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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/17-01/04 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-2 

Oprisavci, 19. srpnja 2017. g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 19. srpnja 2017. g. 

 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 19.srpnja 

2017. 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: 

 

 

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ . 

- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

Sjednici nije nazočan član Općinskog vijeća STJEPAN VUČKOVIĆ. 

Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Mijo Uremović konstatira da je od 

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

pravovaljani nastavak rada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović  pročitao je nazočnima dnevni red:  

Pejo Kovačević – Predlažem da se pod točkom 9. stavi prijedlog Odluke - pomoć obitelji Šimunović, 

Poljanci 35 zbog iznenadnog smrtnog slučaja u obitelji 

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. ANA REČIĆ 

3. MIJO VLADIĆ 

4. PETAR VINARIĆ 

5. MATO VUKOVIĆ 

6. FRANJO JAREDIĆ 

7. LUKA JELIĆ 

8. ANTUN UREMOVIĆ 

9. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

10. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

11. STIPO DŽAMBO 

12. MATO BOTICA 
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DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

Aktualni sat.  

1.   Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oprisavci za 2017.g.  

- Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine 

Oprisavci za 2017.g. 

2.  Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Oprisavci 

     za razdoblje od 2016. do 2020. g. 

- Donošenje Odluke u usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

3. Prijedlog i donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

4. Prijedlog i donošenje Odluke o prijenosu u vlasništvo kombi vozila, komunalnih strojeva i 

uređaja komunalnom poduzeću „Rakitovac“ d.o.o. Oprisavci.  

5. Razmatranje i rješavanje zamolbe Pašnjačke zajednice - braniteljske zadruge „Eko Gajna“ 

za postavljanje privremene jednostavne građevine na k.č.br. 2217/1 i 2217/2 u k.o. 

Oprisavci („Pavlov sokak“). 

6. Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta općine Oprisavci  i Poslovnika općinskog 

vijeća Općine Oprisavci. 

7. Razmatranje i rješavanje problematike postavljanja antenskog stupa na dijelu k.č.br. 1098 

u k.o. Oprisavci. 

8. Razmatranje i rješavanje zamolbe Verice Ostojčić, Prnjavor 67 za jednokratnu pomoć u 

svrhu sanacije štete od požara na gospodarskoj zgradi. 

9. Pomoć obitelji Šimunović, Poljanci 35 zbog iznenadnog smrtnog slučaja u obitelji. 

10. Različito. 

 

 

Dnevni red s dopunom je jednoglasno usvojen. 

 

 

 Zapisnik sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno 

je usvojen. 

 

 

Mijo Uremović – Prije aktualnog sata predlažem da nas načelnik obavijesti što se radilo od 

zadnje sjednice. 

 

Pejo Kovačević – Radilo se na nasipanju poljskih puteva. Uspjeli smo potpisati Ugovor sa 

Uredom za stambeno zbrinjavanje i obnovu za Društveni dom u Poljancima. Od njih smo 

dobili 300.000,00 kuna za obnovu doma u Poljancima. Komunalno poduzeće odrađuje 

poslove vezano za uređenje Općine (uređenje javnih površina i održavanje javne površine). 

Posadili smo čemprese ispred groblja u Oprisavcima, Svilaju, Prnjavoru i Novom Gradu, te se 

to redovito zalijeva jer je sve suho. Zacijevili smo kanal u Svilaju ispred groblja. obojili smo  

dječje igralište u Novom Gradu. 

Mijo Uremović – Zahvaljujem se načelniku na izvješću. 
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AKTUALNI SAT 

 

Mijo Vladić – Trebalo bi vidjeti s našim vatrogascima da se zalijeva drvored kroz selo. 

Mato Vuković – Jedno pitanje za načelnika vezano za mrtvačnice do kuda je došlo? 

Pejo Kovačević – Planiramo početi idući mjesec i radit će se sve tri mrtvačnice istovremeno. 

Natječaj za 2. fazu mrtvačnice išao je prošle godine. Javio se Mađarević, ali ugovor nakon 

provedenog postupka javne nabave nismo potpisali. Cijena je bila znatno viša od planirane. 

Bio sam na razgovoru  kod njega , ali je rekao da sad to više nisu cijene o kojima smo ranije 

razgovarali, te da su cijene građevinskih poslova porasle. Sada imamo Komunalno poduzeće 

pa sam mišljenja da je najbolje da oni to odrade sa svojim zaposlenicima.  

Ana Rečić – Završen natječaj, a ugovor .nije potpisan? 

Pejo Kovačević – Natječaj je išao u fazama. Imamo temelj, to je prva faza. Sve tri mrtvačnice 

su jednake. Mislili smo da se prvo napravi Svilaj. Što se tiče samog posla mislim da će se to 

napraviti. Dom u Poljancima ne možemo sami napraviti jer po troškovniku prelazi 500.000,00 

kuna, a obavezni smo poštivati zakon o Javnoj nabavi. Za to ćemo raspisati natječaj. Ove 

godine ćemo to napraviti. 

 

Točka 1.  Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oprisavci za 2017.g.-     

      Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine 

      Oprisavci za 2017.g. 

 

Pejo Kovačević – Obavezni smo donijeti Plan upravljanja imovinom, možete dati svoje 

prijedloge. Plan ste dobili u materijalima za sjednicu i mogli ste ga razmotriti. 

Franjo Jaredić – Zašto na ovakvim dokumentima nema napisano ime, prezime i potpis osobe 

koja je to izradila, mislim da bi to trebalo pisati. 

Pejo Kovačević – Vidimo kroz ostale Planove da moramo općinsku imovinu dati u funkciju 

kroz natječaje za koje se može javiti tko god želi, poslovne prostore također moramo dati u 

zakup ali to smo većim dijelom riješili.   

Mijo Vladić -  Pitam vas sve ovdje što ćemo mi sa nogometnim klubovima koji su se ugasili. 

