARIJA JUKIČ 

9. MIRKO BLAŽEVIĆ 

10. ANTUN UREMOVIĆ 
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3. Donošenje Zaključka o prestanku mandata vijećniku FRANJI JAREDIĆ i verifikaciji 

mandata zamjeniku  člana Općinskog vijeća  MIRKU BLAŽEVIĆ. 

4. Donošenje Odluke o promjeni granice Općine Oprisavci i Općine Garčin. 

5. Donošenje Odluke o promjeni granice Općine Oprisavci i Općine Klakar. 

6. Razmatranje zamolbe za financiranje prehrane učenika Osnovne škole  

„Stjepan Radić “  Oprisavci. 

7. Razmatranje zamolbe ŽNS Brodsko-posavske županije za financiranje opremanja 

novog prostora. 

8. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

  Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci  

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 14. sjednice, 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

  

 Zapisnik  sa 14. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci  jednoglasno je usvojen. 

 

Aktualni sat.  

Pejo Kovačević - izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice do danas odrađeno sljedeće: 

- izvođenje radova – betoniranje staze  Oprisavci- Poljanci. Ugovorene poslove izvodi    

 firma iz Sl. Broda „CITO“ d.o.o. 

-  radovi na energetskoj obnovi  doma Zoljani, dozidan je jedan dio i s današnjim danom 

 završena fasada, 

-  u tijeku su radovi na društvenom domu Svilaj, 

-  redovno su održavane zelene površine.  

 

Mijo Vladić-rekao je da se u općini više ne zna što se radi, otkud se sada ruši dom u Svilaju i 

otkuda se radi staza prema Poljancima kada je prvo trebalo riješiti ogradu oko groblja u 

Oprisavcima. U Zoljanima se radi dom, a još malo neće biti ljudi. 

Pejo Kovačević-odgovorio je da je staza prema Poljancima kandidirana prema LAG-u i da će biti 

100% financirana od strane LAG-a. Što se tiče doma u Svilaju činjenica je da je započeto s 

rekonstrukcijom istoga, ali kada su skinut krov i srušena tri zida utvrđeno je da se uzidaju svi novi, 

jer to će sada biti pravi objekt. Već je uzidano više od pola. Za dva tjedna bi  trebalo biti 

pokriveno. Paralelno se radi izmjena  i dopuna građevinske dozvole za dom Svilaj.  

Stipo Džambo- napomenuo je da ljudi u Svilaju nemaju ništa protiv toga da se sve uzida novi 

dom.  

Pejo Kovačević- napomenuo je da su  nabava i ugovor išli na sanaciju doma. 

Mijo Vladić- koliko će koštati taj dom? 

Pejo Kovačević- u ovom proračunu su predviđena sredstva za rekonstrukciju. 

Stjepan Novoselović- postavio je pitanje brzog interneta, naime ima saznanja da bi općina to 

trebala riješiti. Također je postavio pitanje odvoza smeća, kante stoje po cijeli dan, smeće se vozi 

tek navečer. 

Tomislav Zečević- odgovorio je da je to projekt koji financira Europa. Radi se o WI-FI – ju 

besplatnom internetu. Općina se kandidirala i prošla . Angažirana je jedna tvrtka iz Osijeka koja je 

to sve trebala odraditi. To je sve dugo stajalo, na kraju je javljeno da je odobreno 10 točaka s 

besplatnim internetom. Sada se pojavila OPTIMA koja bi trebala to preuzeti. Vučer koji je 

odobren općini  pokriva opremu.  
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TOČKA 1.  Izvješće komunalnog redara , izvjestitelj: Tomislav Zečević, komunalni redar 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primili  Izvješće komunalnog redara Tomislava Zečević. 

