REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/05
URBROJ: 2178/26-02-18-2
Sikirevci, 24.07.2018.
ZAPISNIK
9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci
Sastanak je održan dana 24. srpnja 2018.god., u prostorijama Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja br. 4/a,
Sikirevci, u prostoriji općinska vijećnica, sa početkom u 20:00 sati.
Na sastanku nazočni: Članovi Općinskog vijeća: Ivan Benaković – zamjenik predsjednik Općinskog
vijeća; članovi: Filip Joskić, Krunoslav Nikolić, Ivan Lovrić, Marija Štengl, Tomislav Zovko, Petar
Nakić, Zoran Jelinić – predsjednim MO Jaruge, Tomislav Nikolić – predsjednik MO Sikirevci, Marija
Stažić – komunalni redar, Marijana Živić- djelatnica na stručnom osposobljavanju
Opravdano odsutni: Josip Lučić, Dajana Dorić, Josip Matić – predsjednik Općinskog vijeća
Neopravdano odsutni: Mato Jarić
Zapisničar: Gordana Lešić
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća otvara 9. sjednicu Općinskog vijeća u 20:00 sati.
DNEVNI RED
Zamjenik predsjednika: Otvaram 9. Sjednicu Općinskog vijeća, te Vas molim da prije čitanja
dnevnoga reda usvojimo zapisnike sa prošlih sjednica koje ste dobili u materijalima.
Zamjenik predsjednika: Budući da nema primjedbi, jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa
prethodnih sjednica.
Zamjenik predsjednika: Za ovu sjednicu predložen je slijedeći dnevni red:
1. Izvješće mandatne komisije o prestanku mandata Općinskog vijećnika i početku obnašanja dužnosti
zamjenika Općinskog vijećnika
2. Polugodišnji izvješće o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za razdoblje od 01.01.2018. do
30.06. 2018. godine
3. Izvješće o radu načelnika Općine Sikirevci za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine
4. Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci
5. Odluka o uvjetima u načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životnijama
6. Zaključak o povećanju naknade za ordinaciju opće medicine dr. Darko Lacković
7. Pitanja, prijedlozi, razno
Zamjenik predsjednika vijeća: Ima li tko primjedbi na predložene točke dnevnog reda?
Zamjenik predsjednika vijeća: Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika 4 ZA, 0 PROTIV, 3
SUZDRŽANA, usvaja se predloženi dnevni red.
Zamjenik predsjednika vijeća: Budući da je većinskim glasovanjem prihvaćen dnevni red, možemo
prijeći na prvu točku dnevnog reda.
1. Izvješće mandatne komisije o prestanku mandata Općinskog vijećnika i početku obnašanja
dužnosti zamjenika Općinskog vijećnika
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Zamjenik predsjednika vijeća: Mandatna komisija sa predsjednikom Krunoslavom Nikolićem
donijela je Zaključak i Izvješće.
Zamjenik predsjednika vijeća: Molim predsjednika mandatne komisije da podnese Izvješće i pročita
Zaključak.
Predsjednik mandatne komisije čita izvješće.
Zamjenik predsjednika vijeća: Priloženi materijali su još i zahtjev za ostavkom i predmet
određivanja zamjenika člana Općinskog vijeća. Zaključak je pročitan, stoga Vas molim da se
dizanjem ruku očitujete.
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća: Tko je ZA? 4 ZA, 0 PROTIV, 3 SUZDRŽANA.
Zamjenik predsjednika vijeća: Ovim glasovanjem zatvaram 1. točku dnevnog reda. Možemo prijeći
na 2. točku dnevnog reda.
Ivan Lovrić: Ne mogu biti 4 ZA, budući da novi vijećnik nema još pravo glasanja. Tražim
petominutnu stanku.
Zamjenik predsjednika vijeća: Odobravam petominutnu stanku klubu HDZ-a.
Zamjenik predsjednika vijeća: Imate li kakvih komentara nakon odobrene stanke?