Svi ti prostori ostaju prazni, šta s njima? Još jedan primjer u Stružanima. Taj „Stružanački 

utvaj“ je bio ruglo u selu, pa i naše općine, dok se nismo sastali i dogovorili da se da onima 

koji hoće to raditi. To su preuzeli Tomas i ovaj naš mladi vijećnik i sada to na nešto liči. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda uz izmjenu 

da se u Plan uvrsti podatak tko ga je izradio, te nakon glasovanja konstatira da je  

Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
 

Na temelju članka 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 

Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13 i 18/16), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na 2. sjednici  

održanoj dana 19. srpnja 2017. godine, donosi 

 

ODLUKU  

O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE OPRISAVCI ZA 2017. GODINU 
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I 

Ovom Odlukom usvaja se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2017. godinu kojeg 

je Općina Oprisavci u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13 i 18/16), te prema preporukama 

navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske županije. 

 

II. 

Planom upravljanja imovinom određuju se: 

 kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Oprisavci,  

 provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, 

 detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 

Oprisavci, 

 godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Oprisavci.  

Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, 

propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 

(»Narodne novine«, broj 21/14). 

III. 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2017. godinu donosi Općinsko vijeće 

Općine Oprisavci za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću godinu. 

 

IV. 

Općina Oprisavci dužna je do 31. ožujka 2018. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje 

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2017. godinu. 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko posavske 

županije«, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Oprisavci i dostupna je javnosti u skladu sa 

odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15).  

KLASA:406-01/17-03/01 

URBROJ:2178/14-02-17-2 

 

 

Točka 2.  Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine      

      Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. g. 

 

- Donošenje Odluke u usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

općine Oprisavci za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

 

Mijo Uremović – Sve čestice i sva zemljišta sve je ovdje uvedeno. Nekome je nešto dano na 

korištenje, ugovori su napravljeni. 

Franjo Jaredić -   Trebalo bi stavit jednu kartu Općine Oprisavci gdje su označene čestice koje su 

u vlasništvu Općine Oprisavci tako kad se otvori i pogleda da se bolje vidi gdje je šta. Također i 

ovdje da se stavi ime i prezime i potpis osobe koja je izradila ovu Strategiju. 
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Stjepan Novoselović – Uvijek je svađa oko zemljišta. Na karti bi se lijepo vidjele sve čestice. 

Mijo Uremović – Znači trebali bi podržati Franjin prijedlog da se napravi karta na kojoj bi bile 

označene čestice koje nisu još u upotrebi i koja su obradiva zemljišta u općinskom vlasništvu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda uz izmjenu 

da se u Plan uvrsti podatak tko ga je izradio, te karta iz koje će biti vidljive nekretnine 

kojima općina raspolaže. Nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 

glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

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

br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 

tekst i 137/15) i članka 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 

(»Narodne novine«, broj 94/13 i 18/16) Općinsko vijeće Općine Oprisavci na 2. sjednici  održanoj dana 

19. srpnja 2017. godine, donosi 

 

      ODLUKU 

O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE OPRISAVCI 

ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE 

I. 

Usvaja se Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 

razdoblje od 2016. do 2020.  (dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa čl. 10. st. 1. Zakona o upravljanju i 

raspolaganju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16) donesena za četverogodišnje 

razdoblje prema čl. 11. st. 2. istoimenog Zakona. Strategija je izrađena i  prema preporukama provedene 

revizije za Općinu Oprisavci navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje 

nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske 

županije. 

II. 

Strategija se objavljuje u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije« i na službenim 

Internetskim stranicama Općine Oprisavci u skladu sa čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko posavske 

županije«. 

 

KLASA:406-01/17-03/02 

URBROJ:2178/14-02-17-2 

 

 

Točka 3.    Prijedlog i donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

 

Pejo Kovačević – Što se tiče Zakona o javnoj nabavi  koji je objavljen u Narodnim novinama 

120/2016 godine, a stupio je na snagu 01. siječnja 2017 godine došlo je do promjena - za postupak 

nabave robe, usluga i radova kada im je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna i 

radove procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn moramo donijeti Pravilnik o jednostavnoj 

nabavi . Prije je bilo da se u nabavi mora odabrati najjeftinija ponuda, a sada je uz taj kriterij i 

kriterij  ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Ana Rečić – Do sada je bio samo jedan kriterij. 

Stjepan Novoselović – Mene zanima ta ekonomski najpovoljnija ponuda. Uvijete daje općina? 

Pejo Kovačević – Da, uvjete daje naručitelj, ali u ovom Pravilniku je sve dosta dobro opisano, 

tako da je sve definirano što se tiče toga. 
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Ana Rečić – Zanima me tko su ovlašteni predstavnici naručitelja i jel ima netko certifikat? 

Pejo Kovačević – Ovlaštene predstavnike imenuje načelnik, ali trenutno nemamo nikoga. Imenuje 

se prema svakom postupku nabave. Dosad smo imali osobu na Ugovoru. Sada konkretno ćemo za 

Poljance uzeti osobu koja ima položen certifikat i ona će nam to odraditi dok traje projekt. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 
 

         Na temelju odredbi članka 15. Zakon o javnoj nabavi (NN broj 120/16) i članka 32. Statuta Općine 

Oprisavci ("Službeni glasnik općine Oprisavci", 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  2.  sjednici 

održanoj  19. srpnja 2017.g. donosi 

 

PRAVILNIK 

o provedbi postupaka jednostavne nabave 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih 

sredstava općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: naručitelj), ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi 

stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-

a za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna 

nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji 

obveza provedbe postupaka javne nabave. 

U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga, osim ove Odluke, obavezno je primjenjivati i druge 

važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu 

posebnih zakona. 

 

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 

Članak 2. 

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona. 

 

III. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA 

 

Članak 3. 

Pripremu i provedbu postupaka  jednostavne nabave do 70.000,00 kuna provodi Jedinstveni upravni odjel općine 

Oprisavci. 

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave iznad 70.000,00 kuna, provode ovlašteni predstavnici 

naručitelja koje imenuje odgovorna osoba naručitelja internim aktom.  

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su: 

- priprema postupka  nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet 

nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za sastavljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih 

troškova i ostalih dokumenata  vezanih uz predmetnu nabavu, 

- provedba postupaka jednostavne nabave procijenjene iznad 70.000,00 kuna: slanje ili  objava Poziva za dostavu 

ponuda na web stranici naručitelja ili objava u elektronskom oglasniku za  jednostavnu nabavu, otvaranje pristiglih 

ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno 

uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocijeni 

ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog odabira najpovoljnije ponude sukladno 

kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupaka. 