Nakon rasprave predsjedavajući Mijo Uremović predlaže da se donese zaključak o prihvaćanju izvješća 

o radu  komunalnog redara za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2019.g.koji 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, 19/13, 137/15 i 123/17)  i temeljem članka  30. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj 15 sjednici održanoj 15. studenoga  2019.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  komunalnog redara  

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2019.g. 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje  

od 01.01.2018. do 30.09.2019.g. 

 

KLASA: 023-05/19-01/27 

URBROJ: 2178/14-01-19-1 

 

 

TOČKA 2.  Izvješće o radu komunalnog poduzeća „Rakitovac“ d.o.o.  za 2018. godinu, 

 izvjestitelj: Domagoj Rečić, direktor 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primili financijsko izvješće. 

Nakon rasprave predsjedavajući Mijo Uremović predlaže da se donese zaključak o prihvaćanju izvješća 

o radu  komunalnog poduzeća „Rakitovac“ d.o.o, koji 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, 19/13, 137/15 i 123/17)  i temeljem članka  30. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj 15 sjednici održanoj 15. studenoga  2019.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća o radu komunalnog poduzeća  

„RAKITOVAC“ d.o.o. Oprisavci  

za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće direktora komunalnog poduzeća o radu komunalnog poduzeća 

„RAKITOVAC“ d.o.o. Oprisavci za 2018. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o radu u 2018.g. i  financijska izvješća. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 023-05/19-01/26 

URBROJ: 2178/14-01-19-1 
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TOČKA 3. Donošenje Zaključka o prestanku mandata vijećniku FRANJI JAREDIĆ i  

  verifikaciji mandata zamjeniku  člana Općinskog vijeća  MIRKU BLAŽEVIĆ. 

 

Mijo Uremović- izvijestio je Općinsko vijeća da je prije ove sjednice održana sjednica 

MANDATNOG POVJERENSTVA , te je nazočnima pročitao izvješće u kojem stoji da  FRANJI 

JAREDIĆ (HDZ) dana 16. kolovoza  2019.g.  prestaje mandat člana  Općinskog vijeća općine 

Oprisavci zbog promjene prebivališta s područja općine Oprisavci. 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA  – HDZ ,  odredila je da će FRANJU JAREDIĆ 

zamijeniti  neizabrani kandidat s liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE- HDZ – 

MIRKO BLAŽEVIĆ,  NOVI GRAD 42,  član HDZ-a. kandidiran na listi HDZ-a na izborima 21. 

svibnja 2017.godine. 

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA GLASOVANJEM DONOSE ZAKLJUČAK O PRESTANKU 

I VERIFIKACIJI MANDATA , koji glasi: 

 
 Na temelju članka 80. stavak 4., a u vezi s člankom 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima 

(„Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16.) i članka 30. Statuta općine Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik 

Brodsko posavske županije” 3/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na svojoj 15. sjednici održanoj 15. 

studenoga 2019. godine, na prijedlog Mandatnog povjerenstva  donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 

o prestanku mandata članu  Općinskog vijeća  FRANJI JAREDIĆ 

i verifikaciji mandata zamjeniku člana Općinskog vijeća  MIRKU BLAŽEVIĆ 

 

I 

  FRANJI JAREDIĆ  (HDZ), dana 16. kolovoza 2019.g.  prestaje mandat člana  Općinskog vijeća 

općine Oprisavci  zbog promjene prebivališta s područja općine Oprisavci.  

 

II 

 HRVATSKA DEMOKRATKA ZAJEDNICA – HDZ ,  odredila je da će FRANJU JAREDIĆ 

zamijeniti  neizabrani kandidat s liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ – MIRKO 

BLAŽEVIĆ,  NOVI GRAD 42,  član HDZ-a. kandidiran na listi HDZ-a na izborima 21. svibnja 

2017.godine. 

      

 Verificira  se mandat zamjeniku člana Općinskog vijeća MIRKU BLAŽEVIĆ,  koji dužnost 

zamjenice člana Općinskog vijeća počinje obnašati 15. studenoga  2019.g. 

