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Z A P I S N I K 
o radu 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci 

održane 14. srpnja 2010. godine 

 

 

 Sjednica je odrţana u Oprisavcima, Oprisavci 174 A, 14. srpnja 2010. godine sa 

početkom u 20,30 sati. 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Oprisavci Matija Trepšić. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

 

1. Matija Trepšić                                      7. Vinko Katalinić 

2. Franjo Rečić                                         8. Mirko Lučić 

3. Stjepan Novoselović                            9. Blaţ Radičević 

4. Mijo Vladić                                        10. Mato Blaţević 

5. Josip Cvijanović                                 11. Matej Kolobarić 

6. Tomislav Zečević                               12. Franjo Mumić   

 

te načelnik općine Antun Jovičić, zamjenik načelnika Antun Kovačević. 

 

Sjednici  nisu nazočni: 

- neopravdano  Mato Botica                             

 

Zapisnik na sjednici vodi: Nada Rukavina. 

 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Matija Trepšić, konstatira da je od 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 12 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DNEVNI RED 

 

 

 

1. Donošenje Odluke o prijenosu prava gradnje međumjesne i distributivne vodovodne 

mreţe općine Oprisavci 

2. Različito.    

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

TOĈKA 1.  Donošenje Odluke o prijenosu prava gradnje meĊumjesne i distributivne  

vodovodne mreže općine Oprisavci 

 

Matija Trepšić: upoznaje nazočne sa novonastalom situacijom vezanom uz izgradnju i 

završetak međumjesne i distributivne vodovodne mreţe općine Oprisavci. Moli načelnika da 

vijećnicima detaljnije pojasni o čemu se radi. 

Antun Joviĉić: svi ste dobro upoznati da nemamo dovoljno vlastitih sredstava za dovršenje 

izgradnje međumjesne i distributivne vodovodne mreţe na našoj općini. Telefonskim pozivom 

me je gdin Tomljanović iz Vodovoda obavijestio da se moţemo kandidirati, kao općina koja ima 

započetu vodovodnu mreţu, a nema dovoljno sredstava za završetak. Hrvatska vlada je 

osigurala novac, a mi bi trebali donijeti Odluku o prijenosu prava gradnje međumjesne i 

distributivne vodovodne mreţe na firmu Vodovod d.o.o. (općina Oprisavci ima udio u 

vlasništvu),  koja bi  obavila u naše ime postupke javne nabave.  

Imamo velike šanse da dobijemo sredstva u 100 postotnom iznosu za završetak vodovodne 

mreţe. Magistralni vod je završen, mreţa je završena u Poljancima i Oprisavcima, te će se ovih 

dana početi s priključcima u ta dva naselja. 

Financiranje bi se obavljalo preko Hrvatskih voda. 

Firma Vodovod je izradila troškovnik za 10.500 km mreţe u naseljima: Svilaj, Prnjavor, Novi 

Grad, Zoljani, Struţani i Kupina. Kupina je bila u okviru općine i u okviru magistralnog voda, u 

projektu je, tako da bi bilo previše komplicirano da se sada izdvaja iz ovog projekta. U interesu 

nam je da bude što više priključaka, da bi voda bila ispravna. Radi se o 4.237.803,00 kn koji bi 

bio isplaćen u cijelosti. 

Mijo Vladić: zašto je izrađen troškovnik, ako će sve biti plaćeno u cijelosti? 

Antun Joviĉić: prilikom predaje kandidature, mora se iskazati troškovnik, da se zna o kojem se 

iznosu radi. 

Mijo Vladić: što ako netko zakaţe? Nigdje ne piše koliko će tko dati? Zašto je tako iznenada 

sazvana sjednica? Tri mjeseca nema Vijeća, sad izvanredna sjednica? Što da nema kvoruma? 

Antun Joviĉić: prvu informaciju sam dobio u ponedjeljak telefonom od gdina Tomljenovića, u 

utorak sam bio kod njega na sastanku, gdje sam dobio sve potrebne informacije. Morala se 

sazvati hitna sjednica, jer već sutra moram odnijeti Odluku, jer zadnji su dani za predaju 

dokumentacije. Ako netko zakaţe, ako ne dobijemo, tu smo nemoćni, nemamo što izgubiti. 

Franjo Reĉić: mislim da trebamo ovo objeručke prihvatiti, vrijeme je da se vodovodna mreţa 

konačno završi, za nas je ovo jako dobar trenutak. 

Antun Kovaĉević: objasnite mi „prijenos prava gradnje“, što to zapravo znači? 

