
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 i 137/15) i temeljem 

članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na --. sjednici održanoj dana -----2017. godine, 

donosi: 

 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br. 1011/4  k.o. Oprisavci  

 

 

Članka 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci prihvaća Geodetsko situacijski nacrt- Prijedlog 

parcelacije k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije 

Damira Vlajnić, dipl.ing.geod., Lička 42, 35000 Slavonski Brod.  

 

Članak 2. 

 Prijedlogom parcelacije predviđa se od k.č.br. 1011/4 napraviti šest novih parcela,  

  

- parcela označena brojem 1 predviđena je za buduću cestu s koje se osigurava pristup 

na parcele označene brojem 2,3 i 6 

- parcele označene brojevima 2,3 i 4 predviđene su za proizvodno poslovnu namjenu, 

- parcela označena brojem 5 predviđena je za stambenu izgradnju, 

- parcela označena brojem 6 predviđena je za sportsko-rekreativnu namjenu. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OPRISAVCI 

KLASA: 023-05/17-01/01 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

Oprisavci, 31. siječnja  2017.g. 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Matej Kolobarić 

DOSTAVITI: 

1. „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

2. Dosje zapisnika, 

3. Pismohrana,  

 



 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 i 137/15) i temeljem 

članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 28. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017. 

godine, donosi: 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu  parcelacije k.č.br. 1011/4  k.o. Oprisavci  

 

 

I 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci razmotrilo je  Geodetsko situacijski nacrt- Prijedlog 

parcelacije k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije 

Damira Vlajnić, dipl.ing.geod., Lička 42, 35000 Slavonski Brod.  

 Prijedlogom parcelacije predviđa se od k.č.br. 1011/4 napraviti šest novih parcela,  

 parcela označena brojem 1 predviđena je za buduću cestu s koje se osigurava pristup na 

parcele označene brojem 2,3 i 6 

- parcele označene brojevima 2,3 i 4 predviđene su za proizvodno poslovnu namjenu, 

- parcela označena brojem 5 predviđena je za stambenu izgradnju, 

- parcela označena brojem 6 predviđena je za sportsko-rekreativnu namjenu. 

 

II. 

Općinsko vijeće traži da se ovaj predmet dostavi Vijeću mjesnog odbora Oprisavci na 

davanje mišljenja o potrebi parcelacije k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci, kako bi Općinsko 

vijeće temeljem dostavljenog očitovanja  moglo donijeti konačnu odluka o parcelaciji . 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OPRISAVCI 

KLASA: 023-05/17-01/05 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

Oprisavci, 31. siječnja  2017.g. 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Matej Kolobarić 

DOSTAVITI: 

1. „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

2. Dosje zapisnika, 

3. Pismohrana,  

 


