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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/20-01/05 

UR.BROJ: 2178/14-01-20-2 

Oprisavci, 16. listopada  2020. g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 16. listopada 2020.g. 

 

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

listopada 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazočan Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ i zamjenica Općinskog načelnika       

MARIJA STOJANOVIĆ . 

Nisu nazočni članovi  Općinskog vijeća: MATO BOTICA i 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 11 vijećnika što je dovoljan broj za pravovaljan 

nastavak rada. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović  pročitao je nazočnima dnevni red, te na 

prijedlog Općinskog načelnika predlaže da se točka 5. Donošenje Odluke o proglašenju 

komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi skine s dnevnog reda, jer struka mora 

odraditi pripreme za donošenje ove točke. 

 

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći : 

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. JASNA VUKOVARAC 

3. MIJO VLADIĆ 

4. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

5. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

6. ANTUN UREMOVIĆ 

7. STIPO DŽAMBO 

8. STJEPAN VUČKOVIĆ 

9. MATO VUKOVIĆ 

10. MARIJA JUKIĆ 

11.  MIRKO BLAŽEVIĆ 
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DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

Aktualni sat.  

 

1. Donošenje Polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. 

siječnja – 30. lipnja 2020.g. 

2. Rasprava o rezultatima javnog natječaja Hrvatskih voda VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU (pašnjak „Gajna“ k.č.br. 1928/2 dio u k.o. OPRISAVCI i k.č.br. 68/1 

dio u k.o. POLJANCI, te donošenje zaključka o daljnjem postupanju. 

3. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Oprisavci. 

4. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Oprisavci. 

5. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Županijski sud u 

Slavonskom Brodu. 

6. Različito 
 

Dnevni red s predloženom izmjenom je jednoglasno usvojen.  

 

Aktualni sat.  

 

Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 21. sjednice, 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 21.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen. 

 

 

Pejo Kovačević – izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice do danas odrađeno slijedeće: 

- završen je kompletan projekt  šumskih cesta  „Jelas“ i „Marčevka“. Isplaćeno je 

izvođačima radova, te poslan zahtjev za isplatu sredstava, 

- provedena nabava za II fazu doma u Svilaju,te započeti radovi, 

- provedena nabava za I fazu doma u Novom Gradu,te odrađeni geodetski radovi na 

iskolčenju budućeg objekta, 

- održavanje poljskih puteva u Prnjavoru, 

- odobren i potpisan ugovor za projekt Zaželi na području općine Oprisavci, 

- radovi na drvarnici iza ambulante Oprisavci tj. prenamjena u kotlovnicu, 

- radovi na izgradnji dijela staze u Oprisavcima od ambulante prema centru, 

- po provedenom natječaju i odabiru izvođača radova srušeni su stari objekti dom u Novom 

Gradu, stare zadružne prostorije u Svilaju i kuća u Stružanima, 

Stjepan Kurkutović- postavio je pitanja načelniku: 1. Tko sada na području općine Oprisavci 

održava javnu rasvjetu ? 2. Što se tiče ambulante u Oprisavcima, hoće li grijanje biti uskoro 

riješeno? 

Pejo Kovačević- odgovorio je na prethodna pitanja: 1. Što se tiče javne rasvjete to još uvijek 

nakon smrti  Franje Kovača nije riješeno, ali nije ni bilo kvarova za koje bi trebala veća 

intervencija, a što se tiče osigurača to općina sama rješava. 2. Preduvjet za centralno grijanje tj. 

kotlovnica je riješena, a što se tiče postavljanja centralnog grijanja to će se nastojati odraditi do 

kraja godine. 
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Marija Stojanović- postavila je pitanje hoće li biti sredstava za nogostup kod Lackovića koji 

predstavlja opasnost za djecu? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je ta staza i bila prioritet, ali kako je prethodno rađen dio staze 

ispred ambulante logično je bilo da se nastavi s radovima do centra, ovaj dio staze počinje se 

graditi idućeg tjedna. Što se tiče samog betoniranja bolje da se radi sada nego dok su bile velike 

vrućine. 

Mijo Vladić- postavio je pitanje vezano za izvođenje radova na mljevenju građevinskog otpada, 

zašto se to ne radi dalje? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da izvođač koji radi na radovima izgradnje staze radi i te poslove, 

cilj je da se i beton od staze samelje i ponovo iskoristi za nasipanje. 

Mijo Vladić- postavio je pitanje linije u Poljancima od Skorupskih prema čuvarnici? Čim padne 

kiša nemoguće je njome prolaziti. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je ta cesta prijavljena na natječaj u projektu šumske ceste. 

Mijo Uremović – pitao je što je s cestom prema Savi dokuda su došli ti radovi? 

Stjepan Vučković- napomenuo je da je prva cesta prema Kupini  iskopana, a nije odmah nasuta, 

te pita zašto? 

