REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/05
UR. BROJ: 2178/14-01-18-2
Oprisavci, 29. studenog 2018.
ZAPISNIK
o radu 9. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
održane 29. studenog 2018.
Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 29.
studenog 2018.g. s početkom u 19,10 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MIJO UREMOVIĆ
ANA REČIĆ
MIJO VLADIĆ
STJEPAN KURKUTOVIĆ
SJTEPAN NOVOSELOVIĆ
STIPO DŽAMBO
ANTUN UREMOVIĆ
LUKA JELIĆ
PETAR VINARIĆ

-

Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ , zamjenica Općinskog načelnika MARIJA
STOJANOVIĆ
NISU NAZOČNI: Članovi Općinskog vijeća: STJEPAN VUČKOVIĆ, MATO
BOTICA,FRANJO JAREDIĆ, MATO VUKOVIĆ

-

Zapisnik na sjednici vodi: MARTINA VUKSANOVIĆ
Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući MIJO UREMOVIĆ konstatira da je
ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 9 vijećnika, odnosno dovoljan broj za
pravovaljani nastavak rada.
Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović pročitao je nazočnima dnevni red:.
Općinski načelnik Pejo Kovačević – Predlaže da se dnevni red dopuni sa još dvije točke i to pod
točkom
7. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Stružani u svrhu izgradnje društvenog doma i točkom
8. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Oprisavci.

DNEVNI RED:
Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice
Općinskog vijeća Općine Oprisavci
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Aktualni sat.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Oprisavci za 2017.g.
Donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.
Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Oprisavci za 2019.g.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Oprisavci za projekt „IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NASELJU OPRISAVCI- od
groblja prema naselju Poljanci “.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama troškova za rad vijećnicima,
članovima radnih tijela, općinskom načelniku, zamjeniku/ci općinskog načelnika i
službenicima jedinstvenog upravnog odjela
Razmatranje zamolbe Pašnjačke zajednice braniteljska zadruga „Eko Gajna“ Oprisavci
Donošenje Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Stružani u svrhu izgradnje društvenog doma.
Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Oprisavci.
Različito.

Dnevni red s predloženim dopunama je jednoglasno usvojen.

Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 8. sjednice,
Općinskog vijeća općine Oprisavci.
Zapisnik sa 8. Sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen.

AKTUALNI SAT
Mijo Uremović- Molim načelnik da nam kaže par riječi što se radilo od prošle sjednice?
Pejo Kovačević- pozdravljam sve prisutne. Od zadnjeg vijeća radilo se na mrtvačnicama, ožbukali
smo ih. Na uređenju prostora oko crkve u Novom Gradu. Uređenje poljskih puteva, te na uređenju
zelenih površina. Gotovo je igralište u Poljancima. Sa projektom za dom u Novom Gradu nismo
imali sreće, jer nismo dobili građevinsku dozvolu. Kontaktirao sam čovjeka koji je to radio, trebali
bi ići na izmjenu i dopunu prostornog plana. Zadnje što smo napravili je igralište u Poljancima.
Mijo Uremović- možemo krenuti na aktualni sat. Ima li pitanja?
Mijo Vladić- dokle se došlo sa antenama za telefone? Ima li od toga što?Dali je stigla kazna?
Pejo Kovačević- nismo dobili kaznu. Prije mjesec dana došlo je dopis za suglasnost za antenu kod
Kovača.
Mijo Vladić- gledam donacije za crkve. Svećenici prave proračun, pa onda traže od općine novce.
Prvo trebaju nas pitati. To tako više ne može.
Luka Jelić- vratio bi se na prošlu sjednicu. Na ovu odluku vezano za Lasicu. Nije vam rečeno kako
je, vama su prezentirali da smo na putu pomirenja. Kako mislite da dvije udruge budu u jednom

