REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/02
UR.BROJ: 2178/14-01-20-2
Oprisavci, 15. svibnja 2020. g.

ZAPISNIK
o radu 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
održane 15. svibnja 2020.g.
Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 15. svibnja.
2020. g. s početkom u 19,40 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:
1. MIJO UREMOVIĆ
2. JASNA VUKOVARAC
3. MIJO VLADIĆ
4. MATO VUKOVIĆ
5. STJEPAN KURKUTOVIĆ
6. STJEPAN NOVOSELOVIĆ
7. STJEPAN VUČKOVIĆ
8. MARIJA JUKIČ
9. MATO BOTICA
10. ANTUN UREMOVIĆ
11. STIPO DŽAMBO
12. MIRKO BLAŽEVIĆ
- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ
- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ
- Nije nazočan član Općinskog vijeća: PETAR VINARIĆ
Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica u Općini Oprisavci.
Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući MIJO UREMOVIĆ konstatira da je od
ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 12 vijećnika što je dovoljan broj za pravovaljan
nastavak rada.
Za sjednicu je utvrđen slijedeći :
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DNEVNI RED:
Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Aktualni sat.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju općine Oprisavci.
Donošenje Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite općine
Oprisavci.
Usvajanje Pročišćenog teksta odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine
Oprisavci.
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci (k.č.br. 101/1 u k.o.
Prnjavor).
Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma kojim će se regulirati međusobni odnosi
turističkih zajednica i općina s područja slavonske Posavine u turističkoj destinaciji
„Moja lijepa Slavonija kraj Save“.
Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 18. sjednice,
Općinskog vijeća općine Oprisavci.
Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen.
Aktualni sat.
Pejo Kovačević-izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice do danas odrađeno dosta toga s
obzirom na situaciju s koronom. Radi se na izgradnji šumskih cesta, u izradi je projektna
dokumentacija za društvene domove u Stružanima i Prnjavoru, održavan je okoliš u svim
naseljima općine.
Mijo Uremović- rekao je da je primijetio da komunalno poduzeće ima strojeve i malčer za
održavanje javnih površina, također je stavio primjedbu na rad djelatnika, da su u naselju Prnjavor
na dječjem igralištu između sprava i dva drveta ostavili nepokošenu travu .
Pejo Kovačević- odgovorio je da je upoznat s tim, te da ih je kiša omela u poslu.
Mato Botica- stavio je primjedbu na rad poduzeća „Runolist“ što se tiče odvoza smeća, da nemaju
red odvoza nego nekada voze u jutro, u podne ili navečer.Također da se ljudi žale za otkup boca
kako nemaju dovoljno novaca za isplatiti PVC ambalažu.
Pejo Kovačević- odgovorio je da rad poduzeća „Runolist“ treba provjeriti s direktorom, što se
tiče PVC ambalaže jedno određeno vrijeme po naputku Stožera Civilne zaštite Recoklažno
dvorište nije radilo sa strankama, pa je sada došlo do toga da ima previše predane ambalaže.
Novca sada ima i svima je isplaćen ako ne isti dan onda drugi dan.
Mijo Vladić- postavio je pitanje da li je komunalno poduzeće dobilo plaću od države vezano za
korornu. Također je napomenuo da ima saznanja da je bilo otuđivanja radnih strojeva komunalnog
poduzeća.
Jasna Vukovarac napomenula je da oni nemaju pravo na isplatu plaće od države zato što su u
vlasništvu općine.
Pejo Kovačević- odgovorio je da što se tiče otuđivanja strojeva da im je ukradeno dva trimera,
dvije motorke i puhalnik, te da je u DVD-u također bilo krađe. Sve je bilo zaključano. Počinitelji
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su pronađeni, sada procedura ide dalje. Također je napomenuo da bi bilo dobro osigurati strojeve
od krađe i postaviti videonadzor.
Stjepan Novoselović- postavio je pitanje tko je kupio malčer i traktor?
Pejo Kovačević- odgovorio je da je općina kupila traktor, a komunalno poduzeće malčer.
Mijo Uremović-napomenuo je da ljudi s drugih općina dovoze otpad .
Marija Jukić- također je napomenula da ljudi iz grada bacaju smeće „usput“ po kanalima i
lenijama.
TOČKA 1.

Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju općine Oprisavci.

