REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/19-01/03
UR.BROJ: 2178/14-01-19-2
Oprisavci, 11. lipnja 2019.g.

ZAPISNIK
o radu 13. sjednice
Općinskog vijeća Općine Oprisavci
održane 11. lipnja 2019.godine
Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci , Trg Svetog Križa 16,
dana 11. lipnja 2019. godine s početkom u 19,40 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Mijo
Uremović.
Nakon što je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne, utvrđeno je da su sjednici
nazočni članovi Općinskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MIJO UREMOVIĆ
ANA REČIĆ
MIJO VLADIĆ
STJEPAN NOVOSELOVIĆ
STIPO DŽAMBO
STJEPAN KURKUTOVIĆ
ANTUN UREMOVIĆ
MATO BOTICA
MATO VUKOVIĆ
PETAR VINARIĆ
MARIJA JUKIČ

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ .
- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ.
- Blaženka Budimir i Ivan Nožina, INKONZALTING d.o.o.
Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća : FRANJO JAREDIĆ i STJEPAN
VUČKOVIĆ
Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedatelj konstatira da je od ukupno 13 vijećnika
Općinskog vijeća sjednici nazočno 11 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani nastavak
rada.
Zapisnik na sjednici vodi Ivana Vidaković, djelatnica na stručnom osposobljavanju u
Općini Oprisavci.
Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović pročitao je nazočnima dnevni red, te na
prijedlog Općinskog načelnika da općinsko vijeće odobri kupnju defibrilatora i prijedlog

vijećnika Stipe Džambo da se novac iz Proračuna predviđen za udžbenike prenamjeni za
radne bilježnice, predlaže da se dnevni red dopuni sa još dvije točke i to pod točkom:
6. Donošenje odluke o nabavi defibrilatora Zoll AED PLUS – osnovni za zdravstvenu
ambulantu Oprisavci
7. Donošenje Odluke o nabavi radnih bilježnica, likovnih mapa,pribora za tehničku kulturu i
bilježnica za sve učenike Osnovne škole „Stjepan Radić“ Oprisavci
Za sjednicu je utvrđen sljedeći :
DNEVNI RED:
Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Aktualni sat.
1. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Oprisavci, izvjestitelj: Ivan
Nožina, izrađivač: INKONZALTING d.o.o.
2. Razmatranje ponude o preuzimanju plaćanja naknade u poštanskom uredu 35213
Oprisavci, za račune koje ispostavlja Općina Oprisavci
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke
PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju.
4. Izvješće o provođenju Odluke o izmjeni i dopuni III izmjene PPUO Oprisavci .
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine
Oprisavci, za projekt izgradnje šumskih cesta Poljanci, Oprisavci.
6. Donošenje odluke o nabavi defibrilatora Zoll AED PLUS – osnovni za
zdravstvenu ambulantu Oprisavci
7. Donošenje Odluke o nabavi radnih bilježnica, likovnih mapa,pribora za tehničku
kulturu i bilježnica za sve učenike Osnovne škole „Stjepan Radić“ Oprisavci
8. Različito
Dnevni red s predloženim dopunama je jednoglasno usvojen.

Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da su dobili Zapisnik o radu 12. sjednice
Općinskog vijeća , te pitao imaju li primjedbi?
Kako nije bilo primjedbi, predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje
Zapisnika o radu 12. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 12. sjednice jednoglasno je usvojen ( sa 11 glasova ZA).
Mijo Uremović: Predložio je da se prva točka dnevnog reda održi prije aktualnog sata.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

TOČKA 1.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Oprisavci,
izvjestitelji: Ivan Nožina i Blaženka Budimir , izrađivač procjene :
INKONZALTING d.o.o.