 

Članak 4. 

Postupci  jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta nabave 

procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna. 

Ako predmet nije uvršten u Plan nabave naručitelja, istovremeno se rade izmjene i dopune Plana nabave. 

 

IV. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 
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Članak 5. 

Postupak jednostavne nabave započinje Odlukom o početku postupka jednostavne nabave koju donosi odgovorna 

osoba naručitelja.  

Odluka o početku postupka jednostavne nabave sadrži:  

- naziv predmeta nabave 

- redni broj predmeta nabave u Planu nabave 

- procijenjena vrijednost nabave 

- podatak o osobama koje provode postupak 

- podatak o načinu provođenja jednostavne nabave (narudžbenica, Poziv na dostavu ponuda, objava u 

Elektronskom oglasniku javne nabave). 

 

V. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI 

MANJE OD 70.000,00 KN 

                                                                 

Članak 6. 

Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 70.000,00 kuna provodi se 

izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu ili sklapanjem ugovora o  jednostavnoj nabavi. 

Za  nabave koje su manje ili jednake iznosu od 5.000,00 kn nije obvezno izdavanje narudžbenice ili sklapanje 

ugovora o nabavi. 

Naručitelj može  prije izdavanja narudžbenice, zbog informiranja o tržišnim kretanjima, roba, radova i usluga, 

zatražiti pisanu ponudu jednog ili više ponuditelja, bez obaveze prihvaćanja istih. 

Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: 

- izdavatelju narudžbenice, 

- osobi koja pokreće nabavu, 

- vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, ako  

    je moguće, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, 

- osobi koja je odobrila nabavu te 

- gospodarskom subjektu – dobavljaču. 

Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja. 

Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi Jedinstveni upravni odjel. 

Ugovor obvezno sadrži podatke o: 

- naručitelju, 

- vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, ako je moguće, 

količina,jediničnih cijena te ukupnih cijena, 

- rokovima završetka isporuke robe, izvođenja radova, pružanju usluge, 

- način i dinamika plaćanja, 

- gospodarskom subjektu, isporučitelju robe/izvođaču radova/pružatelju usluge. 

Evidenciju o izdanim ugovorima vodi Jedinstveni upravni odjel. 

Svaka narudžbenica, odnosno ugovor iz ovog članka mora biti popraćena sa Izvješćem o isporučenoj robi, 

izvedenim radovima/pruženoj usluzi (otpremnica, radni nalog ili zapisnik o izvedenim radovima). 

 

VI. PROVEDBA POSTUPAKA  JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI IZNAD 

70.000,00 KN 

                                                            

Članak 7. 

Postupak jednostavne nabave iznad 70.000,00 kuna započinje donošenjem Odluke o početku postupka  

jednostavne nabave. 

Iznimno, Odluka iz prethodnog stavka ne mora sadržavati redni broj predmeta nabave iz Plana nabave, ali u  

pozivu za dostavu ponude ili uputama  za sastavljanje ponude  mora se navesti da će Odluka o odabiru  biti donesena 

nakon spoznaje o iznosu i izvoru sredstava za izvršenje predmeta nabave te da će u slučaju da sredstva ne budu 

osigurana od vanjskih izvora financiranja nabava biti poništena. 

 

Članak 8. 

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za 

dostavu ponuda koji upućuje na najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta ili objavom u elektronskom oglasniku javne 

nabave. Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se 

uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu ( npr. javnobilježničke usluge i sl.) 

Poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo jednom gospodarskom subjektu u slučaju havarija (elementarne 

nepogode) ili žurnosti (istek važećih dokumenata). 
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Ako se nabava provodi putem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu pouda na svojim 

internetskim stranicama. Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 5 dana od dana njegove 

objave.  

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: 

- naziv javnog naručitelja, 

- opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, 

- procijenjenu vrijednost nabave, 

- kriterij za odabir ponude, 

- uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traži,  

- rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), 

- način dostavljanja ponuda, 

- adrese na koju se ponude dostavljaju, 

- internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija, ako je   

   potrebno, 

- kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. 

                                            

Članak 9. 

Troškovnik koji izrađuje naručitelj uz poziv za dostavu ponuda ili uputi za sastavljanje ponude sastoji se od jedne 

ili više stavki. 

Troškovnik se sastoji od polja u kojima se navodi: 

- tekstualni opis stavke, 

- jedinica mjere po kojoj se stavka obračunava, a koja može biti izražena u komadima,  

   jedinici mase, drugim mjernim jedinicama ili paušalu, 

- količina stavke (količina točne stavke, okvirna količina stavke, predviđena količina  

  stavke ili procijenjeni udio stavke), 

- cijena stavke (po jedinici mjere), 

- zbirna cijena više stavki (zbroj cijena više stavki na koje se odnosi zbirni procijenjeni  

   udio),ako je primjenjivo, 

- ukupna cijena stavke, 

- cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki), 

- cijena ponude s porezom na dodatnu vrijednost. 

Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke troškovnika. 

 

Članak 10. 

Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda može odrediti osnove za isključenje i uvjete sposobnosti gospodarskih 

subjekata te tražiti jamstva ovisno o složenosti predmeta nabave i procijenjenoj vrijednosti, primjenjujući na 

odgovarajući način odredbe Zakona.  

 

Članak 11. 

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz poziv 

za dostavu ponuda ili objavljeni poziv za nadmetanje, a naručitelj je dužan staviti na raspolaganje na istim 

internetskim stranicama na kojima je objavio poziv za dostavu ponuda bez navođenja podataka podnositelju zahtjeva. 

 

Članak 12. 

Način dostave ponuda određuje se u pozivu na dostavu ponuda.  

Rok za dostavu ponuda bit će određen ovisno o složenosti predmeta nabave kako bi se omogućilo 

potencijalnim ponuditeljima dostavljanje ponude u skladu s uvjetima iz poziva na dostavu ponude, a iznosi najmanje 3 

dana.  