Ivan Lovrić: Smatramo kako bi se Načelnik trebao više aktivirati. Mi smo oporba, on ima većinu i
ima predsjednika vijeća iz svojih članova vijeća. On bi svoje članove vijeća trebao više angažirati, ne
možemo mu mi konstantno biti podrška. Realno, on nije iz naše opcije, nije stranka HDZ-a, prema
tome zašto bi ga podržavali? Nismo protiv, ali ćemo biti suzdržani.
Zamjenik predsjednika vijeća: Za vrijeme odobrene stanke, raspravljali smo i došli smo do
zaključka da po ovoj točki i ovome Zaključku, nije trebalo ni glasovati. Temeljem Zakona o lokalnoj
samoupravi našeg poslovnika i Statuta Općine Sikirevci, ovo je sve ispravno i sa liste Nezavisnih
birača, slijedeći po redu dolazi po Zakonu dolazi kao vijećnik ukoliko netko podnese ostavku.
Zamjenik predsjednika vijeća: Budući da ovo nije konstituirajuća sjednica, molio bih da pristupi
novi vijećnik te potpiše Prisegu, da ima dalje pravo glasovanja.
Zamjenik predsjednika vijeća: Ovime smo zaključili 1. točku dnevnog reda. Prelazimo na 2. točku
dnevnog reda.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
1/18) Općinsko vijeće Općine Sikirevci, na 9. sjednici održanoj 24.07.2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prestanku mandata općinskog vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog
vijećnika
I.
Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata općinskog vijećnika i početku obnašanja
dužnosti zamjenika općinskog vijećnika.
II.
Dana 12. srpnja 2018.godine prestaje mandat iz osobnih razloga općinskom vijećniku Mariju Štrljić –
nezavisna lista grupe birača – nositelj liste Josip Nikolić.
Dana 24. srpnja 2018.g. Tomislav Zovko započinje s obnašanjem dužnosti zamjenika općinskog
vijećnika.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa: 021-05/18-01/11
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 24.07.2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić
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2. Polugodišnji izvješće o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za razdoblje od 01.01.2018. do
30.06. 2018. godine
Zamjenik predsjednika vijeća: U materijalima ste dobili polugodišnje izvješće o izvršenju. Prihodi
su točno 50% izvršeni. Rashodi su nešto manje izvršeni, ali to sve ovisi koliko ih je uopće bilo
moguće zbog pojedinih razloga realizirati, nadam se da će i to do kraja godine biti izbalansirano.
Primjedbi na ovaj izvještaj nemam, osim što me zanima točka pod kojom je kupovanje zemljišta.
Znam da je vijeće donijelo odluku isplate pod tom točkom, međutim u proračunu je bilo planirano
10.000,00 kn, a isplaćeno je 190.000,00 kn. Uz to još i dodatni troškovi administracije i prepisivanja
toga zemljišta. To je znak da u tome smislu zemljište nismo ni trebali tako realizirati, no međutim
većina je donijela takvu odluku, te se je prema tome tako i riješilo to pitanje.
Načelnik: U materijalima piše sve što se tiče prihoda i rashoda. Trenutno u realizaciji su izrada
prostornog Plana, projektna dokumentacija za: Radićevu ulicu, autobusno stajalište u Jarugama,
parkiralište kod ambulante Sikirevci, sportske terene koji su predviđeni po projektu te park i
zacjevljivanje kanala. Svjetlosnu signalizaciju za Jaruge smo platili prije dva dana, prema tome to nije
uvršteno u izvještaj. Što se tiče planiranih radova, radi se na energetskoj obnovi ambulante u
Sikirevcima i ambulante u Jarugama, projektna dokumentacija je predana, čekaju se rezultati.