Blaženka Budimir i Ivan Nožina: Prezentirali su nazočnima procjenu rizika od velikih
nesreća na području Općine Oprisavci.
Predsjednik Općinskog vijeća nakon izlaganja dao je na usvajanje prijedlog Procjene
rizika od velikih nesreća za područje Općine Oprisavci, nakon glasovanja predsjednik
Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donosi:
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15), i članka 30. Statuta Općine Oprisavci (“'Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
03/18.), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2019.g.
donosi
ODLUKU
O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
ZA OPĆINU OPRISAVCI
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Oprisavci (u daljnjem tekstu: Procjena), koju
je izradila radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od
velikih nesreća za područje Općine Oprisavci, KLASA: 810-01/18-01/04 URBROJ: 2178/14-02-18-1
od; 24. kolovoza 2019.g. uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u
području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta – trgovačkog društva „IN Konzalting“ d. o.
o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18.
Članak 2.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Oprisavci nalazi se u prilogu i sastavni je
dio ove odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 023-05/19-01/14
URBROJ: 2178/14-01-19-01

AKTUALNI SAT
Pejo Kovačević: Izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice vijeća do danas odrađeno
sljedeće: javna nabava za šumske ceste u Oprisavcima i Trnjanskim Kutima,. Ugovori su
potpisani s izvođačima radova, Građenje Rašić u Trnjanskim Kutima s iznosom od
820.000,00kn +PDV te Promet građenje u Oprisavcima u iznosu od 1 200.000,00kn +PDV.
Navedeno je da su projekti u potpunosti financirani sredstvima Europske unije. Potpisan je
ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja za rekonstrukciju i nadogradnju doma u Svilaju.
Nastavilo se sa betoniranjem staze, izbetoniran je dio od crkve do škole. Kupljene su cijevi za
ogradu oko groblja. Dobiveno je rješenje za vlasništvo nad kućom za dom u Stružanima.
Kupljene su stolice i posuđe za domove u Trnjanskim Kutima i Poljancima.
Stjepan Novoselović: postavio je pitanje što je to s odlukom o prijenosu školskog stana u
Svilaju na Općinu?
Pejo Kovačević: U postupku je.

Stjepan Kurkutović: Pitao hoće li se poduzeti nešto po pitanju komaraca.
Pejo Kovačević: Napomenuo da je larvicidni tretman već obavljen a da će se sa
zaprašivanjem krenuti sljedeći tjedan.
Mijo Vladić: Pitao načelnika tko raspolaže državnom zemljom u općini Oprisavci, te
napomenuo da zemljište u Trnjanskim Kutima koriste ljudi s druge općine, te tko je to njima
dopustio, odnosno postoji li naputak tko to smije koristiti.
Pejo Kovačević: odgovorio je da što se tiče ulaska u posjed općina nema ovlasti dati nikome
ugovor bez natječaja, ako je netko ušao radi to na vlastitu odgovornost. Uglavnom je to
zemlja koja nije privedena kulturi, većinom šikara. Prije par dana općina je dobila suglasnost
Ministarstva. Općina bi do kraja godine trebala raspisati natječaj.
Mijo Vladić: napomenuo je da je Općina Kapela krenula u natječaj.
Pejo Kovačević: rekao je da je Ministarstvo tek nedavno donijelo Pravilnik o provođenju
javnog natječaja.
Mijo Vladić: ima saznanja da lokalna samouprava mora donijeti odluku o raspisivanju
natječaja.
Pejo Kovačević: odgovorio je da općina hoće donijeti odluku, ali kriterije ne može sama
donijeti, to je propisano ovim Pravilnikom.
TOČKA 2. Razmatranje ponude o preuzimanju plaćanja naknade u poštanskom uredu
35213 Oprisavci, za račune koje ispostavlja Općina Oprisavci
Mijo Uremović: Objasnio da naknada u pošti iznosi minimalno 5,00 kn do maksimalno 80,00
kn, te da bi to godišnje iznosilo oko 50.000,00kn.
Pejo Kovačević: Objasnio je da se radi samo o računima koje ispostavi Općina, kao što su
računi za komunalnu naknadu. Nadovezao se da većina načelnika u drugim općinama nije
prihvatila ovu ponudu.
Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave dao je na glasovanje ponudu o preuzimanju
plaćanja naknade u poštanskom uredu 35213 Oprisavci, za račune koje ispostavlja Općina
Oprisavci, nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s
11 glasova PROTIV nije usvojilo ponudu.
TOČKA 3.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila
tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju.