Pejo Kovačević - odgovorio je da će to biti riješeno tj. nasuto. 

Stjepan Novoselović - postavio je pitanje igrališta u Poljancima, linije u Poljancima, ograde oko 

groblja , te napomenuo kako ništa od toga nije riješeno. 

Mijo Vladić- napomenuo je da je zadovoljan sa nekim stvarima kako se u općini radi, također je 

napomenuo da se doktorici u selu mora pogodovati jer će doći do toga da u selu neće biti  ljudi, 

grade se domovi , a ljudi odlaze. 

Stipo Džambo- do kuda se došlo s radovima u domu Svilaj? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je će biti sve riješeno osim keramike . Trenutno je u tijeku II 

faza radova koja obuhvaća zidarske i fasaderske radove, te postavljanje cijevi za vodu i grijanje. 

 
 

 

TOČKA 1.   Donošenje Polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 

  01. siječnja – 30. lipnja 2020.g. 

 

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

primili  Polugodišnje  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od   01. siječnja – 30. lipnja 

2020.g.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Polugodišnje izvješće o izvršenju 

proračuna općine Oprisavci od  01. siječnja – 30. lipnja 2020.g. te nakon glasovanja 

konstatira da je Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) prihvatilo polugodišnje 

izvješće:  
 
     Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15. 

stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13. i 

102/17.) Općinsko vijeće općine Oprisavci je na  22.. sjednici održanoj 16. listopada 2020.g. donijelo 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-30.06.2020.g. 

 

OPĆI DIO 

I 

Polugodišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-30.6.2020.godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od 3.587.268,47 Kn. 
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II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2020.godinu izvršeni su u ukupnom 

iznosu od 4.139.741,33 Kn. 

III 

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni manjak  

prihoda: 

 

  Ostvareni prihodi i primici 1-6-20.g…………………………...3.587.268,47 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1–6-20.g……………………….........4.139.741,33 Kn 

  Manjak   prihoda-1-6-2020.godine……………….……...............-552.472,86 Kn 

 

 Ukupni utvrđeni  višak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

   Višak  prihoda prenesen iz 2019.(nakon korekcije)…..................394.972,95 Kn 

   Manjak  prihoda-1-6-2020.godine…....……………….…................-552.472,86 Kn  

   Ukupni manjak prihoda na dan 30.6.2020.g……………………….……….-157.499,91 Kn 

 

 

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2020. godine bilo 1.106.073,03  Kn,  a na dan 30.06.2020. godine  317.877,42 

Kn. 

 

Stanje blagajne na dan 1.1.2020.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30.06.2020 godine 4.664,60 Kn. 

 

Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 30.6.2020. iznosi 63.187,00 Kn. 

 

 Evidencija stanja danih instrumenata osiguranja (izdane bjanko zadužnice) na dan 30.6.2020.g. iznosi 

450.000,00 kn 

 

V 

  Stanje potraživanja na dan 30.6.2020.godine u ukupnom iznosu od 1.029.135,87 kn, sastoji se od: 

 

- potraživanja za općinske poreze (Porezna uprava: tvrtka, reklame, potrošnja, 

nekretnine)…………………………………………………………………….......50.722,47 kn 

- potraž. za prihode od imovine-koncesija za odvoz smeća ……………….….34.620,49 kn 

- potraživanje koncesije-ukop…………………………………………………….…1.030,00 kn 

- potraživanja-zakup polj. zemljišta RH……………………………………..…..549.931,23 kn 

- potraživanja-zakup zemljišta-općina…………………………………………….12.288,62 kn 

- potraživanja-nefinancijska imovina ..……………………………………………13.230,00 kn 

- potraživanja-nefinancijska imovina -ostalo……………………………………..14.240,00 kn 

- potraživanja-od zakupa i najma imovine………………………………………..23.271,96 kn 

- potraž. za komunalne doprinose......................................................................9.040,81 kn  

- godišnja grobna naknada-grobno mjesto…………………………………..….110.701,50 kn  

- potraživanja za komunalnu naknadu…………………………………………...194.918,79 kn   

- prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta…………………………………….15.140,00 kn       

-                                                           

VI 

 Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.6.2020.godine, u iznosu od 480.041,91 kn, sastoji se od: 

                     - obveze prema dobavljačima…………………………………….…………..194.243,17 kn 

         - obveze-naplaćeni predujmovi-sala……………………………………….….40.890,00 kn 

         - obveze-jamčevine…………………………………………………………….…8.785,90 kn 

         - obveza za povrat više upl.sredstava…………………….……………….….12.136.16 kn 

         - obveze za povrat krivo uplaćenog prihoda……………………………………….41,40 kn 

         - obveze za povrat poreza pod godišnjim prijavama……………………….176.271,37 kn 

         - obveze za nedospjele plaće za 6/2020……………………………………...47.673,93 kn 

 

 

VII 

  Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka/tablica 

Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna 

općine Oprisavci, za  razdoblje 1.1.-30.06.2020.godinu. 
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POSEBNI DIO 

VIII 

 Posebni dio proračuna općine Oprisavci  sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 

osnovnim i potanjim namjenama, programima i aktivnostima. 

