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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/17-01/05 

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

Oprisavci, 03. listopada 2017. g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 03. listopada 2017. g. 

 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 03. listopada  

2017. g.  s početkom u 19,35 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. 

-  Upravitelj Pašnjačke zajednice  braniteljske zadruge „EKO GAJNA- za poljoprivredu“      

dr. Šimo Beneš – izvjestitelj po točki 1. dnevnog reda. 

- komunalni redar u općini OprisavciTomislav Zečević – izvjestitelj po točki 2. dnevnog 

reda. 
 

 

 

Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. ANA REČIĆ 

3. MIJO VLADIĆ 

4. PETAR VINARIĆ 

5. MATO VUKOVIĆ 

6. FRANJO JAREDIĆ 

7. LUKA JELIĆ 

8. STJEPAN VUČKOVIĆ 

9. ANTUN UREMOVIĆ 

10. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

11. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

12. STIPO DŽAMBO 

13. MATO BOTICA 
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Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Mijo Uremović konstatira da je od 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 13 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 11. stavi razmatranje zamolbe Lovnog revira Poljanci  

korištenje prostorija nogometnog kluba  u Poljancima (N.K. „Gaj“),   

 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

1. Izvješće o problematici  Pašnjačke zajednice  braniteljske zadruge „EKO GAJNA- za 

poljoprivredu“. 
Izvjestitelj:  Upravitelj Pašnjačke zajednice  braniteljske zadruge „EKO GAJNA- za poljoprivredu“ 

dr. Šimo Beneš  

2. Izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje od 01.01.2016. do 20.09.2017.g. 
Izvjestitelj: komunalni redar Tomislav Zečević 

  AKTUALNI SAT  

3. Donošenje Polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 

01. siječnja do  30. lipnja  2017.g. 

4. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01. siječnja do  30. 

lipnja  2017.g.  

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Oprisavci. 

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

k.o. Oprisavci. 

7. Razmatranje inicijative za dostavljanje zahtjeva Školskom odboru OŠ „Stjepan Radić“ 

Oprisavci za prijenos vlasništva na općinu Oprisavci školskih stanova u Prnjavoru (k.č.br. 

165 u k.o. Prnjavor i k.č.br. 281 u k.o. Svilaj). 

8. Razmatranje ponuda poduzeća „Signalprojekt“ d.o.o. Osijek za: 

a) Izradu prometnog elaborata opravdanosti povećanja brzine u naselju Oprisavci. 

b) Izrada idejnog projekta - izgradnja semafora za reguliranje pješačkog prometa na 

pješačkom prijelazu ispred škole u Oprisavcima i izgradnja trepčuće signalizacije na 

pješačkom prijelazu ispred zgrade općine Oprisavci. 

9. Razmatranje zamolbe Franje Dumendžić, Svilaj 51 za naknadu štete nastale uslijed 

nevremena na krovu dvorišne zgrade. 

10. Razmatranje zamolbe Bože Ćutunić, Svilaj 65 za kupnju zemljišta u vlasništvu općine 

Oprisavci (k.č.br. 199 i 200/1 u k.o. Svilaj). 

11. Razmatranje zamolbe Lovnog revira Poljanci  za korištenje prostorija nogometnog kluba  u 

Poljancima (N.K. „Gaj“).   

12. Različito. 

 

 

 

Dnevni red s dopunom je jednoglasno usvojen. 

 

 

 Zapisnik sa 2.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen. 
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TOČKA 1.  Izvješće o problematici  Pašnjačke zajednice  braniteljske zadruge   

           „EKO GAJNA- za poljoprivredu“. 

 

Izvjestitelj:  Upravitelj Pašnjačke zajednice  braniteljske zadruge „EKO GAJNA- za 

poljoprivredu“ dr. Šimo Beneš  

 

dr. Šimo Beneš- Zahvaljujem nazočnima na pozivu na sjednicu. Neću dužiti došao sam odgovoriti 

na vaša pitanja. Mislim da je došlo do nesporazuma. Ne radi se ovdje o problematici. Ovo je naš rad , 

državna imovina se mora koristiti, tako smo i mi na raspolaganje dobili pašnjak „Gajna“. 