Mijo Uremović: napomenuo je da su svi u materijalima dobili pismo namjere o korištenju
usluga azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. Sibinj podneseno u svrhu korištenja usluga azila za
životinje u naselju Sibinj. Sva naša mjesta imaju problem s napuštenim psima lutalicama.
Općine bi snosile sljedeće troškove : 1000,00 kn mjesečno za boks, 250,00 kn za cijepljenje i
mikročipiranje i 400,00 kn kastracija životinja, ostali troškovi koji se pojave mogu biti ili ne a
to su eutanazija, odvoz uginulih životinja, troškovi prijevoza itd.
Pejo Kovačević: rekao je da je bio na sastanku općina i navedene tvrtke koja nudi azil za
životinje, te da je to nešto što moramo i što bi trebali na ovaj način riješiti. Uvjet je da općine
sa Praxis-vet d.o.o. zaključe ugovor na 4-5 godina.
Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave o prijedlogu Odluke o prihvaćanju pisma
namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju dao je na usvajanje
Odluku, nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 8
glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa 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 i 123/17) i članka 30. Statuta
Općine Oprisavci (“'Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2019.g. donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila
tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se pismo namjere tvrtke PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244, Ulica
108. brigade ZNG 50, Sibinj, podneseno u svrhu korištenja usluga azila za životinje, u naselju Sibinj.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je pismo namjere tvrtke PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244,
zaprimljeno u Općini Oprisavci dana 04. travnja 2019. godine, KLASA:023-01/19-01/11,
URBROJ:2178/14-02-19-1
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Oprisavci na zaključivanje i potpisivanje Ugovora s tvrtkom iz
članka 1. ove Odluke, radi ugovaranja usluge korištenja azila, na rok od 5 godina, počevši s danom
početka rada azila u Sibinju.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 023-05/19-01/15
URBROJ: 2178/14-01-19-01

TOČKA 4.

Izvješće o provođenju Odluke o izmjeni i dopuni III izmjene PPUO
Oprisavci

Mijo Uremović: napomenuo je da je potreba Općine donijeti III. Izmjene i dopune PPUO.
Pejo Kovačević: izvijestio je nazočne da je postupak izmjena i dopuna PPUO Oprisavci
pokrenut prije svega zbog građevinskog područja u Novom Gradu (općina nije mogla dobiti
građ. dozvola za društveni dom, jer trgovina nije u građevinskoj zoni) . Poslana je obavijest
stanovništvu općine ukoliko ima kakvih primjedbi i prijedloga glede ovih izmjena nakon toga
utvrđeno je da treba:
- uskladiti granicu građevinskog područja naselja Novi Grad prema stvarnom stanju
u prostoru,
- uskladiti planirane širine kolnika cesta na području općine,
- izmijeniti granicu građevinskog područja naselja Oprisavci prema prihvaćenoj
inicijativi,
- utvrditi koridore komunalne infrastrukture,
- proširiti lokaciju reciklažnog dvorišta za potrebe odlaganja građevinskog otpada,
- ukinuti zonu sporta i rekreacije i poslovnu zonu u naseljima Trnjanski Kuti i
Zoljani,
- smanjiti površinu zone sporta i rekreacije uz reciklažno dvorište,
- planirati površinu za izgradnju solarnih elektrana,
- planirati površinu za kamp (T3).
Općinsko vijeće primilo je na znanje navedeno izvješće

TOČKA 5.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području općine Oprisavci, za projekt izgradnje šumskih cesta Poljanci,
Oprisavci.

Pejo Kovačević: izvijestio je nazočne da je ovu Odluku potrebno donijeti kao sastavni dio
dokumentacije natječaja UNUTAR MJERE 04 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU« IZ
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 20142020
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Odluku o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području općine Oprisavci, za projekt izgradnje šumskih cesta
Poljanci, Oprisavci., nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da
Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (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 i 123/17) i temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2019. godine, donosi:
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oprisavci
za projekt: „Rekonstrukcije traktorskih puteva u šumske ceste u gospodarskoj jedinici ZAPADNE
TRNJANSKE ŠUME“
Članka 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci daje suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice
lokalne samouprave općine Oprisavci za projekt „Rekonstrukcije traktorskih puteva u šumske ceste
u gospodarskoj jedinici ZAPADNE TRNJANSKE ŠUME“.
Članak 2.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta „Opis projekta/operacije“, Ovlašćuje se
načelnik općine Oprisavci za podnositelja prijave navedenog projekta
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/19-01/16
UR.BROJ: 2178/14-01-19-1

TOČKA 6.