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno ovom Pravilniku ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj 

preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

 

Članak 13. 

Ponuda je izjava pisane  volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i 

zahtjevima navedenim u pozivu za dostavu ponuda. 

Ponuda sadrži: 

- popunjeni ponudbeni list 

- jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo 

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja, ako je traženo,  

- tražene dokaze sposobnosti, 

- popunjeni troškovnik, 
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- ostalo traženo u pozivu za dostavu ponuda (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice,izjave 

itd.). 

Ponuda se uvezuje na način da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je 

ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje 

listova. 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. 

Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim 

brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran 

(primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. 

Članak 14. 

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a u drugoj valuti samo ako je naručitelj to izričito odredio u pozivu 

za dostavu ponuda.  

Cijena ponude piše se u brojkama. 

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

 

Članak 15. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva 

predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i „ne otvaraj“. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu ili dopunu ponude.  

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o 

izmjeni i/ili dopuni ponude. 

Članak 16. 

Po isteku roka određenog u pozivu na dostavu ponuda, najmanje 2 (dvije) ovlaštene osobe naručitelja otvaraju 

pristigle ponude, neposredno nakon isteka roka za dostavu ponuda prema redoslijedu zaprimanja ponuda.  

Otvaranje ponuda može biti javno.  

Članak 17. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za 

dostavu ponuda. 

Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja obavijesti naručitelja. 

 

O postupku pregleda i ocjene  ponuda sastavlja  se zapisnik. 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sastoji se od: 

- naziva i sjedišta naručitelja, 

- naziva predmeta nabave, 

- evidencijskog broja nabave, 

- procijenjena vrijednost nabave 

- adrese gospodarskih subjekata kojima su poslani Pozivi za dostavu ponude 

- navoda o roku za dostavu ponuda, 

- navoda o otvaranju ponuda, 

- datuma i sata početka postupka pregleda i ocjene ponuda, 

- imena i prezimena ovlaštenih predstavnika naručitelja, 

- cijena ponuda bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om, 

- analitičkog prikaza traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja, 

- jamstva ako je traženo, 

- analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i   

  tehničkih specifikacija, 

- razloga za odbijanje ponuda uz objašnjenje, 

- rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir, 

- prijedloga odgovornoj osobi naručitelja za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o  

   poništenju. 

U postupku pregleda i ocjene ponuda, ovlašteni predstavnici naručitelja sljedećim redoslijedom provjeravaju 

valjanost ponude: 

1. razlozi isključenja, ako su traženi, 

2. jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, 

3. ispunjenje uvjeta sposobnosti, ako je traženo, 

4. računsku ispravnost ponude, 

5. ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, 

6. ispunjenje ostalih uvjeta iz poziva za dostavu ponuda. 
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Članak 18. 

Kriteriji za odabir ponude su: 

1. ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta javnog naručitelja, različiti kriteriji povezani s 

predmetom nabave, primjerice: kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, 

ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke 

i rok isporuke ili rok izvršenja, ili 

2. najniža cijena. 

Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, naručitelj mora u pozivu za dostavu ponuda navesti relativni 

značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju. Ti se značaji mogu izraziti određivanjem raspona s odgovarajućom 

maksimalnom razlikom. Ako prema mišljenju naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj 

kriterija, javni naručitelj mora navesti sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanjeg važnog. 

Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriteriji za odabir ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti 

povezani s predmetom nabave. 

Članak 19. 

Nevaljana ponuda je ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana, 

primjerice zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje, ponuda 

ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, ponuda kojoj nedostaje jamstvo 

za ozbiljnost ponude, ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu, ponuda s neuobičajenom niskom 

cijenom. 

Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama naručitelja u opisu predmeta nabave i 

tehničkim specifikacijama. 

Članak 20. 

Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude. 

Ukoliko se utvrdi računska pogreška, naručitelj će od ponuditelja pisanim putem zatražiti/prihvatiti ispravak 

računske pogreške. 

Članak 21. 

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što 

dovodi u sumnju mogućnosti isporuke robe, izvođenje radova ili pružanja usluga koji su predmeti nabave, naručitelj 

može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene cijena naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve 

okolnosti pod kojima će se izvršiti određeni ugovor o nabavi. 

Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovoga članka naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti 

objašnjenje s podacima o sastavnim  elementima ponude koje smatra bitnim za izvršenje ugovora. U tu svrhu 

ponuditelju se daje rok od 3 dana od dana primitka zahtjeva. 

 

Članak 22. 

Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregledati i ocijene ponuda odbiti: 

1. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno 

jamstvo nije valjano, 

2. ponudu ponuditelja ako nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, 

3. ponuda koja nije cjelovita, 

4. ponuda koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda, 

5. ponuda u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu, 

6. ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz 

dokumentacije za nadmetanje, 

7. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim  putem prihvatio ispravak računske pogreške,  

8. ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj, 

9. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta, 

10. ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije 

za naručitelja prihvatljivo. 

 

Članak 23. 

Naručitelj može poništiti postupak  nabave male vrijednosti ako: 

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka  nabave da su bile poznate prije, 

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su 

bile poznate prije. 

Naručitelj je obavezan poništiti postupak  nabave ako: 

1. nije pristigla nijedna ponuda, 

2. nakon isključenja/odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda. 
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Članak 24. 

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odnosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, a temelji 

se na kriteriju za odabir ponude. 

Putem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti 

ugovor o nabavi. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži: 

1. podatke o naručitelju, 

2. predmet nabave za koje se donosi Odluka, 

3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi, 

4. cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude sa porezom na dodanu vrijednost, 

5. razloge odbijanja ponude,  ako je primjenjivo, 

6. datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

 

Članak 25. 

Ako postoje razlozi za poništenje postupka  jednostavne nabave iz članka 23. ovog Pravilnika, naručitelj bez 

odgode donosi Odluku o poništenju postupaka  nabave. 

U odluci o poništenju postupka  nabave naručitelj navodi: 

1.  podatke o naručitelju,  

2.  predmet nabave, 

3.  obrazloženje razloga poništenja, 

4.  datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon roka za dostavu ponuda i bez 

posebnog pisanog obrazloženja.  