Mijo Uremović- Zahvaljujem se u ime vijeća dr. Beneš na odazivu na sjednicu. Mi smo vas pozvali 

zbog šatora koji ste napravili na Pavlovom sokaku.  

dr. Šimo Beneš- Inspektorica je krivo šator nazvala građevinom, što to nije. Tu je napravljen 

propust.  Svi članovi braniteljske zadruge su članovi naše zajednice, svi zajedno radimo. U projektu 

izgradnje stana svi smo sudjelovali i mislim da bi bila šteta da zajednički ne radimo. Osim toga sve 

će to ostati naše. 

Mato Botica – Ne razumijem u čemu je problem? 

Mijo Uremović- Srž problema je Pavlov sokak. 

dr. Šimo Beneš-  Meni se činio da taj sokak nitko ne koristi , država cijelo vrijeme govori da se 

državna zemlja mora staviti u funkciju, došla je prijava , ne može se šator nazvati građevinom. Došlo 

je do prepucavanja između nas i inspektorice na kraju smo dobili spor. 

Mijo Vladić- Napravili ste točno na pola linije. Općina je taj sokak očistila. Kada smo ja i Pejo to 

čistili govorio si da je zelenilo potrebno za divljač. Koliko imate zaposlenih u Eko Gajni i koliko 

ljudi je s područja općine Oprisavci? Svi dobivaju plaću s Gajne. Koliko ste puta pokosili tu liniju? 

Da li mi imamo svi pravo da koristimo Gajnu? 

dr. Šimo Beneš- Jesi li ti član naše zadruge? Nije to onako kako ti misliš. Nemamo svi jednaka prava 

vezano za Gajnu.  

Mijo Vladić – To su samo priče, može li općina podnijeti zahtjev za poticaj za taj pašnjak.  

Pejo Kovačević- osnovni problem je što su naši građani nezadovoljni postavljanjem šatora u selu. 

Trebali bi pronaći nekakvo rješenje, možda da vi kupite neko drugo zemljište . 

dr. Šimo Beneš- Mi smo to napravili jer nemamo drugog izbora. 

Mijo Uremović- općina posjeduje svoje parcele prijedlog je da vi kupite zemljište od općine i 

preselite šator. 

dr. Šimo Beneš – Da smo mogli mi bi to tako napravili, bitno nam je da imamo izlaz na sokak. Na 

Gajnu može ići samo stoka koja je u sustavu ekološke proizvodnje, ne može stoka koja prima 

antibiotike.  Ekološka proizvodnja potiče se sredstvima EU. Prve godine smo dobili  dosta novca, to 

su prava koja smo dobili prve godine, pa smo platili porez na dobit.  

Mijo Uremović- Možemo li što konstatirati, da općina proda zemljište i da se šator premjesti tamo. 

Franjo Jaredić- Kolika je površina pašnjaka Gajna koja je pod upravljanjem vaše zajednice? 

dr. Šimo Beneš- radi se o 265 ha. 

Pejo Kovačević-Problem je vi imate ugovor na 30% Gajne i zakup se plaća na 30%. Mi bi morali 

iznaći rješenje da taj problem ne bude problem. To je javno dostupan podatak 

Stjepan Novoselović- Predlažem jednu tematsku sjednicu na tu temu i to sam predlagao više puta. 

Dosta je to širok problem. Turistička zajednica je ugašena.           

Mijo Uremović- Da li ja kao pojedinac smijem doći na Gajnu. 

dr. Šimo Beneš- Da može se . Ta stoka koja je na Gajni svojim gaženjem stvara biološku 

raznolikost. Mi smo se izborili za Turističku zajednicu, šteta je što je ugašena.  

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je  Općinsko vijeće donijelo 

sljedeći Zaključak: 
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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  3.  sjednici održanoj  03. listopada  2017.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju problematike Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge 

„EKO GAJNA-za poljoprivredu“ 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci raspravljalo je o problematici  postavljanja privremene 

jednostavne  građevine (šatora)  na   k.č.br. 2217/1 i 2217/2 („Pavlov sokak“) Pašnjačke zajednice 

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

 

- da će Pašnjačkoj zajednici braniteljske zadruge „EKO GAJNA“ za poljoprivredu ponuditi na 

kupnju zemljište u vlasništvu Općine Oprisavci za tu namjenu kako bi se s gore navedenog 

zemljišta uklonila sporna građevina. 