Donošenje odluke o nabavi defibrilatora Zoll AED PLUS – osnovni za
zdravstvenu ambulantu Oprisavci

Mijo Uremović : napomenuo je da je Općinsko vijeće dobilo dopis od dr. Sanje Samardžić o
potrebi nabave debifrilatora Zoll AED Plus. Smatra da to ne bi trebao biti problem, tu je
ambulanta, a tu i je igralište blizu. Uređaj bi bio postavljen na zdravstvenu ambulantu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Odluku o nabavi defibrilatora Zoll AED
PLUS – osnovni za zdravstvenu ambulantu Oprisavci., nakon glasovanja predsjednik
Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (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 i 123/17) i temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2019. godine, donosi:
ODLUKU
o nabavi Defibrilatora Zoll AED PLUS – osnovni
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci Odobrava kupnju Defibrilatora Zoll AED PLUS –
osnovni za zdravstvenu ambulantu Oprisavci
Članak 2.
Zadužuje se Općinski načelnik Općine Oprisavci i Jedinstveni upravni odjel Općine
Oprisavci za provođenje nabave iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na daljnju
provedbu.
KLASA: 023-05/19-01/17
URBROJ:2178/14-01-19-1

TOČKA 7. Donošenje Odluke o nabavi radnih bilježnica, likovnih mapa,pribora za
tehničku kulturu i bilježnica za sve učenike Osnovne škole „Stjepan
Radić“ Oprisavci
Mijo Uremović: napomenuo je da je država ove godine osigurala sredstva za udžbenike, te da
bi sada općina trebala novac predviđen u Proračunu za tu namjenu prenamijeniti za kupnju
radnih bilježnica.
Pejo Kovačević: napomenuo je da je to velika ušteda roditeljima učenika. Uz radne bilježnice
tu su još bilježnice, likovne mape i pribor za tehnički. Sve je to trošak.
Mijo Uremović: rekao je da bi trebali nabaviti i obične bilježnice, te likovne mape i pribor za
tehnički.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog za nabavu radnih bilježnica,
likovnih mapa,pribora za tehničku kulturu i bilježnica za sve učenike Osnovne škole
„Stjepan Radić“ Oprisavci, nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da
Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (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 i 123/17) i temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2019. godine, donosi:
ODLUKU
o nabavi radnih bilježnica, likovnih mapa,pribora za tehničku kulturu i bilježnica
za sve učenike Osnovne škole „Stjepan Radić“ Oprisavci
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava novčana sredstva iz Proračuna Općine
Oprisavci za 2019.g. za nabavu radnih bilježnica, likovnih mapa, pribora za tehničku kulturu i
bilježnica za sve učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole „Stjepan Radić“ Oprisavci.

Članak 2.
Zadužuje se Općinski načelnik Općine Oprisavci i Jedinstveni upravni odjel Općine
Oprisavci za provođenje nabave iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/19-01/18
URBROJ:2178/14-01-19-1

TOČKA 8.Različito
Mijo Vladić: ima prigovor na drva ostavljena na liniji.
Marija Stojanović: napomenula problem izblijedjelih linija na cestama
Mijo Uremović: napomenuo je da naše komunalno poduzeće nije održalo niti jednu sjednicu
Nadzornog odbora.
Pejo Kovačević: rekao je da će vidjeti sa direktorom da se to riješi.
Stjepan Novoselović: pitao je dali ima kakvih naznaka za obnovu kuća iz Fonda za
energetsku učinkovitost i ima li načelnik kakvih informacija o tome.
Pejo Kovačević: rekao je da općina nema s tim ništa, bio je natječaj za grijanje krajem prošle
godine.
Marija Jukić: rekla je da bi na stranicama Ministarstva trebalo biti objavljeno.
Stjepan Kurkutović: ima prigovor na čišćenje kanala, te koja je srha toga , ako ćuprije nisu
očišćene. Godinu dana je prošlo ćuprije zatrpane, voda stoji.

Pitanja više nije bilo, te je sjednica završila u 22:30 h

Zapisnik vodila:
Ivana Vidaković
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Uremović