 

IX 

Polugodišnji obračun proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka 

te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje,   bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

KLASA:400-01/20-01/08 

UR.BROJ:2178/14-01-20-1   
 

 

TOČKA 2.  Rasprava o rezultatima javnog natječaja Hrvatskih voda VGO ZA SREDNJU 

  I DONJU SAVU (pašnjak „Gajna“ k.č.br. 1928/2 dio u k.o. OPRISAVCI i  

  k.č.br. 68/1 dio u k.o. POLJANCI, te donošenje zaključka o daljnjem  

  postupanju. 

 

Mijo Uremović- pozvao je načelnika da izvijesti vijeće o rezultatima natječaja za pašnjak „Gajna“ 

k.č.br. 1928/2 dio u k.o. OPRISAVCI i k.č.br. 68/1 dio u k.o. POLJANCI. 

Pejo Kovačević- izvijestio je nazočne da je komunalno poduzeće „Rakitovac“ dobilo očitovanje 

Hrvatskih voda za katastarske čestice s našeg područja koje su bile predmet natječaja da se 

natječaj poništava zbog usklađivanja sa Zakonom o zaštiti okoliša, a temeljem očitovanja 

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Tako da su sve ponude odbijene, a dokumentacija je 

vraćena na adresu komunalnog poduzeća.  

Mijo Uremović- postavio je pitanje da li postoji pravo žalbe na odgovor ili se na to nema pravo, 

pošto je poništen natječaj? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je Hrvatskim vodama postavljeno pitanje što će biti dalje, 

odgovoreno je da će nakon pribavljenih suglasnosti ponovo raspisati natječaj za predmetne 

katastarske čestice. Također je napomenuo da postoji volja županije  da se napravi model koji bi 

bio najpovoljniji za nas.  Mišljenja je da bi možda bilo najbolje parcelirati pašnjak i dati ga putem 

natječaja na korištenje.  

Stjepan Vučković- slaže se s načelnikom da ne treba jedan čovjek sve raditi, ali nije za 

parcelaciju zemljišta. 

Mijo Uremović- mišljenja je da bi općina trebala biti vlasnik toga zemljišta da bi mogla provesti 

parcelaciju. 

Mijo Vladić- rekao je da bi najbolje bilo pašnjak dati komunalnom poduzeću, tako da ga svi 

mogu koristiti. 

Pejo Kovačević- ugovor za Gajnu napravljen je prema broju grla, tako da su pojedinci dobili i do 

90 ha na korištenje. 

 

Nakon rasprave o rezultatima javnog natječaja Hrvatskih voda VGO ZA   SREDNJU I DONJU 

SAVU (pašnjak „Gajna“ k.č.br. 1928/2 dio u k.o. OPRISAVCI i k.č.br. 68/1 dio u k.o. 

POLJANCI). Općinsko vijeće općine Oprisavci jednoglasno donosi: 

 
 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 i 12/18), Općinsko 

vijeće općine Oprisavci na svojoj 22. sjednici održanoj dana  16. listopada 2020. godine, donosi: 

 

Z A K L J U Č A K 

o raspravi o rezultatima javnog natječaja Hrvatskih voda VGO ZA  SREDNJU I DONJU SAVU 

(pašnjak „Gajna“ k.č.br. 1928/2 dio u k.o. OPRISAVCI  

i k.č.br. 68/1 dio u k.o. POLJANCI) 
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I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci nakon rasprave o rezultatima javnog natječaja Hrvatskih voda 

VGO ZA  SREDNJU I DONJU SAVU (pašnjak „Gajna“ k.č.br. 1928/2 dio u k.o.  OPRISAVCI i k.č.br. 

68/1 dio u k.o. POLJANCI): 

 

- prima na znanje  izvješće o  provedenom javnom natječaju Hrvatskih voda VGO ZA  

SREDNJU I DONJU SAVU (pašnjak „Gajna“ k.č.br. 1928/2 dio u k.o.  OPRISAVCI i k.č.br. 

68/1 dio u k.o. POLJANCI), odnosno razlozima  poništenja istog . 

 

KLASA:  023-05/20-01/11 

UR.BROJ:  2178/14-01-20-1 

 

 

TOČKA 3.   Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Oprisavci. 

 

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

primili prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima. 