 

KLASA: 023-05/17-01/29 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

TOČKA 2.  Izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje od 01.01.2016. do 20.09. 2017.g. 

 
Izvjestitelj: komunalni redar Tomislav Zečević 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović- Pozvao je nazočne vijećnike da postave pitanja vezano za 

rad komunalnog redara Općine Oprisavci.  

Tomislav Zečević- Pozdravio je nazočne. 

Mijo Vladić- Koliko prijava si napravio ? 

Tomislav Zečević- Nisam napravio niti jednu prijavu, što je prijava – bez izjave dva svjedoka ne može se 

napraviti. Ja ne mogu napraviti prekršajnu prijavu. Nitko ne želi dati izjavu. 

Mijo Vladić- Sit sam takvih priča. 

Tomislav Zečević- Vi ste postavili dobro pitanje , rješava se to na sto drugih načina. 

Stjepan Novoselović – Što se poduzima ako su vlasnici vani, kuća se urušava i predstavlja opasnost 

za susjede. Dali općina postupa u tom slučaju?  

Tomislav Zečević – Teoretski ne možemo postupiti. Doživio sam isto, išao sam prema građevinskoj 

inspekciji koja je to odbila. Općina ne smije samo ništa uređivati privatno. To su pravne zavrzlame. 

Nemam dovoljno pravnog znanja.  

Mijo Vladić – Opet idemo u prazno.  

Stjepan Novoselović – Kada bi se pozvala TV možda bi onda uspjeli.  

Tomislav Zečević – Dok zakon ne kaže da jedinica lokalne samouprave ima to pravo. 

Stipo Džambo – Pošto se ne može ući u privatno dvorište može li se ući u školsko dvorište i riješiti, 

tamo je užasno.  

Tomislav Zečević – Mi ćemo imati još 2 mjeseca ljude na javnim radovima pa možemo vidjeti što 

učiniti sa školskim dvorištem. Ako se načelnik slaže. 

Luka Jelić – Prostorije nogometnog kluba u Trnjanskim Kutima koriste mladi. Tamo je dosta smeća. 

Dali se to može riješiti? Najbolje otići pogledati.  

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je  Općinsko vijeće donijelo 

sljedeći Zaključak: 
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 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  03.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  komunalnog redara 

za razdoblje od 01.01.2016. do 20.09.2017.g. 

 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje od 

01.01.2016. do 20.09.2017.g.  

 

KLASA: 023-05/17-01/30 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

 AKTUALNI SAT  
 

Pejo Kovačević- Podnio je izvješće Općinskom vijeću o radovima u općini 

- određeni su pripremni radovi na domu u Poljancima.  

- obnovljeno dječje igralište u Prnjavoru, dječje igralište u N. Gradu,  planiramo betonirati ispred 

bine  

- nasipanje linija  

- počeli s izgradnjom mrtvačnice u Novom Gradu, radove izvodi naše komunalno poduzeće 

- izmještena kuća Anice Božić 

- prijavili na natječaj mrtvačnicu u Svilaju, odobreno nam je 200.000 kn. Moramo provesti postupak 

javne nabave.  

Stjepan Novoselović – U kojoj fazi je dom u Poljancima?  

Pejo Kovačević – Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova – novi i stari dio da se radi.  

Mijo Vladić – Koliko općinu košta preseljenje kuće?  

Pejo Kovačević – cca 20.000, 00 kn, to je materijal. Točno ne znam.  

Mijo Vladić – Izgled našeg sela promijenio se za 360 stupnjeva.  

 

 

TOČKA 3. Donošenje Polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna općine   

  Oprisavci za razdoblje od 01. siječnja do  30. lipnja  2017.g. 