Članak 26. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je 

obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakome ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 

uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja). 

Članak 27. 

Rok za donošenje Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluke o poništenju postupka nabave iznosi 

najmanje 3 dana od isteka roka za dostavu ponuda 

 

Članak 28. 

Donošenjem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, naručitelj stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi. 

 

Članak 29. 

Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na nabavu knjiga, stručne literature, časopisa, reprezentacije, isključiva prava i 

slično. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 30. 

Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, 

KLASA: 023-05/15-01/10, URBROJ: 2178/14-01-15-1 od 19. veljače  2015.godine  („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 2/2015).     

 

Članak 31. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije “ i na internetskim stranicama općine Oprisavci.  

 

KLASA: 023-05/17-01/20 

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

 

Točka 4.   Prijedlog i donošenje Odluke o prijenosu u vlasništvo kombi vozila, komunalnih    

         strojeva i uređaja komunalnom poduzeću „Rakitovac“ d.o.o. Oprisavci. 

 

Pejo Kovačević – Davanjem komunalnih poslova komunalnom poduzeću , ne vidim zašto da ta 

vozila i strojeve i dalje imamo na Općini Oprisavci. Samo održavanje, gorivo i trošak je njihov. 

Kad oni to već odrađuju neka sve bude po zakonu čisto, da nebi imali problema sa bilo kakvim 

revizijama i inspekcijama. Praksa je ta da to prenesemo u njihovo vlasništvo. 
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Franjo Jaredić – Po kojim cijenama komunalno poduzeće ispostavlja račune Općini Oprisavci, 

tko određuje cijene? Zanima me može li se dobiti nekakvo izvješće o radu Komunalnog 

poduzeća? Da li bi se sala mogla prenijeti komunalnom poduzeću da oni vode računa o njoj i da se 

ona digne na jedan veći nivo, da se malo reklamira, zaposli veći broj ljudi u kuhinji i napravi jedan 

biznis od toga. 

Pejo Kovačević – Cijena rada je tržišna na osnovu kvadrata površine koja se pokosi po uzoru na 

„Komunalac“. Što se tiče sale, to smo planirali prebaciti na komunalno poduzeće. Trebalo bi naći 

osobu koja je adekvatna za to. Na općinskim stranicama imaju popunjeni termini. A izvješće o 

radu komunalnog poduzeća će biti. 

Luka Jelić – Imam jednu zamjerku za klima uređaje. Klima na 16-17 stupnjeva ne može ohladiti 

sve, treba staviti nešto ispod njih da rasporedi zrak u cijeloj prostoriji. 

Pejo Kovačević – Do subote će biti riješeno. Problem je u cijevi za ocjeđivanje koja se začepi, ali 

svakako će ovaj tjedan biti riješeno. Također smo i u onoj prostoriji za hranu stavili kompresor za 

hlađenje i sad je ona kompletno opremljena.  

Franjo Jaredić – Treba napraviti kompletnu uslugu. 

Stjepan Novoselović – Idemo predaleko s ovim. Imam jedan prijedlog da možemo ići dalje sa 

dnevnim redom. Treba za iduću sjednicu onda staviti ovo pod jednu točku dnevnog reda tako da  

se onda sve raspravi i o poslovima komunalnog poduzeća i o radu sale. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 
 

 

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 

2. sjednici održanoj dana  19. srpnja 2017. godine, donosi: 

 

 

O D L U K U 

o prijenosu u vlasništvo kombi vozila, komunalnih strojeva 

 i uređaja komunalnom poduzeću „Rakitovac“ d.o.o. Oprisavci 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava prijenos  u vlasništvo kombi vozila, komunalnih 

strojeva i uređaja komunalnom poduzeću „Rakitovac“ d.o.o. Oprisavci i to: 

 

R. 

BR. 

N A Z I V INVEN. 

BROJ 

NABAVNA 

VRIJEDNOST- 

KN 

OTPISANA 

VRIJEDNOST 

KN 

SADAŠNJA 

VRIJEDNOST 

KN  

1. KOMBI VOZILO 0 19.500,00 2.275,00 13.325,00 

2. KOSILICA MB 248 3 T (vrtna 

kosilica VIKING) 

776 2.882,00 0,00 2545,77 

3. PUHAČ BG 777 2.790,63 0,00 2.511,57 

4. TRAKTORSKA KOSILICA 

(KUBOTA) 

687 14.952,32 1.993,64 9.968,22 

5. TRAKTOR YANMAR 0 24.408,54 0,00 19.526,83 

6. MALČER I PLUG ZA SNIJEG 778 23.902,24 0,00 20.715,27 

7. KOSA MOTORNA FS 360 170 6.275,00 2.0091,67 2.928,33 

8. MOTORNA KOSA STIHL 172 7.105,22 2.131,56 3.552,62 

9. MOTORNA PILA 689 5.881,25 784,17 3.920,83 

U K U P N O : 107.697,20 27.276,04 78.994,44 
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Članak 2. 

 Međusobna prava i obveze između općine Oprisavci i komunalnog poduzeća „Rakitovac“  d.o.o. 

Oprisavci  u svezi prijenosa kombi vozila. komunalnih strojeva i uređaja iz članka 1. uredit će se posebnim 

ugovorom. 

Članak 3. 

 Općinski načelnik Općine Oprisavci  ovlašćuje se za poduzimanje svih radnji potrebnih za 

provedbu ove Odluke i zaključenje ugovora  

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  . 

 

KLASA: 023-05/17-01/21 

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

 

 

Točka 5. Razmatranje i rješavanje zamolbe Pašnjačke zajednice - braniteljske zadruge    

     „Eko Gajna“ za postavljanje privremene jednostavne građevine na k.č.br. 2217/1 i    

     2217/2 u k.o. Oprisavci („Pavlov sokak“). 

Mijo Uremović – Prije otprilike godinu dana oni su tamo pokušavali bez znanja Općine podići 

nekakvu konstrukciju za spremanje hrane ili za nekakvu ispostavu hrane za svoje krave i svinje. 

ali ta čestica nije u vlasništvu općine. 

