REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/06
UR.BROJ: 2178/14-01-18-2
Oprisavci, 14. prosinca 2018.g.
ZAPISNIK
o radu 10. sjednice
Općinskog vijeća Općine Oprisavci
održane 14. prosinca 2018.godine

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci , Trg Svetog Križa 16 dana 14.
prosinca 2018. godine s početkom u 19,10 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Mijo Uremović.
Nakon što je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne, utvrdio je da su sjednici nazočni
članovi Općinskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MIJO UREMOVIĆ
MIJO VLADIĆ
STJEPAN NOVOSELOVIĆ
STIPO DŽAMBO
STJEPAN KURKUTOVIĆ
ANTUN UREMOVIĆ
MATO BOTICA
MATO VUKOVIĆ
PETAR VINARIĆ
STJEPAN VUČKOVIĆ

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ .
- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ.
Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća : LUKA JELIĆ, FRANJO JAREDIĆ i ANA REČIĆ

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedatelj konstatira da je od ukupno 13 vijećnika
Općinskog vijeća sjednici nazočno 10 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani nastavak
rada.
Zapisnik na sjednici vodi Ankica Galović, službenica Općine Oprisavci.
Za sjednicu je utvrđen sljedeći :
DNEVNI RED:
Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Aktualni sat.
1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2018.g.
2. Programi:
a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. g.
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b) Donošenje izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine

Oprisavci za 2018. g.
Donošenje izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Oprisavci za 2018.g.
d) Donošenje izmjene i dopune Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine
Oprisavci za 2018.g.
e) Donošenje izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine
Oprisavci za 2018.godinu
Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2019.g
Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2019.g.
Programi:
a) Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. g.
b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2019. g.
c) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu za
2019. g.
d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2019.g.
e) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Oprisavci za
2019.godinu
f) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. godinu
g) Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2019.g.
Donošenje :
a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2018.g.
b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje 2019.-2021.g.
Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima s
područja općine Oprisavci (akademska godina 2018./2019.)
c)

3.
4.
5.

6.

7.

8. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2019.g.
10. Razmatranje zahtjeva za instaliranje grijanja u ordinaciji opće medicine Svilaj.
11. Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen
Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da su dobili
sjednice Općinskog vijeća , te pitao imaju li primjedbi?

Zapisnik o radu 9.

Kako nije bilo primjedbi, predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje
Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 9. sjednice jednoglasno je usvojen ( sa 10 glasova ZA).
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AKTUALNI SAT
Pejo Kovačević-izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice do danas odrađeno sljedeće: fasada
na mrtvačnici Prnjavor, kupnja zemljišta u Stružanima za potrebu izgradnje novog društvenog
doma. Također je napomenuo da je uz k.č.br. u selu kupljeno i ostalo zemljište, jer gospodin koji
je prodao zemljište prodavao je sve u paketu.
Mato Botica – postavio je pitanja nedolaska na sjednicu vijeća Luke Jelić i Franje Jaredić.
Mato Vuković- napomenuo je da su se vijećnici opravdali zbog ranije preuzetih obveza.
Mijo Vladić- postavio je pitanje neodrađenih poslova oko uklanjanja rasvjetnih tijela na
reciklažnom dvorištu i popravka krova na bunaru.
Pejo Kovačević- što se tiče tih poslova to će se odraditi .
Mijo Uremović- rekao je da je primijetio da su kupljena tri zvona za mrtvačnice.
Pejo Kovačević- odgovorio je da su dva zvona za mrtvačnice u Prnjavoru i Novom Gradu ,a treće
je kupljeno za Trnjanske Kute gdje je prije par godina ukradeno zvono.
Stjepan Kurkutović- postavio je pitanje tko će čistiti snijeg, dali komunalno poduzeće ili netko
drugi?
Pejo Kovačević- odgovorio je da će se poslovi čišćenja snijega obavljati kao i do sada ručno i
strojem. Poslove će obavljati komunalno poduzeće „Rakitovac“ d.o.o.
Stipo Džambo- izvijestio je nazočne da se u Svilaju radilo na izmuljivanju kanala iza kuća, te da
su taj materijal razgrtali po leniji, ćuprije su izvadili.
Mijo Uremović- postavio je pitanje Općinskom načelniku dali su i njega zvali sa mosta Svilaj radi
nasipanja rupa.
Pejo Kovačević - odgovorio je da jesu.
TOČKA 1.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2018.g.

Mijo Uremović- pozvao je Općinskog načelnika da obrazloži prijedlog izmjene i dopune
Proračuna općine Oprisavci za 2018.g.
Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi članovi općinskog vijeća u materijalima za sjednicu
primili prijedlog izmjene i dopune Proračuna Općine Oprisavci za 2018.g. Novi Plan proračuna
za 2018.g. je 6.323.167,47 kn. Smanjenje se odnosi na cestu koja je bila predviđena proračunom,
najveća razlika je u tom dijelu - pomoći iz Ministarstva poljoprivrede kroz mjeru 7.2. gdje je
planom predviđena izgradnja ceste u Oprisavcima, kao i društveni dom u Novom Gradu, Svilaju,
šumske cete Trnjanski Kuti i Oprisavci.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje izmjene i dopune Proračun općine Oprisavci za
2018.godinu . Nakon glasovanja sa 10 glasova ZA (jednoglasno) donesena je:
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08)
Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Oprisavci za 2018.g. (KLASA: 400-01//1801/07,URBROJ: 2178/14-02-18-1)- SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU
ISTOG

TOČKA 2.