 

Mijo Uremović-  Svi su vijećnici u materijalima dobili Polugodišnje  izvješće o izvršenju 

proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01. siječnja do  30. lipnja  2017.g. 
 

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće (jednoglasno) donijelo Polugodišnje izvješće 

o izvršenju proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01. siječnja do  30. lipnja  2017.g  
 

      Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 

izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 3. sjednici održanoj 03. listopada 2017.g. donijelo 
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POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-30.06.2017.g. 

 

OPĆI DIO 

I 

Polugodišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-30.6.2017.godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od 2.898.869,27 Kn. 

II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2017. godinu izvršeni su u ukupnom 

iznosu od 1.690.414,73. 

III 

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni višak  prihoda: 

 

  Ostvareni prihodi i primici 1-6-17.g…………………………..2.898.869,27 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1–6-17.g………………………........1.690.414,73  Kn 

  Višak  prihoda-1-6-2017.godine……………….……..............1.208.454,54  Kn 

 

 Ukupni utvrđeni  manjak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

   Višak  prihoda prenesen iz 2016.g……………….....….............278.203,44  Kn 

   Višak  prihoda-1-6-2017 godine…....………………… …........1.208.454,54  Kn  

   Ukupni višak prihoda na dan 30.6.2017.g……………………….……..1.486.657,98 Kn 

 

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2017. godine bilo je  487.605,00 Kn,  a na dan 30.06.2017. godine  1.740.475,44 

Kn. 

 

Stanje blagajne na dan 1.1.2017.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30.06.2017 godine 2.564,43 Kn. 

 

Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 30.6.2017. iznosi 63.187,00 kn., 

 

V 

  Stanje potraživanja na dan 30.6.2017.godine: 

- potraživanja za općinske poreze(tvrtka,reklame, porez na potrošnju)….…..37.526,95 Kn 

- potraž.  za prihode od imovine (zakup zemlje.,najam i dr.)…....................463.339,18  Kn 

- potraž. za komunalne doprinose..................................................................18.823,09  Kn 

- godišnja grobna naknada-grobno mjesto…………………………………..…112.450,90 Kn  

- potraživanja za komunalnu naknadu…………………………………………..129.291.13 Kn                                                                  

VI 

 Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.6.2017.godine: 

 

                     - obveze prema dobavljačima…………………………………….……229.164,89 kn 

         - obveze-naplaćeni predujmovi-sala…………………………………….27.425,00 kn 

 

VII 

  Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  

usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine Oprisavci, za  

razdoblje 1.1.-30.06.2017.godinu. 

 

POSEBNI DIO 

VIII 

 Posebni dio proračuna općine Oprisavci  sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 

osnovnim i potanjim namjenama. 

IX 

Polugodišnji obračun proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te 

rashoda i izdataka za navedeno razdoblje,   bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

KLASA: 400-01/17-01/14 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 
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TOČKA 4. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od  

  01. siječnja do  30. lipnja  2017.g.  

 
Mijo Uremović - U materijalima za sjednicu dobili smo Izvješće o radu Općinskog načelnika općine 

Oprisavci za razdoblje  od 01. siječnja  do  30. lipnja 2017.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 13 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  03.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

 za razdoblje   01. 01. 2017.g. do 30.06. 2017. g. 

 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 01. 2017.g. do 30.06. 2017. g. što je u skladu s člankom  49. Statuta općine Oprisavci  

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 06/13). 

 

KLASA: 023-05/17-01/28 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

TOČKA 5.   Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Oprisavci. 

 

Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu primili smo prijedlog izmjene i dopune Statuta općine 

Oprisavci koja se odnosi na imenovanje dva potpredsjednika Općinskog vijeća umjesto jednoga, kao 

i na dio o ukidanju mjesne samouprave. Nisam za to da se ukinu mjesni odbori. Ima mjesnih odbora 

koji se nisu sastajali nikada, mi jesmo. Po meni ovo bi trebalo pričekati. 

Mijo Vladić- Mjesni odbori su nula bodova. 

Ana Rečić- Ja sam jedina bila za to da mjesni odbori ostanu.  

Stjepan Novoselović- Do sada su mjesni odbori trebali dostavljati svoje planove. Što je s tim? 