 

III 

     Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA:  023-05/19-01/23 

UR.BROJ:  2178/14-01-19-1 

 

Predsjedavajući Mijo Uremović, poziva MIRKA BLAŽEVIĆ  na čin davanja svečane 

prisege, obzirom da mu  je potvrđen mandat člana Općinskog vijeća. Predsjedavajući čita tekst 

svečane prisege: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine 

Oprisavci obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike 

Hrvatske, zakona i Statuta Općine Oprisavci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 

Republike Hrvatske i Općine Oprisavci ”. Po pročitanom tekstu svečane prisege, vijećnik 

MIRKO BLAŽEVIĆ  izgovara riječ: “Prisežem”. Predsjedavajući napominje da će MIRKO 

BLAŽEVIĆ potpisani tekst Svečane prisege te ga predati tajnici općine. 
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TOČKA 4.  Donošenje Odluke o promjeni granice Općine Oprisavci i Općine Garčin. 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primisli  prijedlog  Odluke o promjeni granice Općine Oprisavci i Općine Garčin. 

Pejo Kovačević-  rekao je da se radi o promjeni sadašnje granice Općine. Prijedlog je da se iz 

područja Općine Oprisavci izdvoji dio katastarske općine Trnjanski Kuti  koja se nalazi u sastavu 

Općine Oprisavci i to k.č.br.: 1, 2/1, 9, 10,768,769/2 i 771 ukupne površine 19 75 71 m
2
,  te 

pripoji Općini Garčin, odnosno da se Općini Oprisavci pripoji dio katastarske općine Zadubravlje i 

to k.č.br.: 790, 791, 792, 793/1, 1022, 1023 i 1024 ukupne površine 19 75 71 m
2
  a sve prema 

Elaboratu izmjene granice između Općine Oprisavci i Općine Garčin Nakon donošenja ove 

Odluke Općinski načelnici potpisuju  sporazum o promjeni granica.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o promjeni granice Općine 

Oprisavci i Općine Garčin, nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da 

Općinsko vijeće s 10  glasova ZA (jednoglasno)  donosi: 
 

 Na temelju članka 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 

(„Narodne novine“, broj 86/06, 125/06, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15 ) i članka 30. 

Statuta Općine Oprisavci   (''Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije'' broj 03/18), Općinsko vijeće 

Općine Oprisavci na 15. sjednici održanoj 15. studenog 2019. godine donosi:  

 

ODLUKU 

 o promjeni granice Općine Oprisavci i Općine Garčin  

 

Članak  1. 

 Ovom Odlukom se sadašnja granica između Općine Oprisavci i Općine Garčin mijenja na način da 

se iz područja Općine Oprisavci izdvoji dio katastarske općine Trnjanski Kuti  koja se nalazi u sastavu 

Općine Oprisavci i to k.č.br.: 1, 2/1, 9, 10,768,769/2 i 771 ukupne površine 19 75 71 m
2
,  te pripoji Općini 

Garčin, odnosno da se Općini Oprisavci pripoji dio katastarske općine Zadubravlje i to k.č.br.: 790, 791, 

792, 793/1, 1022, 1023 i 1024 ukupne površine 19 75 71 m
2
  a sve prema Elaboratu izmjene granice 

između Općine Oprisavci i Općine Garčin. 

Članak  2. 

 Kartografski prikaz novonastale granice je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Oprisavci da sukladno ovoj Odluci sklopi Sporazum o promjeni 

granica između Općine Oprisavci i Općine Garčin  koji će sadržavati tekstualni opis i kartografski prikaz 

granica. 

 Temeljem navedenog Sporazuma će se izmijeniti granica između Općine Oprisavci i Općine Garčin 

sukladno članku 1. ove Odluke. 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije''. 

 

KLASA: 023-05/19-01/24 

URBROJ: 2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 5.  Donošenje Odluke o promjeni granice Općine Oprisavci i Općine Klakar. 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primisli  prijedlog  Odluke o promjeni granice Općine Oprisavci i Općine Klakar. 