prostoru? Mi imamo svoj lovni kalendar. Ne znam za što Lasica želi koristiti prostor. Lasica nigdje
nema zakupninu lovišta.
Mijo Uremović- dogovoreno je da ide putem pomirenja. Ja ne mogu donijeti zaključak o tome.
Luka Jelić- kako ćemo mi funkcionirati? Dva gazde u jednoj kući. Doći će do svađe. Netko će
nešto ukrasti i što onda?
Mijo Vladić- vi nas previše opterećujete time.
Mijo Uremović- ja ne znam kakvu odluku donijeti.
Mijo Vladić- neka sve bude zajedničko. Neka bude jedno društvo.
Stjepan Novoselović- radi se o 5 ljudi i oni se ne mogu dogovoriti. To treba riješiti. Neka budu
jedni.
Luka Jelić- samo želimo znati tko je gazda tu. Ne znamo tko raspolaže time. Tko želi doći,
slobodno može ali mora se znati tko je gazda.
Stjepan Novoselović- to je općinsko.
Mijo Uremović- mi sve ljude moramo poštivati.
Luka Jelić- ali to ne može tako funkcionirati. Samo želimo znati tko je gazda.
Stjepan Novoselović- spor je zbog 2 čovjeka. Recite i budite iskreni.
Mijo Uremović- to treba netko drugi rješavati. Mi sve ljude moramo poštivati. Određeni rok mora
proći da opet to stavimo na vijeće.
Mijo Vladić- najbolje oduzeti, staviti ključ u bravu a onda svoje gradite.
Stjepan Novoselović- imam dva pitanja. Dali se što rješavalo u vezi sportskih udruga? Drugo
pitanje je u vezi pametnih semafora. Postoji li kakva mogućnost? Opasno je kod škole i trgovine.
Pejo Kovačević- sastanak nismo dogovarali, trebali bi ovih dana. Za semafore imamo projekt, ali
nismo dobili. Garčin i Bukovlje su dobili.
Stjepan Novoselović- kada idem na posao vidim da djeca pretrčavaju, jako je opasno.
Pejo Kovačević- čekamo taj natječaj,pa ćemo vidjeti.
Mijo Vladić- što je sa kružnim tokom?
Pejo Kovačević- mislim da će sljedeće godine ići iz županijskog proračuna. Idejni projekt je bio
dva puta na ispravku.
Mijo Vladić- što je sa vlagom u zgradi općine?
Pejo Kovačević- da i to smo radili. Oko 65.000,00 kuna je investicija. Vlaga će se riješiti, moramo i
stolariju riješiti.
Mijo Vladić- hoće li to vrijediti?
Pejo Kovačević- Mislim da hoće. Ne možemo stavljati stiropor dok ne riješimo vlagu.
Aktualni sat zaključen.

TOČKA 1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Oprisavci za 2017.g.
Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu
primili Izvješće o obavljenoj reviziji Općine Oprisavci za 2017.g., te pročitao navedene
nepravilnosti iz Izvješća.
Pejo Kovačević- radi se o nepravilnostima vezano za komunalne djelatnosti koje bi se trebale
obavljati putem Ugovora. Za sada pojedini poslovi odrađuju se putem narudžbenica. Ove
nepravilnosti ispravit ćemo u narednom vremenu.
U raspravi po ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su još Mijo Vladić i Stjepan Novoselović.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA usvojilo sljedeće izviješće:
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 9.
sjednici održanoj dana 29. studenoga 2018. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju
o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Oprisavci za 2017.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo je izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Oprisavci za 2017.g.
Članak 2.
Općinsko vijeće općine Oprisavci nalaže Općinskom načelniku da izvrši sve potrebne radnje kako bi
se postupilo prema nalazima i mišljenjima izvještaja Državnog ureda za reviziju .
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 023-05/18-01/38
UR. BROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 2. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.
Mijo Uremović- svi članovi općinskog vijeća primili su u materijalima prijedlog Odluke o visini
boda za obračun komunalne naknade.
Pejo Kovačević- sve ostaje isto jedino se radi usklađenje sa novim Zakonom o komunalnom
gospodarstvu koji je stupio na snagu krajem srpnja ove godine.
Kako pitanja i rasprave više nije bilo
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA donijelo slijedeću ODLUKU o vrijednosti boda
za obračun komunalne naknade:
Na temelju stavka 1. članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), te članka 30.
Statuta Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 3/18), Općinsko vijeće Općine
Oprisavci na 9. sjednici od 29. studenoga 2018. godine, donijelo je
ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA
za obračun komunalne naknade
Članak 1.
Utvrđuje se vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade na području općine Oprisavci u
iznosu od 1,80 kn/m² i jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog
prostora u I. (prvoj) zoni općine Oprisavci.
(1)

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon donošenja, primjenjivati će se od 01.01.2019. godine, a
objaviti će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
(1)

KLASA: 023-05/18-01/35
URBROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 3.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Oprisavci za 2019.g.