Što se tiče javne nabave za koju je bilo predviđeno oko 100.000,00kn, nije se uspjelo realizirati do
kraja, jer je stručnjak kojega smo odabrali da nam odradi javnu nabavu po projektu ZA žene-ZA
zajednicu, jednostavno odustao nakon odrađenog prvog dijela. Stoga moramo ponovno cijeli postupak
ići sa novim stručnjakom. Izgubljen je iznos od 5.000,00 kn, za koji je zatražen povrat, no međutim
nema još odgovora. Nadalje, do kraja mjeseca će biti u potpunosti asfaltirana i Nazorova ulica.
Priključci za vodu su riješeni, ali i za to trebaju proći odgovarajući procesi do same provedbe, s time
da se već kasni. U to je uključeno dizanje hidranata, česma ili zdenac u centru sela, gradnja
cjevovoda.
Da napomenem još i za dječji vrtić, u razgovoru sa gđom Eugenijom oko otkupa njezinog stana,
međutim ona taži veliku cijenu, od koje bi se ona osigurala stanom u Sl. Brodu. Taj je slučaj još uvijek
otvoren, ako ponuda cijene bude niža, onda će se dodatno raspravljati o tome.
Petar Nakić: Što se tiče javne nabave, do koliko novaca mora ići javna nabava?
Načelnik: Za građevinske radove je bilo do 500,000.00 kn, ide se na tri ponude, komisija odlučuje.
Sve što prelazi 500,00.00 kn mora stručna osoba odrađivati. Što se tiče potrepština iznos je do
200,000.00 kn, za iznos veći od toga, mora se platiti stručnoj osobi.
Petar Nakić: Je li se išlo na tri ponude za idejni projekat za uređenje centra sela?
Načelnik: Za takve stvari se može ići narudžbenicom, znači do oko 80,000.00 kn bez PDV-a.
Petar Nakić: Htio bih pitati za stavku usluge promidžba i vidljivosti, što ona obuhvaća?
Zapisničar: Ta stavka s odnosi na program „Zaželi“.
Petar Nakić: Za „Dan Općine“, na čega je potrošen iznos od 43,000.00 kn od predviđenih 37,000.00
kn?
Zamjenik predsjednika vijeća: Koliko sam ja znam bilo je odobreno 50,000.00 kn, iznos se
raščlanjuj na razne stavke.
Načelnik: Općenito troškovi su narasli zbog financiranja šatora za Fišijadu u Jarugama, koji je
prethodno bio financiran od strane Osječke pivovare, te je njegova cijena iznosila oko 7,000.00 kn, još
je bilo nekoliko stavki što se tiče financiranja Fišijade koje prethodno nismo financirali. Zbog prodaje
ribe na dan Fišijade, za nju nismo izdvajali veliku svotu novca, tako je bilo prethodnih godina, a i ja
sam usvojio takvu praksu jer smatram da je realna. Također su i tamburaši bili nešto skuplji. Na
godinu ćemo morati povećati iznos, jer su okolna sela postavila veliki standard. Dok platimo ribu i
meso čiji je iznos za svako oko 6,000.00 kn, šatori, tamburaši, TOI TOI sanitarni čvor i razglas. U
potrošnju također ulazi i financiranje natjecanja djece DVD-a.
Zamjenik predsjednika vijeća: Ima li još pitanja? Budući da nema, predlažem 2. točku dnevnog reda
na usvajanje.
Zamjenik predsjednika vijeća: Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika, 3 ZA, 0 PROTIV, 4
SUZDRŽAN.
Zamjenik predsjednika vijeća: Bez obzira na glasanje, proračun je izbalansiran, rijetko gdje koja
stavka prelazi više od očekivanog, isključivo kod velikih stavki, izuzev manjih koje se često ne mogu
predvidjeti. Sve je točno odrađeno, prekoračenja većih od 5% nema.
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Zamjenik predsjednika vijeća: Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda.
3. Izvješće o radu načelnika Općine Sikirevci za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine
Načelnik: Sve je objašnjeno u prethodnoj točki.