PROGRAMI (uz Odluku o imjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za
2018.g.):

Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi primili izmjenu i dopunu Programa uz Proračun za
2018.g.
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Stjepan Novoselović- postavio je pitanje dali se radi o održavanju javne rasvjete ili izgradnji nove
u programu održavanja komunalne infrastrukture..
Pejo Kovačević- odgovorio je da se radi o održavanju javne rasvjete.
Rasprave više nije bilo.
a)

Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Izmjenu i dopunu PROGRAMAgrađenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine
Oprisavci za 2018.g. (Klasa:400-01/18-01/08 Urbroj: 2178/14-01-18-1) -SASTAVNI JE DIO
ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG

b)

Donošenje izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine
Oprisavci za 2018. g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Izmjenu i dopunu PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2018.
godinu (Klasa:400-01/18-01/09, Urbroj: 2178/14-01-18-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I
NALAZI SE U PRILOGU ISTOG

c)

Donošenje izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Oprisavci za 2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Izmjenu i dopunu PROGRAMA javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci za 2018.
godinu(Klasa:400-01/18-01/10, Urbroj: 2178/14-01-18-13)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I
NALAZI SE U PRILOGU ISTOG

d)

Donošenje izmjene i dopune Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci
za 2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Izmjenu i dopunu PROGRAMA socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Oprisavci
za 2018. godinu (Klasa:400-01/18-01/11,Urbroj: 2178/14-01-18-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I
NALAZI SE U PRILOGU ISTOG
e)

Donošenje izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Oprisavci za
2018.godinu
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Izmjenu i dopunu PROGRAMA korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Oprisavci za 2018.godinu
(Klasa:400-01/18-01/12,Urbroj: 2178/14-01-18-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U
PRILOGU ISTOG

TOČKA 3.

Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2018.g.

Mijo Uremović- pozvao je Općinskog načelnika da obrazloži prijedlog Proračuna općine
Oprisavci za 2019.g. Rekao je da u prijedlogu vidi neke neizvršene stavke iz staroga proračuna,
ali ima i novih stavki .
Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi članovi općinskog vijeća u materijalima za sjednicu
primili su prijedlog Proračuna Općine Oprisavci za 2019.g. Plan proračuna za 2019.g. je
17.184.500,00 kn. Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2019.g.
Stjepan Novoselović- istaknuo je da u proračunu ne vidi stavku vezano za proširenje komunalnog
poduzeća .
Pejo Kovačević- odgovorio je da je predviđen jedan dio, te da je pitanje odvoza smeća specifično,
čeka se da županija odradi taj dio.
Stjepan Novoselović-postavio je pitanje ne produžavanja koncesije s “Runolistom”
Pejo Kovačević- odgovorio je da se svake godine produžava koncesija s “Runolistom” .
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Proračuna Općine Oprisavci za
2019.g., te je nakon glasovanja sa 10 glasova ZA (jednoglasno) donesen :
Proračun Općine Oprisavci za 2019.g. (klasa: 400-01/18-01/13, urbroj: 2178/14-01-18-1) Proračun opći dio prihoda i primitaka koji sadrži prihode i primitke po izvorima i vrstama prihoda, te rashode
i izdatke raspoređenih prema programima i aktivnostima (tabelarni prikaz) i Plan razvojnih
programa sastavni su dio zapisnika i nalaze se u prilogu istoga.

TOČKA 4.

Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2019.g.

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu
primili Odluku o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
ODLUKU o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2019. godinu (klasa: 400-01/18-01/14, urbroj:
2178/14-01-18-1) – koja je sastavni dio ovog zapisnika.

TOČKA 5.

PROGRAMI ( uz Proračun za 2019.g.):

Mijo Uremović - napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu
primili su Programe uz Proračun općine Oprisavci za 2019.g.
Pejo Kovačević- pročitao je programe, te nakon čitanja napomenuo da sve što je u programima
prepisano je iz proračuna i razrađeno.
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a)

Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
P R O G R A M građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2019.g.
(Klasa:400-01/18-01/15,Urbroj: 2178/14-01-18-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U
PRILOGU ISTOG

b)

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2019. g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
P R O G R A M održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2019. godinu
(Klasa:400-01/18-01/16, Urbroj: 2178/14-01-18-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U
PRILOGU ISTOG

c)

Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za
2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci za 2019. Godinu (Klasa:400-01/18-01/17,
Urbroj: 2178/14-01-18-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG

d)

Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
P R O G R A M socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Oprisavci za 2019. godinu
(Klasa:400-01/18-01/18, Urbroj: 2178/14-01-17-1)SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U
PRILOGU ISTOG

e)

Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području
Općine Oprisavci za 2019.godinu

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Oprisavci za 2019.godinu (Klasa:400-01/18-

01/19, Urbroj: 2178/14-01-18-1) -SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U
PRILOGU ISTOG
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f)

Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019.
Godinu

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAM utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. Godinu (Klasa:400-01/1801/20, Urbroj: 2178/14-01-18-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU
ISTOG

g) Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
PROGRAMutroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u
2019.g.(Klasa:400-01/18-01/21, Urbroj: 2178/14-01-18-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I
NALAZI SE U PRILOGU ISTOG

TOČKA 6.