Pejo Kovačević-  rekao je da je isto kao u prethodnoj točki iako je mala razlika u površinama koje 

se mijenjaju.  Prijedlogom Odluke sadašnja granica između Općine Oprisavci i Općine Klakar 
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mijenja na način da se iz područja Općine Oprisavci izdvoji dio katastarske općine Trnjanski Kuti  

i to k.č.br.:  891, 892, 901 i 904 ukupne površine 8 94 35 m
2
 te pripoji Općini Klakar, odnosno da 

se Općini Oprisavci pripoji dio katastarske općine Donja Bebrina i to k.č.br.: 3195, 3196, dio 

3221, dio 3222 i dio 3226 ukupne površine 9 42 40 m
2
. Općinski načelnici potpisuju sporazum o 

promjeni grani8ca. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o promjeni granice Općine 

Oprisavci i Općine Klakar, nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da 

Općinsko vijeće s 10  glasova ZA (jednoglasno)  donosi: 

 
Na temelju članka 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne 

novine“, broj 86/06, 125/06, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15 ) i članka 30. Statuta 

Općine Oprisavci   (''Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije'' broj 03/18), Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci na 15. sjednici održanoj 15. studenoga  2019. godine donosi:  

 

ODLUKU 

 o promjeni granice Općine Oprisavci i Općine Klakar 

 

Članak  1. 

 Ovom Odlukom se sadašnja granica između Općine Oprisavci i Općine Klakar mijenja na način da 

se iz područja Općine Oprisavci izdvoji dio katastarske općine Trnjanski Kuti  i to k.č.br.:  891, 892, 901 i 

904 ukupne površine 8 94 35 m
2
 te pripoji Općini Klakar, odnosno da se Općini Oprisavci pripoji dio 

katastarske općine Donja Bebrina i to k.č.br.: 3195, 3196, dio 3221, dio 3222 i dio 3226 ukupne površine 9 

42 40 m
2
, a sve prema Elaboratu izmjene granice između Općine Oprisavci i Općine Klakar.  

 

Članak  2. 

 Kartografski prikaz novonastale granice je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ovlašćuje se načelnik Općine Oprisavci da sukladno ovoj Odluci sklopi Sporazum o promjeni 

granica između Općine Oprisavci i Općine Klakar koji će sadržavati tekstualni opis i kartografski prikaz 

granica. 

 Temeljem navedenog Sporazuma će se izmijeniti granica između Općine Oprisavci i Općine Klakar 

sukladno članku 1. ove Odluke. 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službeni vjesnik Brodsko – posavske 

županije''. 

   

KLASA: 023-05/19-01/25 

URBROJ: 2178/14-01-19-1 

 

 

TOČKA 6.  Razmatranje zamolbe za financiranje prehrane učenika Osnovne škole  

   „Stjepan Radić “  Oprisavci. 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primili zamolbu za financiranje prehrane učenika Osnovne škole „ Stjepan Radić“ Oprisavci u 

iznosu 7.000,00 kn mjesečno. 

Nakon rasprave predsjedavajući Mijo Uremović predlaže da se donese zaključak o razmatranju zamolbe 

za financiranje prehrane učenika Osnovne škole „Stjepan Radić “ Oprisavci koji glasi: 
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 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,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na svojoj 15. sjednici održanoj dana  15. studenoga  2019. godine, donosi: 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju zamolbe za financiranje prehrane učenika 

Osnovne škole „Stjepan Radić “ Oprisavci 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci razmotrilo je zamolbu   Osnovne škole „Stjepan Radić “ 

Oprisavci za financiranje prehrane učenika, te donosi sljedeći zaključak: 

 

- Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da od Osnovne škole „Stjepan Radić“ 

službeno zatraži dopunu zahtjevu, odnosno popis učenika za koje se traži financiranje 

prehrane u školskoj kuhinji i broj učenika koji već ima odobrenu kuhinju. 