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu
dobili prijedlog Odluke o donošenju Odluke o kratkoročnom zaduženju općine Oprisavci.
Pejo Kovačević- objasnio je da se radi o revolving kreditu tj. minisu po krediti te da će se isti
koristiti samo u onom dijelu koliko bude potrebno da se plate redovni računi. Radi se o tome da
općina treba zatvoriti plaćanje šumskih cesta za koje će se u 100% iznosu dobiti sredstva, ali
općina mora prvo sve platiti, također je napomenuo da je logično da svatko za svoj rad mora biti
plaćen.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o kratkoročnom
zaduženju općine Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće sa
11 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo
Temeljem članka 86. i 86 a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.),
i članka 30. Statuta Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/2018.),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 19. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine
donijelo je
ODLUKU
o kratkoročnom zaduženju Općine Oprisavci
Članak 1.
Odobrava se kratkoročno zaduživanje, kratkoročni kredit- revolving po principu tekućeg računa
Općine Oprisavci do iznosa od 1.000.000,00 kuna (milijunkuna) kod poslovne banke - Privredna banka
Zagreb u kojoj Općina Oprisavci ima otvoren žiro-račun, prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12
mjeseci od potpisa ugovora.
Članak 2.
Općina Oprisavci zadužiti će se po sljedećim uvjetima:
• Iznos valuta. 1.000.000,00 HRK
• Vrsta posla: kratkoročni kredit- revolving po principu tekućeg računa
• Namjena: za tekuću likvidnost
• Krajnji rok vraćanja: 12 mjeseci
• Kamatna stopa: fiksna, 2,9 % godišnje
• Naknada za obradu zahtjeva: 0,15% na iznos kredita, minimalno 500,00 HRK, jednokratno
• Naknada za odobrenje i korištenje: 0,60% na iznos kredita, minimalno 500,00 HRK jednokratno
• Naknada za rezervaciju sredstava: 0,15% na iznos kredita, minimalno 500,00 HRK tromjesečno
• Instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnica klijenta
Članak 3.
Kratkoročni kredit će se koristiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva
sredstava i dospijeća obveza za provedbu investicijskih i EU projekata.
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Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi Ugovor o kreditu iz točke 1. ove Odluke te izda potrebna
osiguranja plaćanja sukladno uvjetima kreditora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.“
KLASA: 023-05/20-01/03
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 2.

Donošenje Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite
općine Oprisavci.

Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu
dobili prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite Općine
Oprisavci. Te da je sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite općina tu Odluku dužna donijeti.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donijelo

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ 82/15), članka
13. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („NN“ broj
69/16), članka 5. stavak 2. i 3. Uredbu o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („NN“ 27/17), Odluke
o donošenja procjene rizika KLASA:2178/1-11-01-17-3 URBROJ:2178/1-11-01-17-3 od 16.03.2017. i
članka 30. Statuta Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/2018.), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 19. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine:
ODLUKA
O OSNIVANJU, SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
OPRISAVCI
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene, te se utvrđuje se sastav i struktura
postrojbe civilne zaštite za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Članak 2.
Temeljem Procjene rizika i analize stanja spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite osniva se postrojba
civilne zaštite opće namjene. ( u daljnjem tekstu: postrojba)
Članak 3.
Postrojba civilne zaštite opće namjene broji 32 (trideset dva) pripadnika.
Članak 4.
Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po strukturi je:
– upravljačka skupina
–tri operativne skupine.
Članak 5.
Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika.
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Zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelje skupina postrojbe imenovati će načelnik Općine
posebnom odlukom.
Članak 6.
Postrojba ima tri operativne skupine i svaka ima svog voditelja.
Svaka operativna skupina ima 10 pripadnika.
Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i sastavni
je dio ove Odluke.
Članak 7.
Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena,
potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te
zaštite od poplava.
Članak 8.
Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno djeluje samo na području osnivanja, a iznimno može se
koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu smještaja,
prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži pomoć.
Članak 9.
Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji su evidentirani kao kandidati za popunu postrojbi
civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove
obrane.
Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama građana
dio njihovih članova, sukladno odredbama Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite, koristiti javne
pozive, putem kojih će pozvati sve zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne zaštite i da ih
nadležna tijela formalno rasporede u postrojbe civilne zaštite, kroz suradnju s volonterskim centrima, iz
njihovih evidencija odabrati potencijalne obveznike za raspoređivanje u postrojbe civilne zaštite.
Članak 10.
Načelnik općine određuje/osigurava administrativne kapacitete za vođenje raspoređivanja obveznika u
postrojbe civilne zaštite, vođenje evidencije, obavljanja svih poslova u svezi provođenja obveza povezanih s
rješavanjem prava pripadnika postrojbi u svezi sudjelovanja u saniranju posljedica velikih nesreća na koje
su pozvani nalogom za mobilizaciju, izrađuje ili organizira izradu planova djelovanja civilne zaštite
uključujući i sheme mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju
mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, predlaže i rješava prava i naknada volontera, kao i drugih
obveza pripadnika civilne zaštite povezanih s rasporedom u postrojbe civilne zaštite, kao što su pohađanja
osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite i slično.
Članak 11.
Postrojba civilne zaštite mora postupati sukladno operativnom postupovniku koji donosi načelnik stožera
civilne zaštite Općine Oprisavci.
Operativnim postupovnikom definiraju se sve pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju,
operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe civilne zaštite.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka: KLASA: 810-01/13-02/01 URBROJ: 2178/14-0113-1 od 29. ožujka 2013. g.
Članak 13.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“