Antun Joviĉić: prijenos prava gradnje, ne pravo na mreţu, Vodovod je nositelj aktivnosti, da 

gradnja  bude u skladu s postojećim zakonskim propisima. 

Stjepan Novoselović: oni kandidiraju u naše ime. 

 

Nakon rasprave, donesena je jednoglasno Odluka. 



Na temelju članka   35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («N.N.» 

br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08) i članka 32. Statuta općine Oprisavci (“Sluţbeni vjesnik 

Brodsko-posavske ţupanije” br. 11/09), Općinsko vijeće općine Oprisavci, na svojoj 2. 

izvanrednoj sjednici odrţanoj 14. srpnja 2010.g. donijelo je 

 

ODLUKU 

o prijenosu prava gradnje meĊumjesne 

i distributivne vodovodne mreže općine Oprisavci 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine Oprisavci i općina Oprisavci kao investitor 

gradnje međumjesne i distributivne vodovodne mreţe općine Oprisavci na više k.č. u k.o. 

Oprisavci, Trnjanski Kuti, Poljanci, Struţani, Svilaj, Novi Grad, Zoljani, Prnjavor i Kupina 

prenosi prava investitora na Vodovod d.o.o., Zrinska 25, Slavonski Brod, MB 3070301, OIB 

80535169523 sukladno ulaganjima u isti prema članku 1. st. 2. Sporazuma o sufinanciranju 

programa i etape regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije čiji je nerazdvojivi dio i 

mjesna i distributivna mreţa naselja u općini Oprisavci. 

 Vodovod d.o.o. je Odlukom Ţupanijskog poglavarstva (SV 4/06) određen za nositelja 

svih aktivnosti na izgradnji i distribuciji pitke vode na istočnom dijelu Brodsko-posavske 

ţupanije. 

 Općina Oprisavci je temeljem iste Odluke i uplatom u dio temeljnog kapitala uvedena u 

strukturu Vodovoda d.o.o. 

 

Ĉlanak 2. 

 

 Vodovod d.o.o. će nakon donošenja ove Odluke zatraţiti dopunu građevne dozvole, 

klasa: UP/I-361-03/03-01/63, ur.broj: 2178-01-03-02-04-4, od 26. srpnja 2004.g. sukladno 

članku 237 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), a u svezi s člankom 202. st. 2 

Zakona o vodama (NN 153/09). 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Sluţbenom vjesniku 

Brodsko-posavske ţupanije“. 

 

Klasa: 023-05/10-01/12 

Ur.broj: 2178/14-01-10-1 

 

TOĈKA 2. Razliĉito 

 

Matija Trepšić: molim načelnika da nam da kratku informaciju vezano za protekle izbore za 

Mjesne odbore. 

Mijo Vladić: izbori su jako loše odrađeni, nikakvih obavijesti, ljudi nisu znali, tko je odredio 

gdje će biti biračko mjesto u Oprisavcima? 

Matija Trepšić: Povjerenstvo zajedno s načelnikom. 

Antun Joviĉić: budući da je na lokalnim izborima bilo problema, kada je biračko mjesto bilo u 

Vijećnici općine, ja nisam smio doći u svoj ured, sada smo odlučili da biračko mjesto bude 

izvan zgrade općine da se ne bi ponovilo isto. Ne moţe Povjerenstvo i Birački odbor biti na 

jednom mjestu, ja kao načelnik ne smijem doći u svoj ured. 

Stjepan Novoselović: tko je na listi, ne smije biti na biračkom mjestu, krši se izborna šutnja. 



Matija Trepšić: slaţem se da je bilo slabo plakatirano, ljudi nisu bili dovoljno informirani, niti 

o izborima, niti o biračkim mjestima. 

Mijo Vladić: zašto su uvijek isti u Biračkim odborima, dajte i drugoj djeci, da ne budu uvijek 

isti. 

 

Mijo Vladić napušta sjednicu. 

 

Stjepan Novoselović: ja više neću sjediti u ovom sastavu Vijeća, imam puno pitanja, a nikad ne 

dobivam odgovor. 

Matija Trepšić: svi imate pravo postaviti pitanje i na njega dobiti odgovor, ukoliko ne usmeno, 

onda u pismenom obliku. 

Tomislav Zeĉević: po Poslovniku, pismeni odgovor se daje samo onome tko to izričito zatraţi. 

 

 

Budući da pitanja i prijedloga više nije bilo, sjednica je završila s radom u 21,40 sati. 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Matija Trepšić 

 