 

KLASA:  023-05/19-01/28 

UR.BROJ:  2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 7.  Razmatranje zamolbe ŽNS Brodsko-posavske županije za financiranje  

   opremanja novog prostora. 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primili zamolbu za ŽNS Brodsko-posavske županije za financiranje opremanja novog prostora. 

Nakon rasprave predsjedavajući Mijo Uremović predlaže da se donese zaključak o razmatranju zamolbe 

ŽNS Brodsko-posavske županije za financiranje opremanja novog prostora, koji 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,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta 

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na svojoj 15. sjednici održanoj dana  15. studenoga  2019. godine, donosi: 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju zamolbe ŽNS Brodsko-posavske županije  

za financiranje opremanja novog prostora 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci razmotrilo je zamolbu   ŽNS Brodsko-posavske županije 

za financiranje opremanja novog prostor te zaključilo: 

 

- da Općina Oprisavci nije u mogućnosti odobriti novčana sredstva za financiranje opremanja 

novog prostora ŽNS  Brodsko-posavske županije . 

 

KLASA:  023-05/19-01/29 

UR.BROJ:  2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 8.  Različito. 

 

Mijo Uremović- izvijestio je nazočne da je nedavno imao neugodnu raspravu vezano za dom 

Novi Grad koji se još uvijek ne gradi. Sve je stalo zato što isti nije u zoni građenja. Pokušao je 

objasniti da sadašnje vijeće nema veze s prethodnim izmjenama i dopunama Prostornog plana . U 

izradi su III.  izmjene i dopune Prostornog plana Općine Oprisavci , nakon čega će se moći izdati 
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građevinska dozvola. 

Mijo Vladić- rekao je da su to trebali pitati i raspravljati s bivšim načelnikom. 

Pejo Kovačević- postavio je pitanje vijećnici Martiji Jukić dali postoji mogućnost da dobijemo 

građevinsku pošto smo u postupku izmjena i dopuna. 

Marija Jukić- odgovorila je da sada sve ide preko e-dozvole i da to nije moguće. 

Stjepan Novoselović- postavio je pitanje dali se čita zapisnik, a vezano za slučaj dr. Sanje 

Samardžić da se  smanji  zakup poslovnog prostora. U zapisniku je navedeno  da će za iduću 

sjednicu biti pripremljena dokumentacija  za rješavanje ovog predmeta. 

Pejo Kovačević-  napomenuo je da dokumentacija nije pripremljena iz razloga što je u dogovoru 

s doktoricom odlučeno da će se potražiti mišljenje odvjetnika. Zdravstvene ustanove kojima su 

osnivači država i županija mogu imati zakup po povlaštenim cijenama. Ona je privatnik na nju se 

to ne odnosi.  

Stjepan Novoselović- pitao je što je s nogometnim klubovima, rečeno je da će biti pozvani u 

općinu. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da će pozvati predsjednike nogometnih klubova na sastanak u 

općinu. 

Stipo Džambo-postavio je pitanje dali je cigla od doma Svilaj prodana ili u čemu je problem? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je došlo do nesporazuma. U troškovniku piše da je sav korisni 

otpad  (cigla) u vlasništvu investitora (Općine) i da ga je potrebno deponirati u krugu do 5 km.  

Također je napomenuo da je svaki dan bio na gradilištu i taj dan je bio odsutan – na putu u 

Zagrebu. Sve te cijene iz troškovnika će izvođaču radova biti izbijene iz računa. 

Stipo Džambo- samo je jedan kamion deponiran. 

Mijo Vladić- napomenuo je da je tako i dom u Oprisavcima otišao. 

Mijo Uremović – upoznao je vijećnike da bi župa Svilaj trebala dobiti novog svećenika za dva 

tjedna. 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 22,15 sati 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović      

                               PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 