  
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Oprisavci konstatira da nije prihvaćen  prijedlog da se iz 

Statuta Općine Oprisavci ( „ Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13) - briše poglavlje  

X  MJESNA SAMOUPRAVA -članci: 62., 63., 64., 65.,66., 67., 68.,  69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 

76., 77., 78., 79.) , te daje na glasovanje izmjenu i dopunu Statuta u dijelu koji se odnosi na 

imenovanje dva potpredsjednika Općinskog vijeća umjesto jednoga. 

   

Nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 13 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  3.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 
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ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Statuta Općine Oprisavci  

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 06/13) 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Oprisavci, članak 33. mijenja se u cijelosti i glasi: 

 „ Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova 

Općinskog vijeća u pravilu da se jedan potpredsjednik bira iz predstavničke većine, a drugi iz reda 

predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

 Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti 

ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog 

vijeća.“ 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko posavske 

županije“. 

 

KLASA: 023-05/17-01/27 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

TOČKA 6.   Razmatranje i rješavanje problematike postavljanja antenskog stupa na   
 

Pejo Kovačević- Hrvatski telekom d.d. nas tereti za naknadu štete za poslove koji su do sada učinjeni 

to iznosi 82.869,00 kn. Mi smo tražili raskid ugovora. Nudili smo im prostor na „Krbeđedu“, ali bi 

oni trebali za to nove suglasnosti. 

Franjo Jaredić- ja bih volio vidjeti Ugovor, druga stvar je ovaj troškovnik koji smo dobili. 

Predlažem da se pošalje dopis Hrvatskom telekomu da se taj troškovnik provjeri. 

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 13 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  03.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju i rješavanju problematike postavljanja antenskog stupa na dijelu 

k.č.br. 1098 u k.o. Oprisavci 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  nakon razmatranja prijedloga Sporazumnog raskida 

Ugovora o osnivanju prava služnosti za postavljanje antenskog stupa HT-a  na dijelu k.č.br. 1098 u k.o. 

Oprisavci u vlasništvu Općine Oprisavci u kojemu je navedeno da Općina Oprisavci na ime troškova 

pripremnih radova mora platiti iznos od  82.869,00 kn zaključilo je :  

- da se od Hrvatskog telekoma d.d. zatraži provjera prikazanog troška  uz predočenje plaćenih 

računa po  troškovniku koji je sastavni dio navedenog sporazumnog ugovora. 

 

KLASA: 023-05/17-01/31 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 



9 

 

TOČKA 7.   Razmatranje inicijative za dostavljanje zahtjeva Školskom odboru OŠ  

  „Stjepan Radić“ Oprisavci za prijenos vlasništva na općinu oprisavci  

  školskih stanova u Prnjavoru (k.č.br. 165 u k.o. Prnjavor i k.č.br. 281 u  

  k.o. Svilaj). 

 

Mijo Uremović- radi se o tome da se Školskom odboru pošalje dopis za navedeno zemljište. 

Pejo Kovačević- Općina bi trebala dostaviti zahtjev Školskom odboru OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci 

za prijenos vlasništva na općinu Oprisavci školskih stanova u Prnjavoru i Svilaju  (k.č.br. 165 u k.o. 

Prnjavor i k.č.br. 281 u k.o. Svilaj) kako bi iste mogli  kandidirati na natječajima EU fondova, 

odnosno privesti namjeni. 

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 13 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  03.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranje inicijative za dostavljanje zahtjeva Školskom odboru OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci za 

prijenos vlasništva na općinu Oprisavci školskih stanova u Prnjavoru (k.č.br. 165 u k.o. Prnjavor i k.č.br. 

281 u k.o. Svilaj).I 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  suglasno je da se Školskom odboru OŠ „Stjepan Radić“ 

Oprisavci u ime Općine Oprisavci uputi  zahtjev  za prijenos vlasništva na općinu Oprisavci školskih stanova 

u Prnjavoru  k.č.br. 165  u k.o. Prnjavor i k.č.br. 281 u k.o. Svilaj. 