KLASA: 023-05/20-01/05
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
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TOČKA 3.

Usvajanje Pročišćenog teksta odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja
Općine Oprisavci.

Mijo Uremović- napomenuo je da Općinsko vijeće na temelju već donesenih izmjena i dopuna
Prostornog plana mora još donijeti pročišćeni tekst odredbi Prostornog plana uređenja općine
Oprisavci kako bi procedura bila okončana.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje pročišćeni tekst odredbi Prostornog plana
uređenja općine Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 12 glasova
ZA (jednoglasno) donijelo:
Temeljem članka 68. stav. 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 12/2018), Općinsko vijeće Općine Oprisavci utvrdilo je na 19. sjednici održanoj 15.
svibnja 2020. godine Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci, u sadržaju
utvrđenom sukladno člancima 113. stavcima 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci obuhvaća odredbe
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 15/03), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 20/10), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 23/14) i Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 5/20), u kojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.
Pročišćeni tekst
Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja
Općine Oprisavci

KLASA: 350-01/20-01/02,URBROJ:2178/14-01-20-2 koja je sastavni dio ovog zapisnika

TOČKA 4.

Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci (k.č.br.
101/1 u k.o. Prnjavor).

Mijo Uremović- pozvao je Općinskog načelnika da obrazloži donošenje Odluke o prodaji
zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci, odnosno poništenje Odluke sa prošle sjednice.
Pejo Kovačević- objasnio je nazočnima da kako se k.č.br. 101/1 mora zbog prodaje parcelirati ,
općina bi trebala na natječaju ponuditi i ostale čestice, tako da i ostali vlasnici imaju priliku
otkupiti zemljište ispred svojih kuća. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci KLASA: 023-05/20-01/01, UR.BROJ:
2178/14-01-20-1 od 4. ožujka 2020.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog nove Odluke o prodaji zemljišta u
vlasništvu općine Oprisavci (k.č.br. 101/1 u k.o. Prnjavor). te nakon glasovanja konstatira da je
Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA (JEDNOGLASNO) donijelo:
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14) i članka 4. Odluke o
gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
2/15.), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 19. sjednici održanoj 15. svibnja 2020.g., donosi:
ODLUKU
o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci
u k.o. Prnjavor
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Članak 1.
Odobrava se prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci:
1. k.č.br.101/15 u k.o. Prnjavor površine 1015 m2 u naravi pašnjak
2. k.č.br.101/16 u k.o. Prnjavor površine 1117 m2 u naravi pašnjak
3. k.č.br.101/17 u k.o. Prnjavor površine 1123 m2 u naravi pašnjak
4. k.č.br.101/18 u k.o. Prnjavor površine 1180 m2 u naravi pašnjak
5. k.č.br.101/19 u k.o. Prnjavor površine 1169 m2 u naravi pašnjak
Članak 2.
Za prodaju zemljišta iz članka 1. ove odluke biti će raspisan javni natječaj,koji će se provesti putem javnog
prikupljanja pisanih ponuda.
Članak 3.
Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina od tri člana.
Članak 4.
Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu i koji ispunjava i sve druge uvjete iz javnog natječaja
smatra se najpovoljnijim ponuditeljem.
Članak 5.
Početna cijena m2 građevinskog zemljišta navedenog pod točkom 1. iz članka 1. ove odluke iznosi:
7,39 kn/m2.
2.
Početna cijene nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne
vrijednosti
nekretnine a koju je izradio Sudski vještak za građevinarstvo Ivan Rašić,
Ruščičkih žrtava 41,
35208
Ruščica, ( svibanj 2019.g. - datum vrednovanja procjene:
24. svibnja 2019.g.), broj elaborata: O.E.40/19-P.
3.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja ovo Općinsko vijeće donijeti će odluku o prodaji
nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 6.
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima
Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.
1.