Pejo Kovačević – Što se tiče same odluke svi znamo o čemu se tu radi, ta je zemlja u vlasništvu 

Republike Hrvatske, a pod upravljanjem Hrvatskih voda, ali sam ja tražio da se skine sa njih i 

stavi samo u vlasništvu Republike Hrvatske da bude poljoprivredno zemljište da ga možemo dati 

na raspolaganje. U međuvremenu je dr. Beneš to napravio misleći da to može tako ali to se ne 

može tako raditi i mislim da nebi trebali donijeti odluku kojom dajemo suglasnost za izgradnju 

takvog objekta tamo, nego da bi trebao naći neko drugo rješenje. 

Mijo Uremović – Ovo se najviše tiče ljudi iz samih Oprisavaca.  

Stjepan Novoselović – Ja mislim da smo mi ovo već imali kao točku dnevnog reda te da smo 

tada rekli da će biti pozvan dr. Beneš da nam prezentira sve o tome da mi možemo onda postavit 

neka pitanja. Mi svi znamo da je ta Zadruga povukla značajna sredstva iz poticaja, Općina od toga 

nije dobila ništa i ne bi bilo loše da skinemo ovu točku dnevnog reda i da pozovemo dr. Beneša 

Mijo Vladić -  Ja neću tražiti mrtvačnicu, a gospodin Beneš je dobio 1 milijun kuna poticaja i 

traži jednu našu liniju. 2001. godine ta linija nije bila prohodna te smo  mi (načelnik i ja) to 

uredili. On je tada mene zaustavio i upitao što ja to radim i rekao da nije dobro što mi to čistimo 

jer treba biti zelenilo. Tamo je bilo smeće. Ja nisam protiv toga, ako odlučimo nek gradi. 

Mijo Uremović – Znači ove čestice su državne. Općina trenutno ne može donijeti nikakvu 

Odluku. 

Pejo Kovačević – Nema veze što to nije naše. Ne možemo se ni ograditi ako nije naše i da nas 

onda baš briga. Ako mi imamo stav možemo donijeti zaključak da se to ne može graditi.  

Mijo Uremović – Dobro, ali jesu li ovih 18 članova zadruge samo ljudi koji vrše ispašu svojih 

krava ili oni imaju kakav udio u tome.  

Mijo Vladić – Ima i u Prnjavoru sličan takav slučaj. Mislim da  mi svi onda moramo staviti 

flaster na usta i šutiti, ipak će se nama naređivati. Mi moramo služiti narodu, a ne sebi. 

Mijo Uremović – Onda ćemo se mi izjasniti da se pozove dr. Šimo Beneš i da nam prezentira o 

čemu se tu radi. 
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 

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  

svojoj  2.  sjednici održanoj  19. srpnja 2017.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju zamolbe Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge 

„EKO GAJNA-za poljoprivredu“ 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci razmotrilo je zamolbu Pašnjačke zajednice braniteljske 

zadruge „EKO GAJNA - za poljoprivredu“, te donosi sljedeći zaključak: 

 

- Općinsko vijeće ne može donijeti Odluku o postavljanju privremene jednostavne  građevine 

na   k.č.br. 2217/1 i 2217/2 („Pavlov sokak“)  jer zemljište nije u vlasništvo Općine 

Oprisavci, 

- da se na iduću  sjednicu Općinskog vijeća općine Oprisavci vezano za problematiku – 

GAJNA pozove dr. Šimo Beneš te da isto prezentira vijećnicima.  

 

KLASA: 023-05/17-01/22 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 6.   Rasprava o izmjenama i dopunama Statuta općine Oprisavci  i Poslovnika 

       općinskog vijeća Općine Oprisavci. 

 

Mijo Uremović – U dogovoru s gospođom Ankicom i načelnikom jedan od prijedloga je da 

se uvrste 2 potpredsjednika. 

Pejo Kovačević – Temeljem statuta vijeće će ići u tom tragu. Općina Vrpolje je ukinula 

Mjesne odbore. Kod nas se pokazalo prilično ne učinkovitim. U protekle tri godine nije bio 

niti jedan sastanak. 

Mijo Uremović – Nema više volontera. To sada nitko više ne želi. Članak 33. se mijenja i 

brišu se članci od  62. do 79., to je dio koji se odnosi na  mjesnu samoupravu. 

Luka Jelić – Prvo mora biti izmjena Statuta. Mislim da bi bilo dobro da se donese Prijedlog 

na idućoj sjednici pa da se onda izglasa. 

Ana Rečić – Ja sam samo za statut, a nisam za ukidanje mjesnih odbora.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 
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  

svojoj  2.  sjednici održanoj  19. srpnja 2017.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju izmjena i dopuna Statuta Općine Oprisavci i Poslovnika 

općinskog vijeća Općine Oprisavci 

 

I 
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 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci predlaže da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća 

dostavi prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Oprisavci i to   

 

- članka 33.  – da Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 

- i brisanje članaka 62. do 79. vezano za mjesnu samoupravu, odnosno ukidanje mjesnih odbora.  

 

KLASA: 023-05/17-01/23 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 7.     Razmatranje i rješavanje problematike postavljanja antenskog stupa na dijelu 

         k.č.br. 1098 u k.o. Oprisavci. 

Mijo Uremović – Jedan dio građana je potpisao peticiju. 

Pejo Kovačević – U 2015. godini u Općinu je došao jedan čovjek iz HT-a. Pokrivenost signala je 

slaba i oni su temeljem mjerenja ustanovili da bi taj stup zadovoljio pokrivenost signalom. Tražili 

su da potpišemo ugovor o pravu služnosti za izgradnju antenskog stupa ali nisu mogli dobiti 

potrebne uvjete iz razloga što su kuće bilže 60 metara od toga stupa. U jednom periodu došli smo 

na to da napravimo anex ugovora jer se može napraviti iza novog doma. Međutim, došlo je do 

neslaganja dijela građana, te smo poslali HT-u da ne možemo potpisati drugi dio ugovora i da 

Općina odustaje od davanja suglasnosti za izgradnju antenskog stupa. Želim da se Općinsko vijeće 

očituje što se tiče toga. 