 

KLASA: 023-05/17-01/32 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

TOČKA 8.   Razmatranje ponuda poduzeća „Signalprojekt“ d.o.o. Osijek za: 

    

Pejo Kovačević- U materijalima za sjednicu primili ste ponude poduzeća „Signalprojekt“ d.o.o. 

Osijek za izradu elaborata povećanja brzine kroz naselje Oprisavci koja iznosi 25.000,00 kn  i 

idejnog projekta za izgradnju trepčućeg semafora ispred zgrade općine i škole što iznosi 22.500,00 

kn. Općina će se na temelju istih javiti na natječaje MUP-a koji odobravaju takve projekte. 

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA (jednoglasno) donosi 

sljedeće Odluke: 

 
a) za izradu prometnog elaborata opravdanosti povećanja brzine u naselju Oprisavci. 

 

 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  3.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 
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O D L U K U 

o Izradi prometnog elaborata opravdanosti povećanja 

brzine u naselju Oprisavci 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava Izradu prometnog elaborata opravdanosti 

povećanja brzine u naselju Oprisavci. 

Članak 2. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci prihvaća ponudu poduzeća „Signalprojekt“ d.o.o. Osijek za Izradu 

prometnog elaborata opravdanosti povećanja brzine u naselju Oprisavci u iznosu 25.000,00 kn ( u cijenu 

uračunat PDV). 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

  

KLASA: 023-05/17-01/33 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 
b) za izradu idejnog projekta - izgradnja semafora za reguliranje pješačkog                

prometa na pješačkom prijelazu ispred škole u Oprisavcima i izgradnja   trepčuće signalizacije na 

pješačkom prijelazu ispred zgrade općine  Oprisavci. 

  

  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  3.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 

O D L U K U 

o Izradi idejnog projekta - izgradnja semafora za reguliranje pješačkog prometa na pješačkom 

prijelazu ispred škole u Oprisavcima i izgradnja trepčuće signalizacije na pješačkom prijelazu ispred 

zgrade općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

  Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava Izradu idejnog projekta - izgradnja semafora za 

reguliranje pješačkog prometa na pješačkom prijelazu ispred škole u Oprisavcima i izgradnja trepčuće 

signalizacije na pješačkom prijelazu ispred zgrade općine Oprisavci. 

 

Članak 2. 

  Općinsko vijeće Općine Oprisavci prihvaća ponudu poduzeća „Signalprojekt“ d.o.o. Osijek za 

izradu projekta iz članka 1  .u iznosu 22.500,00 kn ( u cijenu uračunat PDV). 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

  

KLASA: 023-05/17-01/34 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

TOČKA 9.     Razmatranje zamolbe Franje Dumendžić, Svilaj 51 za naknadu štete  

   nastale  uslijed nevremena na krovu dvorišne zgrade. 
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Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu primili smo zamolbu Franje Dumendžić, Svilaj 51 za 

naknadu štete nastale uslijed nevremena na krovu dvorišne zgrade. Tu je vijećnik iz Svilaja Stipo 

Džambo, možda nam on može nešto reći. 

Mijo Vladić- Pitali smo ga da radi u općini, rekao je da mu je satnica mala. Onda dođe na vrata 

općine. Već mu je plaćena struja. Nije dobro da učimo ljude na takav način. 

Stipo Džambo – Najbolje mu pomoći u materijalu. 

  

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 13 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  3.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 

 

O D L U K U 

o pomoći Franji Dumendžić, Svilaj 51 

u svrhu sanacije štete nastale uslijed nevremena na krovu dvorišne zgrade 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava pomoć  iz Proračuna općine Oprisavci za 2017.g. u 

iznosu do 1.000,00 kn (tisuću kuna) na ime Franjo Dumendžić, Svilaj 51 u svrhu sanacije štete nastale 

uslijed nevremena na krovu dvorišne zgrade. 

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 daljnju provedbu.  

  

KLASA: 023-05/17-01/35 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

TOČKA 10.    Razmatranje zamolbe Bože Ćutunić, Svilaj 65 za kupnju zemljišta u  

   vlasništvu općine Oprisavci (k.č.br. 199 i 200/1 u k.o. Svilaj). 