Zamjenik predsjednika vijeća: Izvješće ste dobili u materijalima, ono je opširno i detaljno
obrazloženo te zakonski ispoštovano.
Zamjenik predsjednika vijeća: Ima li pitanja?
Ivan Lovrić: Stavka u vezi pripreme projektne dokumentacije na natječaj za ambulantu u Jarugama i
ambulantu u Sikirevcima, zašto je izrada projekta čiji je iznos oko 100.000,00-200.000,00 kn toliko
visok, a i sama izrada Ugovora 47.000,00 kn?
Načelnik: Uključena je kompletna provedba projekta i u projektu stoje prihvatljivi troškovi, za koje
mi dobivamo povrat.
Zamjenik predsjednika vijeća: Budući da nema više pitanja, predlažem 3. točku na usvajanje.
Zamjenik predsjednika vijeća: Tko je ZA? Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika 4 ZA, 0
PROTIV, 3 SUZDRŽAN.
Zamjenik predsjednika vijeća: Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda.
Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i
19/13. – pročišćeni tekst), članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije « broj 1/18.) Općinsko vijeće Općine Sikirevci, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 24.srpnja
2018.god., donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu
načelnika Općine Sikirevci
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
I.
Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Načelnika Općine Sikirevci za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja 2018. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu,prvim danom objave, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije i na web stranicama općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA:021-05/18-01/10
URBROJ:2178/26-02-18-1
Sikirevci, 24.srpanj 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Sikirevci:
Josip Matić
4. Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci
Zamjenik predsjednika vijeća: Odluku ste dobili u materijalima. Napravljena je sukladno Zakonu i
smatram da je uredu. Jedino mi nisu jasne kaznene odredbe iz čl. 65, navedeno je da će se samo
pravne osobe kažnjavati, a što je sa fizičkim osobama? Smatram da bi bilo ispravno navesti da će se
kažnjavati prekršitelji ili pravne i fizičke osobe.
Načelnik: Ja se nadam da sve vi svi pročitali ovaj Pravilnik o komunalnom redu. Budući da sada
imamo zaposlenog komunalnog redara, po ovome Pravilniku će on i postupati, pokušati uvesti reda u
sve ono što narušava izgled našega sela i sl. stvari.
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Zamjenik predsjednika vijeća: Odluka je napravljena sukladno Zakonu o komunalnom redu,
naravno da postoje nepredvidljive situacije koje se mogu dogoditi na terenu, ali po ovoj Odluci
komunalni redar postupa, ukoliko dođe do nepravilnosti.
Zamjenik predsjednika vijeća: Tko je ZA da usvajanje ove točke dnevnog reda? Javnim
glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika, konstatiram, jednoglasno.
Zamjenik predsjednika vijeća: Možemo prijeći na slijedeću točku dnevnog reda.
Temeljem odredbe članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), u vezi s odredbama Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), te članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Sikirevci, na 9. sjednici
održanoj 24.srpnja 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
O KOMUNALNOM REDU OPĆINE SIKIREVCI
Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci u cijelosti čini sastavni ovog Zapisnika.
5. Odluka o uvjetima u načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Zamjenik predsjednika vijeća: Sve što se tiče naslova on je u detalje opisan u ovoj Odluci. Za
vrijeme moga mandata, bilo je svakakvih slučajeva po pitanju ove točke. Po ovoj Odluci komunalni
redar će se ograniči po tom pitanju te postupati prema vlasnicima i samim time i životinjama.
Smatram da bi još trebalo naći registriranu firmu, koja hvata i zbrinjava životinje, te s njom surađivati.
Predlažem da se to u slijedećem proračunu predvidi.