Donošenje :

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2018.g.
b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje 2019.-2021.g.
Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu
primili su Analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2018.g., te Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g.
c) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2018.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, nakon
glasovanja konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donosi:
Analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2018. g. (KLASA: 810-01/1801/03,URBROJ: 2178/14-01-18-1) koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog.

d) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje 2019.-2021.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, nakon
glasovanja konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donosi:
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
2019.-2021.g. (KLASA: 810-01/18-01/04,URBROJ: 2178/14-01-18-1) koji je sastavni dio zapisnika i
nalazi se u prilogu istog.
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TOČKA 7.

Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim
studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 2018./2019.)

Mijo Uremović- napomenu je da su svi vijećnici u materijalima za sjednicu primili prijedlog
odluke o isplati jednokratne pomoći redovnim studentimas područja općine Oprisavci (akademska
godina 2018./2019.) , također je napomenuo da su uvjeti ostali isti kao i naknada u iznosu 1.500
kn, te kako je to jednokratna pomoć, a ne stipemdija.
Rasprave oko isplate jednokratne pomoći je bilo, ali drugih prijedloga vezano za iznos naknade
nije.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog načelnika , nakon glasovanja
predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donosi:
ODLUKU o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima s područja općine
Oprisavci (akademska godina 2018./2019.) (KLASA: 023-05/18-01/44,URBROJ: 2178/14-01-18-1)
koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog.

TOČKA 8.

Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Oprisavci

Mijo Uremović- napomenuo je da se izrada Prostornog plana općine shvati ozbiljno, te da svi
trebaju sudjelovati u izradi. Problem se pojavio kod ishođenja građevinske dozvole za izgradnju
društvenog doma u Novom Gradu, naime dio zemljišta nije u građevinskoj zoni.
Pejo Kovačević- rekao je općina do sada imala problem izgrađenog i neizgrađenog zemljišta,
također da je tu problem i širine cesta na području općine , te bi to trebalo prilagoditi županijskom
prostornom planu. ŽUC zbog širine ceste nije prije izgradio cestu Stružani-Zoljani. Također sve
izmjene i sve što bi moglo biti od koristi treba predvidjeti i uvrstiti u ove izmjene i dopune. Treba
gledati u kojem smjeru će se općina razvijati bilo to poduzetničke zone, farme i dr. kako bi se
donio taj važan dokument.
Stjepan Novoselović- napomenuo je da je i ranije Prostorni plan trebao biti usklađen s
županijskim prostornim planom.
U raspravi su sudjelovali i ostali vijećnici
Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave dao je na glasovanje prijedlog načelnika , nakon
glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA
(jednoglasno) donosi:
ODLUKU o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci
(KLASA: 023-05/18-01/42,URBROJ: 2178/14-01-18-1) koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se u
prilogu istog.

TOČKA 9.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2019.g.

Mijo Uremović- napomenuo je da su članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu
primili prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih
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stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2019.g. , te da bi prema ovom
prijedlogu sredstva bila raspoređena kao i dosadašnjih godina.
Rasprave nije bilo
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, nakon glasovanja
konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donosi:
O D L U K U o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Oprisavci za 2019. godinu (KLASA: 023-05/18-01/43,URBROJ: 2178/14-01-18-1) koja je
sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog.

TOČKA 10. Razmatranje zahtjeva za instaliranje grijanja u ordinaciji opće medicine
Svilaj.
Stipo Džambo- rekao je da je načelnik više upoznat sa ovom problematikom.
Pejo Kovačević- izvjesio je nazočne da je Dom zdravlja započeo s radovima oko postavljanja
grijanja, najprije su tražili suglasnost za spremnik, nedavno suglasnost za grijanje na struju,
trebalo je povećati snagu struje. Također je napomenuo da su sada mještani Svilaja tražili grijanje
na pelet.
Općinsko vijeće općine Oprisavci razmotrilo je zahtjev za instaliranje grijanja u ordinaciji
opće medicine Svilaj, te nakon rasprave donijelo sljedeći ZAKLJUČAK da zadužuje
Općinskog načelnika da prikupi potrebne podatke, odnosno troškovnik uređaja i radova
potrebnih za instaliranje grijanja u ambulanti Svilaj.

TOČKA 11. Različito.
Marija Stojanović- napomenula je da je i prije s načelnikom razgovarala o postavljanju tabli s
imenima ulica i putokaza prema groblju i dr. Smatra da to nisu velika sredstva i da bi to trebalo
napraviti.
Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 22,00 sati.

Zapisnik vodila:
Ankica Galović
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović
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