Luka Jelić – Da li možemo odrediti  neku drugu lokaciju? 

Pejo Kovačević – Ne bi trebali ići u ovo. Ja ne želim da mene netko danas- sutra proziva. 

Franjo Jaredić – Koje su posljedice raskida ugovora.   

Pejo Kovačević – Navodno nema posljedica. 

Mijo Vladić – Oni iz Slavonskog Broda pišu peticije svaki dan, tu se kupe politički poeni. Meni je 

jedan čovjek rekao „nek se stavi u moje numero“… Mobitel maloj djeci najviše škodi. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 0 glasova ZA, 6 glasova PROTIV i s 6 glasova 

SUZDRŽANIH (jednoglasno) donijelo 

 
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  

svojoj  2.  sjednici održanoj  19. srpnja 2017.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju problematike postavljanja antenskog stupa na dijelu 

k.č.br. 1098 u k.o. Oprisavci 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci nakon razmatranja problematike postavljanja antenskog 

stupa HT-a  na dijelu k.č.br. 1098 u k.o. Oprisavci u vlasništvu Općine Oprisavci zaključilo je da nije 

suglasno s postavljanjem istoga na navedenoj lokaciji. 

 

KLASA: 023-05/17-01/24 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 
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Točka 8.    Razmatranje i rješavanje zamolbe Verice Ostojčić, Prnjavor 67 za     

        jednokratnu pomoć u svrhu sanacije štete od požara na gospodarskoj    

        zgradi. 

 

Mijo Uremović – Ja sam bio tamo prisutan na samoj sanaciji od požara, izašao je DVD 

Prnjavor, kasnije su stigli i Oprisavci. Požar smo ugasili, sanirali smo to. Spasili smo ostale 

zgrade. Zgrada kao sama ne vrijedi puno ali je unutra bilo dosta vrijednosti. Vještaci su 

procijenili štetu na otprilike 20.000,00 kuna. Štetu je izazvao glodavac. Napravljen je 

izvještaj. Moje mišljenje je da bi Općinsko vijeće trebalo donijeti Odluku za nekakvu 

jednokratnu pomoć. 

Mijo Vladić – Oni su radili kod mene. Jesu oni zajedno u domaćinstvu li ne? Jel ona ima 

mirovinu.  

Mijo Uremović – Ona živi sama. Žena se brine za sebe, pokretna je. 

Mijo Uremović – Mislim da bi bilo dovoljno jedno 3.000,00 kuna, barem za nekakvu građu, 

krov. 

Mijo Vladić – Sa  3.000,00 kuna se ne može nikome pomoći.  

Pejo Kovačević - Treba vidjeti možda da se uplati taj iznos kod „Mađarevića“ pa nek se za 

to uzme materijal. 

Mijo Uremović – Vidjet ću ja s njom što želi od materijala za taj novac. 

Stjepan Novoselović – Kad je Trpku izgorio objekt, isto se tako raspravljalo i ja sam onda 

dao prijedlog da se donese zaključak u kojem bi bilo okvirno koliko dajemo novca za takve 

slučajeve, upravo zato da svaki put ne bude na vijeću zamolbe od ljudi kojima se dogodi 

takvo što. Mislim da je to najbolje. 

Mijo Uremović – Znači, dajemo 5.000,00 kuna za materijal. Ja ću otići do nje i reći joj za 

to. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 
 

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  

svojoj  2.  sjednici održanoj  19. srpnja 2017.g. donosi 

 
O D L U K U 

o pomoći Verici Ostojčić, Prnjavor 67 

u svrhu sanacije štete od požara na gospodarskom objektu 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava pomoć  iz Proračuna općine Oprisavci za 

2017.g. u iznosu do 5.000,00 kn (pettisuća kuna) na ime VERICA OSTOJČIĆ, Prnjavor 67  u 

svrhu sanacije štete od požara na gospodarskom objektu. 

 

Članak 2. 

 Novčana sredstva  iz članka 1. ove Odluke teretit će poziciju kapitalne donacije građanima, a 

realizirat će se plaćanjem građevinskog materijala po računu izdanom od „IZGRADNJA MAĐAREVIĆ“ 

d.o.o.   Oprisavci . 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na dalju provedbu.  

 

KLASA: 023-05/17-01/25 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 
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Točka 9.    Pomoć obitelji Šimunović, Poljanci 35 zbog iznenadnog smrtnog slučaja u obitelji 

 

Mijo Uremović- Molim prijedloge vijećnika? 

Mato Botica – Predlažem 10.000,00 kuna. 

Pejo Kovačević- Nadodao bih da karmine, tj. sam trošak sahrane kod Palme se kreće negdje oko 

6.000,00 kuna 

Franjo Jaredić – Možda bi trebalo i više pomoći. 

Pejo Kovačević – Kako radimo u Poljancima danas sam bio tamo, te su me zamolili ako bismo 

mogli pomoći oko uređenja kupaonice i dijela kojeg nemaju uređenog. Ja sam rekao da ćemo mi 

to napraviti. Mislim da bi iznos od 10.000,00 kuna bio dovoljan uz to da im uredimo i sanitarni 

čvor. 

Stjepan Novoselović – Ja vjerujem da će oni pasti na socijalu. Iznenadio sam se da nemaju 

uređeno nešto osnovno. 

Mijo Uremović – Znači prijedlog je da se da 10.000,00 kuna uz uređenje sanitarnog čvora. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 

 
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  

svojoj  2.  sjednici održanoj  19. srpnja 2017.g. donosi 

 

O D L U K U 

o pomoći obitelji Šimunović, Poljanci 35 u svrhu Pomoći 

 zbog iznenadnog smrtnog slučaja u obitelji 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava pomoć  iz Proračuna općine Oprisavci za 

2017.g. u iznosu do 10.000,00 kn (desettisuća kuna) na ime obitelji DANIJELE  ŠIMUNOVIĆ, 

Poljanci 35, 35212 Garčin u svrhu pomoći zbog iznenadnog smrtnog slučaja u obitelji. 

 

        Članak 2. 
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava i  uređenje sanitarnog čvora obitelji Šimunović 

koje će se realizirati plaćanjem građevinskog materijala po računu izdanom od  „IZGRADNJA 

MAĐAREVIĆ“  d.o.o.   Oprisavci. 