Načelnik: Izašao je novi zakon o zaštiti životinja. Što se tiče stavljanja firme u proračun, cijena bi
morala biti oko 100.000,00kn. Jer ako bi se pas smjestio u azil, treba proći čitavu proceduru koja
košta, a jedan mjesec boravka tamo je oko 1.000,00kn. Ako se to pročuje, ljudi će masovno ostavljati
pse u naše selo, a ta brojka bi mogla biti dosta velika. Za sada rješenja za pse, nema. Kontaktirao sam
firmu iz Vinkovaca, međutim kod njih nema mjesta, a oni i druga županija. Čeka se na brodski azil,
čiji je kapacitet svega 100 pasa, a to će se napuniti vrlo brzo. Situacija je osjetljiva, jer je psa teško
uhvatiti, ako se što nelegalno psu napravi netko će prijaviti i poslati udruzi o zaštiti životinja isto tako
mogućnost kupnje puške za uspavljivanje više nije moguća, prema tome rješenja nema.
Zamjenik predsjednika vijeća: Tko je ZA usvajanje ove Odluke? Javnim glasovanjem, dizanjem
ruku vijećnika, konstatiram, jednoglasno.
Zamjenik predsjednika vijeća: Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda.
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti
životinja (Narodne novine 102/17) i članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 1/18) Općinsko vijeće Općine Sikirevci, na svojoj 9. sjednici održanoj dana
24.srpnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama u cijelosti čini sastavni ovog Zapisnika.
6. Zaključak o povećanju naknade za ordinaciju opće medicine dr. Darko Lacković
Zamjenik predsjednika vijeća: U materijalima ste dobili dopis od dr. Lackovića, koji želi da mu se
iznos plaćanja povisi za 1,00 kn.
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Zamjenik predsjednika vijeća: Tko je ZA prihvaćanje ovakve ponude? Javnim glasovanjem,
dizanjem ruku vijećnika, jednoglasno.
Zamjenik predsjednika vijeća: Zaključujem 6. točku dnevnog reda i prelazimo na slijedeću točku.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ broj 01/18.) Općinsko vijeće općine Sikirevci na 9. sjednici održanoj dana 24.07. 2018.g.
donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o povećanju zakupnine za poslovni prostor
Članak 1.
Prihvaća se zahtjev zakupnika poslovnog prostora – Ambulante Sikirevci, specijalističke
ordinacije opće medicine Darko Lacković, dr.med. ( Ugovor: Klasa: 023-05/15-01/31; Urbroj:
2178/26-01-15-1 od 30.11.2015. g.) za povećanje zakupnine za poslovni prostor u iznosu od 1,00 kn.
Članak 2.
Na temelju ovog Zaključka, napraviti će se Aneks Ugovora te će se članak 5. stavak 1.
mijenjati:
„ Zakupnina za poslovni prostor iz ovog ugovora iznos 1.001,00 kn mjesečno, koju se
zakupnik obvezuje plaćati mjesečno unaprijed do svakog 15. u mjesecu, o čemu će mu zakupodavac
izdati fakturu.“
Članak 3.
Ovaj Zaključak donosi se na temelju pismene zamolbe dr.med.Darko Lacković, ordinacija
opće medicine od 22.05.2018., a stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 021-05/18-01/12
URBROJ: 2178/26-02-18-1
U Sikirevcima, 24.07.2018.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić
7. Pitanja, prijedlozi, razno
Načelnik: Budući da imamo komunalnog redara, koji će uvesti red što se tiče plaćanja komunalne i
grobne naknade, predlažem da se kupi novi program po kojemu će komunalni redar raditi, jer program
koji trenutno imamo je dosta loš. Cijene programa su relativno visoke, međutim on omogućuje
satelitski pregled čestica i točnije mjerenje nekretnine. Trebalo bi se po Zakonu o komunalnom redu
uvesti plaćanje svih izgrađenih prostora. Da mi sada uvodimo red po tom pitanju to bi bilo jako teško.
U budućnosti, volio bih da preko novoga programa uvedemo red u obvezi plaćanja komunalne
naknade, gdje bi se točno vidjelo za koju građevinu, koje godine naknada nije ili je plaćena.