Pejo Kovačević- izvijestio je nazočne da je Općina sukladno članku 26., članku 44. stavak 2. i 

članku 48. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu dužna donijeti novu Odluku o 

komunalnim djelatnostima na području općine Oprisavci tj. staru poništiti. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području općine Oprisavci te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko 

vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo Odluku:  

 

 Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 03/18 i 12/18) 

O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Oprisavci 

 

(KLASA: 023-05/20-01/12,URBROJ:2178/14-01-20-1- koja je sastavni dio ovog zapisnika) 

 

 

 

TOČKA 4,  Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine  

  Oprisavci. 

 

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

primili prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Oprisavci. 

Pejo Kovačević- izvijestio je nazočne da je Općina temeljem članka 24. i 44. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, članka 3. Zakona o koncesijama i  članka 4. Zakona o zaštiti od 

požara („Narodne novine“ 92/10)  dužna donijeti novu Odluku o obavljanju dimnjačarskih 

poslova na području općine Oprisavci tj. staru poništiti. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje Odluke o obavljanju 

dimnjačarskih poslova na području općine Oprisavci te nakon glasovanja konstatira da je 

Općinsko vijeće s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donijelo:  
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Na temelju članka 24 i 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 

110/18 i 32/20), članka 3. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 69/17 i 107/20),  članka 4. Zakona 

o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/10) i  članka 30. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ 3/18 i 12/18 

 

ODLUKU 

o obavljanju dimnjačarskih poslova 

na području Općine Oprisavci 

 

(KLASA: 023-05/20-01/13,URBROJ:2178/14-01-20-1- koja je sastavni dio ovog zapisnika) 

 

 

TOČKA 5.  Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Županijski 

  sud u Slavonskom Brodu. 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da svi u materijalima dobili dopis Županijske skupštine Brodsko-

posavske županije , Komisije za izbor i imenovanja u kojem se traži prijedlog za suca porotnika u 

Županijskom sudu Slavonski Brod. 

Pejo Kovačević – rekao je da Općinsko vijeće Općine Oprisavci predlaže jednog kandidata koji 

ne može biti član niti jedne stranke, mora biti osoba koja uživa ugled svoje sredine i dragovoljno 

prihvatiti kandidaturu. 

 

 Općinsko vijeće je nakon kraće rasprave predložilo za sudca porotnika TOMISLAVA 

BERAKOVIĆ, koji je telefonski  kontaktiran tijekom sjednice, ali isti iz opravdanih razloga nije 

prihvatio kandidaturu. Nakon ovog prijedloga nije bilo drugih prijedloga od strane Općinskog 

vijeće. 

 

 

TOČKA 6.  Različito 

 

Mijo Vladić – postavio je pitanje što je sa zakupom zemljišta? 

Pejo Kovačević-  odgovorio je da nije stigla suglasnost od Ministarstva, a bez Programa ne 

možemo ništa. 

Stjepan Vučković – napomenuo je da je zakonom propisano da Ministarstvo u roku 30 dana mora 

odgovoriti na zahtjev za izdavanje suglasnosti, a prošlo je puno više vremena do sada, također je 

rekao da nitko iz općine nije nazvao da vidi što je s tim. Također je rekao da nema smisla davati 

na natječaj nečiju zemlju ako čovjek uredno plaća. Trebalo je ići samo ono što nije obuhvaćeno 

zakupom. 

Pejo Kovačević- rekao je da ima neslužbene informacije da izmjene i dopune u obliku 

raspolaganja  u kojem  su poslane Ministarstvu  ne mogu proći. Promijenjen je dio vezano za 

zakup poljoprivrednog zemljišta, a  uvrštene su sve katastarske čestice koje su površine do 3 ha, 

ali kako su iste dijelom javno vodno dobro ne mogu nikako biti uvrštene u prodaju, kao i čestice 

koje su P1 područje prema  očitovanju upravnog odjela za graditeljstvo, ako su veće od 1 ha. Kada 

dobijemo suglasnost idemo na natječaj. 

Marija Jukić- napomenula je da se očitovanje izdaje prema prostornom planu.  

Mijo Uremović- rekao je načelniku da je možda trebao otići u Ministarstvo na sastanak vezano za 

taj problem. 

Stipo Džambo- pitao je što je s financijskim sredstvima namijenjenim nogometnim klubovima, te 

da prije svega treba pomoći nogometnim klubovima „Sava“ i „Zadrugar“  pošto su drugi klubovi 

ugašeni. Situacija je teška, nema gledatelja, nema prodaje pića. 
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Mijo Vladić- rekao je da je nažalost to sve politika, kako je negdje na skupovima dozvoljeno sve , 

a na utakmicama nije. 

Mato Vuković- odgovorio je da nogometni klub „Omladinac“ Novi Grad nije ugašen. 

Stjepan Novoselović- rekao je da je predlagao sastanak klubova s načelnikom, ali ništa od toga. 

 

 

 

 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica da završila u 22,30 sati 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović      

                               PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 