  

Članak 3. 

 Novčana sredstva  iz članka 1. ove Odluke teretit će poziciju tekuće donacije građanima, a biti će 

isplaćena na račun Danijele Šimunović, Poljanci 35, 35212 Garčin  (broj računa – IBAN 

HR2223900013211190489/HPB).  

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na dalju provedbu.  

 

KLASA: 023-05/17-01/26 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 10. Različito 

Stipo Džambo – Pitanje za načelnika, na „Palačkom“ se sve više i više dovozi smeća. Mogu 

li se staviti kakve table ili bilo šta drugo da se to spriječi. 
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Pejo Kovačević – To nije samo naš problem, to je problem svih ovih prisavskih općina koje 

imaju putove, linije koje vode prema Savi. Ja sam mislio da vidimo s policijom pa da se 

stave table na kojima je označeno gdje je slobodan prolaz za sve koji su s područja naše 

općine. Tako kada bi policija ili komunalni redar zatekao auto koji nije s našeg područja 

imao bi zakonsku mogućnost da ga kazni. 

Stjepan Novoselović – To u hrvatskom zakonu ne postoji. Treba staviti table na kojima je 

zabranjeno odlaganje smeća. 

Mijo Vladić – Trebalo bi Tomi kupiti motorić, tako kada ga načelnik pošalje da ne piše 

putne naloge. Tako onda mora obići općinu da pregleda ima li smeća. Jer ljudi kad znaju da 

komunalni redar ide oni neće doći da ih ne uhvati, a ovako bi on išao, a ljudi ne bi znali. 

Valjda bi nekog nekad uhvatio. 

Mijo Uremović – Kažu drugi da se pošalje opomena. Nema opomena, trebalo bi takve ljude 

kazniti pa bi onda razmislili. 

Franjo Jaredić – Hoćemo li se uključiti u projekt „za žene“? 

Pejo Kovačević – Hoćemo, planiramo se prijaviti na taj natječaj. 

Ana Rečić – Sufinancira li općina djeci prehranu u školi? 

Pejo Kovačević – Ne, plaćali smo prošle godine. 

Ana Rečić – Dobro, zanima me zato što Županija sudjeluje sa školama u projektu za 

sufinanciranje  

Pejo Kovačević- Takav smo model imali mi kojim je Općina godinama sufinancirala 

prehranu djeci u školi. Bilo je oko 2.000,00 - 2.500,00 kuna mjesečno, a model je bio taj da 

se plaća kuhinja za svako drugo i sljedeće dijete u obitelji. 

Mijo Vladić – Kad će početi otkup plastičnih flaša na reciklažnom dvorištu?  

Pejo Kovačević – Prošli tjedan je bio gospodin iz Fonda na sastanku s direktorom 

komunalnog poduzeća. Oni su postavili i pristupnu blagajnu i priredili svu dokumentaciju za 

to.  

Mijo Vladić – Ona vaga što je u reciklažnom dvorištu, mogu li je svi koristiti? 

Pejo Kovačević – Mogu, naši ljudi to koriste skoro svakodnevno, nisu ništa naplaćivali.  

Koliko ja znam gdje god sam išao vagati da se naplaćivalo po 50 kuna kamion. 

Antun Uremović – Tko su ona četiri dečka što rade? 

Pejo Kovačević -  Njih četvorica su zaposleni preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Oni ih financiraju u 100% iznosu. Vodi ih komunalni redar. 

Marija Stojanović – Ako se sjećate ja sam postavljala pitanje u vezi ograde oko groblja. 

Mogu li ti dečki to početi raditi, kad ste ih već spomenuli. 

Pejo Kovačević – Mi smo prošle godine ogradili groblje u Trnjanskim Kutima. E sada 

jedino pitanje je što napraviti s našom ogradom da li ju samo ofarbati ili postaviti nove 

panele. Neki dan mi je Domagoj donijeo specifikacije za postavljanje ograde. 

Mijo Vladić – Mislim da ogradu kod našeg groblja ne vrijedi više farbati, ona je stara. 

Mijo Uremović -  Kod nas oko škole samo treba nastaviti gdje nema, ne treba cijela nova 

ograda. Drveće koje ne treba je već porušeno. Bitno da se do kraja zatvori da psi ne mogu 

ulaziti u školsko dvorište. 

Marija Stojanović – Pitanje je u vezi mrtvačnice, čišćenje i održavanje, čini se da je 

jednostavno ali nije. To kad netko umre mora se ići iz kuće pa čistiti, to nije jednostavno. 

Mijo Vladić – Mi smo ti koji moramo načelniku predlagati sve to. 

Franjo Jaredić – Što se tiče toga svega mislim da bi trebali napraviti jedan katalog u kojem 

bi bilo što sve treba napraviti. Ovako svi pričamo treba ovo, treba ono a sve napamet. U tom 

katalogu treba navesti gdje točno i koliko čega. Što se tiče ograde isto. Navesti točno koji dio 

i koliko čega treba. 

Pejo Kovačević – To bi se moglo napraviti. Ali mi bi trebali kad se radi proračun predložiti 

sve to što bi mogli raditi, tako da se proračunom to predvidi. Isto tako i za dom u 
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Stružanima. Oni tamo nemaju doma. Bili smo nešto spominjali da se kupi neka kuća tamo pa 

da se napravi dom, neki su predložili da im se dom napravi na igralištu. 

Stjepan Novoselović – Ako ja odlučim da ne kosim ispred svoje kuće znači kanal, bankinu. 

Hoće to pokositi ljudi iz komunalnog poduzeća? Ja sam pitao Domagoja. Mislim da to treba 

presjeći. To što se pokosi tako treba onda naplatiti vlasniku. 

Mijo Vladić –Neki dan su došla dva čovjeka kod mene na pumpu iz Osijeka i rekli su kako 

nikad nisu vidjeli uredniju općinu. Ne mogu se iščuditi kako je lijepo selo. Mislim da općina 

Oprisavci nikada nije bila urednija. 

 

 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 22,25 sati. 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović       
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