Članak 7.
U cilju provedbe ove Odluke Općinsko vijeće Općine Oprisavci povjerava Općinskom načelniku donošenje
Odluke o raspisivanju javnog natječaja, imenovanje članova povjerenstva i raspisivanje javnog natječaja sukladno
odredbi članka 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br.02/2015.).
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci
KLASA: 023-05/20-01/01, UR.BROJ: 2178/14-01-20-1 od 4. ožujka 2020.g.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 023-05/20-01/05
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 5.

Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma kojim će se regulirati međusobni
odnosi turističkih zajednica i općina s područja slavonske Posavine u
turističkoj destinaciji „Moja lijepa Slavonija kraj Save“.

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi vijećnici u materijalima primili prijedlog Odluke o
sklapanju Sporazuma kojim će se regulirati međusobni odnosi turističkih zajednica i općina s
područja slavonske Posavine u turističkoj destinaciji „Moja lijepa Slavonija kraj Save“.
Pejo Kovačević- obrazložio je nazočnima da će se sklapanjem sporazuma regulirati međusobni
odnosi turističkih zajednica i općina s područja slavonske Posavine u turističkoj destinaciji „Moja
lijepa Slavonija kraj Save“, radi zajedničkog provođenja jedne ili više aktivnosti usmjerenih
razvijanju turističkog proizvoda i promociji destinacije.
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Odluku o sklapanju Sporazuma
kojim će se regulirati međusobni odnosi turističkih zajednica i općina s područja
slavonske Posavine u turističkoj destinaciji „Moja lijepa Slavonija kraj Save“, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom i
1 glasom PROTIV donijelo:
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 , 123/17 i 98/19) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 19. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine, donosi:
ODLUKU
o sklapanju Sporazuma
kojim će se regulirati međusobni odnosi turističkih zajednica i općina s područja slavonske Posavine u
turističkoj destinaciji „Moja lijepa Slavonija kraj Save“
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci na prijedlog predsjednika, sukladno članku 53. stavak 1. i 4.
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 52/2019 .) donosi Odluku o
sklapanju sporazuma kojim će se regulirati međusobni odnosi turističkih zajednica i općina s područja
slavonske Posavine u turističkoj destinaciji „Moja lijepa Slavonija kraj Save“, radi zajedničkog
provođenja jedne ili više aktivnosti usmjerenih razvijanju turističkog proizvoda i promociji destinacije.
Članak 2.
Sukladno članku 1. Ove Odluke Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika Peju Kovačević za
potpisivanje navedenog Sporazuma.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na internetskim stranicama
općine Oprisavci http://www.opcina-oprisavci.hr/ .
KLASA: 023-05/20-01/04
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 6.

Različito.

Marija Jukić- postavila je pitanje načelniku vezano za zemlju koje je nasipana na Košući.
Pejo Kovačević- odgovorio je da je za vrijeme izvođenja radova na leniji zemlja vožena na
Košuću, te da će sve biti poravnato.
Stjepan Novoselović-rekao je da je potrebno obnoviti igralište i stazu u Poljancima.
Stipo Džambo- postavio je pitanje rušenja mljekare i zadružne zgrade u Svilaju.
Mijo Uremović- napomenuo je da je potrebno popraviti asfalt, odnosno zakrpati rupe kod
mljekare u Prnjavoru.
Mijo Vladić- nadovezao se na pitanje Marije Jukić te napomenuo da je načelnik zemlju sam
svojim strojem poravnao. Također je postavio pitanje radova na ambulanti - koliko će to sve
skupa koštati?
Pejo Kovačević- odgovorio je da će radovi na ambulanti iznositi cca 100.0000 kn , kako je i
planirano Proračunom s tim da bi trebalo i zgradu iza ambulante urediti i u nju postaviti
kotlovnicu za grijanje.
Mijo Vladić- napomenuo je da je sve to za dobrobit stanovnika općine.
Mijo Uremović- postavio je pitanje da li zubar ostaje u Oprisavcima? Također je postavio pitanje
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što će biti s natječajem za zemlju?
Pejo Kovačević- odgovorio je da zubar ostaje. Što se tiče natječaja za zemlju, potrebno je
napraviti izmjene u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
Mijo Vladić- postavio je pitanje vezano za poslove popravka nasipa , svaki dan kamioni voze
kamen našim cestama i uništavaju naše ceste, a da općina mora kupovati kamen i beton za
popravak.
Pejo Kovačević- odgovorio je da ti poslovi idu preko Hrvatskih voda.

Pitanja više nije bilo te je sjednica da završila u 22,20 sati
Zapisnik vodila:
Ankica Galović
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović

9