Marija Stažić: Trenutno u program komunalne naknade uveden je stambeni i poslovni prostor za koji
se plaća komunalna naknada, iako bi se po zakonu trebalo plaćati i za garažni prostor te za izgrađeno i
neizgrađeno zemljište.
Zamjenik predsjednika vijeća: Program je nabavljen za jako malo novaca, ja osobno ne bi žurio sa
novim programa, jer uvoditi će se red u vezi plaćanja poreza na nekretnine, gdje će opet biti obveza i
promjena. Ukoliko se taj porez uvede, obveza plaćanja komunalne naknade se ukida, prema tome
smatram da bi novac za novi program bio uzalud potrošen, a radi se o poprilično visokoj cijeni.
Nikako ne bih volio da radimo mimo Zakona, ali znamo kakva su vremena i treba ljudima izaći u
susret. Puno je građevina koje nisu upravo zbog loših godina više u funkciji te samim time ne donose
prihode, zbog čega da sada ti ljudi plaćaju komunalnu naknadu na to.
Tomislav Zovko: Kuće koje su legalizirane, u posjedovnom listu imate upisane sve površine zgrada.
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Načelnik: Problem su stare kuće u kojima nitko ne živi, kako naplaćivati za njih komunalnu naknadu?
Tomislav Zovko: U slučaju nekakve elementarne nepogode u većini slučajeva ljudi upravo za te stare
kuće podnose zahtjeve za obnovu. Kome smeta neka ju ruši ili neka plaća umanjenu komunalnu
naknadu.
Načelnik: Htio sam napomenuti kako većina Općina ima svoga odvjetnika kojemu plaća paušal,
predlažem da i mi uzmemo jednoga za našu Općinu. Što se tiče nekakvih pravnih stvari, za provjeru
jednoga ugovora on naplati poprilično visoku cijenu, a da mu plaćamo paušal mogli bi mu puno više
dokumenata slati na provjeru s time da bi nas to izašlo puno povoljnije.
Ivan Lovrić: Smatram da je bolje plaćati po potrebi, jer ako se plaća paušal ti si ugovorom vezan
toliko mu isplatiti, bez obzira koliko ugovora ili sličnih stvari on provjeravao.
Načelnik: Sve dužnike za zemlju je nemoguće pritisnuti na plaćanje bez odvjetnika, a i sve odluke i
slični dokumenti išli bi odvjetniku na provjeru i samim time bismo bili sigurni da nam je sve
pravovaljano.
Zamjenik predsjednika vijeća: Za vrijeme moga mandata i ja sam sam bio na granici da uzmem
odvjetnika, smatram da bi to bilo dobro, a što se tiče novca, ne bi to bila neka visoka cifra. Odvjetnik
bi po tome imao ulogu pročelnika, što uopće nije loše.
Tomislav Zovko: Smatram da nam pravna pomoć u svakom slučaju treba.
Zamjenik predsjednika vijeća: Na početku godine treba predvidjeti u proračun i neka se vidi kroz
godinu kako će to funkcionirati i koliko će to sve koštati.
Zamjenik predsjednika vijeća: Ima li tko još nešto za reći?
Ivan Lovrić: Imam primjedbu na rad. No prije svega samo da objasnim, mi se ovdje bavimo
politikom, a ne nekakvim drugim stvarima. Po broju vijećnika, iz našeg kluba HDZ-a trebao je biti i
predsjednik vijeća, međutim nije izabran. Sve je to u redu, ali i mi imamo pravo na svoje mišljenje,
svoje stavove koje po svom političkom opredjeljenju shvaćamo. Nitko nije protiv Općine, jednostavno
se na taj način borimo za svoje stavove.
Zamjenik predsjednika vijeća: Tražim petominutnu stanku ili zaključujem sjednicu.
Ivan Lovrić: Mogu li završiti svoje izlaganje?
Zamjenik predsjednika vijeća: Zaključujem sjednicu u 21:33.
Zapisničar:
Gordana Lešić
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Matić
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