 

Mijo Uremović- Svi ste u materijalima dobili zamolbu Bože Ćutunić, otvaram raspravu. 

Stipo Džambo- Ljudi u Svilaju nisu za to. Prijedlog mještana je da se tamo napravi dječje igralište. 

Pejo Kovačević- Mislim da nama to nije u interesu prodati. 

Mijo Vladić- Ako se to ne održava ja sam za to da se proda. 

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (Mijo Vladić) 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  03.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 
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             Z A K L J U Č A K 

o razmatranju zamolbe Bože Ćutunić, Svilaj 65 za kupnju zemljišta  

u vlasništvu općine Oprisavci (k.č.br. 199 i 200/1 u k.o. Svilaj) 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  razmotrilo je zamolbu  Bože Ćutunić, Svilaj 65 za kupnju zemljišta 

u vlasništvu općine Oprisavci (k.č.br. 199 i 200/1) u k.o. Svilaj te zaključuje da nije suglasno, odnosno nema 

namjeru prodavati navedene nekretnine u vlasništvu Općine Oprisavci. 

 

KLASA: 023-05/17-01/36 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

TOČKA 11.   Razmatranje zamolbe Lovnog revira Poljanci  za korištenje prostorija  

   nogometnog kluba  u Poljancima (N.K. „Gaj“).   

 

Mijo Uremović- Lovni revir Poljanci dostavio je općinskom vijeću zamolbu za korištenje prostorija 

nogometnog kluba Poljanci. 

Pejo Kovačević- Mi ćemo morati imati Pravilnik o raspolaganju poslovnih prostora. 

Mijo Vladić- Ako će oni to održavati može im se dati na korištenje. 

Stjepan Novoselović- U Poljancima od udruga jedino lovci postoje. Sastaju se u staroj trgovini. U 

ugovor treba staviti da ukoliko se osnuje klub oni gube pravo na korištenje. 

Pejo Kovačević- Održavanje i ostalo trebalo bi biti regulirano ugovorom o zakupu. 

 

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 13 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  3.  sjednici održanoj  03. listopada 2017.g. donosi 

 

O D L U K U 

o davanju na korištenje prostorija nogometnog kluba Poljanci  

(k.č.br. 85/2 )  lovcima lovnog  revira Poljanci 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava lovcima Lovnog revira Poljanci  korištenje 

prostorija nogometnog kluba  u Poljancima (N.K. „Gaj“),  k.č.br. 85/2 u k.o. Poljanci , koja je u 

vlasništvu Republike Hrvatske za redovan rad udruge dok nogometni klub ponovno ne počne s radom. 

Članak 2. 

 Sukladno članku 1. ove Odluke nalaže se članovima  Lovnog revira Poljanci da su dužni održavati 

navedene prostorije . 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

  

KLASA: 023-05/17-01/37 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 
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TOČKA 12 Različito. 

 

Marija Stojanović – Naše selo je jako dugačko nemamo nigdje dječje igralište. Ne bi li se moglo 

postavit na Košući i kod ambulante? Vidjela sam da ostala sela imaju.  

Mijo Vladić – Koriste li se sprave u Stružanima?  

Petar Vinarić – Koriste se, ne često ali se koriste. Bilo bi bolje da su u selu, sli u selu nemamo 

prostora.  

Mijo Vladić – Svi nešto traže, nema smisla da ja govorim ali jedino Stružani nemaju dom.  

Petar Vinarić – Ima praznih numera, ali ne može se dogovoriti cijena. 

Pejo Kovačević – Ako se dom radi na igralištu mora se raditi izmjena plana.  

Mato Botica – Treba kupiti čizme za djecu u Trnjanskim Kutima. Staza je u užasnom stanju.  

Pejo Kovačević – Trebamo imati troškovnik, ne trebamo kupovati čizme.  

Stjepan Kurkutović – Što je sa skupljanjem flaša?  

Pejo Kovačević – Problem su vreće za prikupljanje. Još samo da napomenem da je kružni tok ušao u 

troškovnik.  

 

 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 22,55 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović       

 

 

                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 

 