Mijo Uremović- Svi vijećnici su u materijalima primili Godišnji Plan upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Oprisavci za 2019.g. koji je bio na javnom savjetovanju mjesec dana na
internetskim stranicama općine . Nitko nije uložio prigovor na isti.
Pejo Kovačević- Donošenje Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o
upravljanju državnom imovinom.
Stjepan Novoselović- Dali se što promijenilo? Koliko je plaćeno?
Pejo kovačević- Ništa se nije promijenilo, a plaćeno je 10,000 kuna.
Kako pitanja i rasprave više nije bilo
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA donijelo slijedeću ODLUKU o usvajanju
Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2019. godinu:
Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18)
Općinsko vijeće Općine Oprisavci na 9. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2018. godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE OPRISAVCI ZA 2019. GODINU
I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2019. godinu
kojeg je Općina Oprisavci u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, broj 52/18) 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.
Godišnjim 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 Godišnjeg 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.
Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2019. godinu donosi Općinsko vijeće
Općine Oprisavci za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću godinu.
IV.
Općina Oprisavci dužna je do 30. rujna 2020. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje Izvješće o
provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oprisavci za 2019. 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, 85/15).
KLASA: 023-05/18-01/37
URBROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području
općine Oprisavci za projekt „IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U
NASELJU OPRISAVCI- od groblja prema naselju Poljanci “.
Pejo Kovačević- mi smo jedna od jedanaest općina LAG-a. Predviđena su ulaganja i raspisan je
natječaj od strane LAG-a. Treba se dobiti 30,000 eura. Dogovor je bio da budu neki jednostavni
projekti. Mi bi predložili projekt izgradnje staze u naselju Oprisavci od groblja prema naselju
Poljanci, udio Općine bi bio 20%..
Stjepan Novoselović- koliko metara staze?
Pejo Kovačević- cca 500 m.
pitanja i rasprave više nije bilo
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA donijelo slijedeću ODLUKU:
Na temelju članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18)i i
Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 48/18 i br. 91/18)
Općinsko vijeće Općine Oprisavci na 9. sjednici održanoj 29. studenoga 2018. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Općine OPRISAVCI
za projekt „IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NASELJU OPRISAVCI“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Oprisavci za provedbu ulaganja u projekt „IZGRADNJA
PJEŠAČKE STAZE U NASELJU OPRISAVCI “ (od groblja Oprisavci prema naselju Poljanci na k.č.br.
2284/3, 1011/4, 1011/5 u k.o. Oprisavci ) na području Općine OPRISAVCI.
Članak 2.
Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove Odluke na
Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Slavonska Ravnica“, tip operacije 2.1.3. Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.
Članak 3.
Suglasnost iz članka 1. daje se na temelju dokumenta „Opis projekta“, koji je prilog ove Odluke i čini njezin
sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 023-05/18-01/36
UR. BROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama troškova za rad
vijećnicima, članovima radnih tijela, općinskom načelniku, zamjeniku/ci
općinskog načelnika i službenicima jedinstvenog upravnog odjela
Mijo Uremović- na prošloj sjednici Općinskog vijeća predloženo je da se na ovoj sjednici donese
Odluka o povećanju naknade vijećnicima za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća.
Pozvao je nazočne vijećnike da iznesu svoje prijedloge.
Pejo Kovačević- mislim da ne bi trebalo biti sporno povećanje naknade vijećnicima. Ovo je
ozbiljan i odgovoran posao. Većina općina ima naknadu veću od naše.
Mijo Vladić- ako vijeće ne radi, ne radi ni općina. Neke stvari stavljamo ustranu. Ja sam to više
puta predlagao.
Stjepan Novoselović- ja bih pitao koliko puta od nas je netko postavio pitanje? Netko ništa ne kaže,
samo dižemo ruke. Za mene je to demotivirajuće. Sad ne volim baš napadati, ali prije sam bio
žustriji. Većinom se ja i gospodin Vladić javljamo. Vijećnici bi trebali biti motivirani, ostali samo
čekaju da zvoni.
Mijo Uremović- ja sam zadovoljan radom načelnika. Dosta se dobro radi. Za dva tjedna biti će opet
sjednica, rebalans i proračun. Svi imaju plan rada. Velikim dijelom se slažem, ljudi su mladi. Treba
im dati priliku. U ovome se mora sazrjeti.
Mijo Vladić- Može se još bolje, glavno da se radi.
Mijo Uremović- Načelnik i zamjenica ne dobivaju ovu naknadu.
Mijo Vladić- prijedlog 500,00 kuna vijećnicima, a 600,00 kn predsjedniku Općinskog vijeća.
više nije bilo rasprave i prijedloga
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA donijelo slijedeću ODLUKU:
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 9.
sjednici održanoj dana 29. studenoga 2018. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
odluke o naknadama troškova za rad članovima Općinskog vijeća općine Oprisavci,
članovima njihovih radnih tijela, Općinskom načelniku, Zamjeniku/ci
općinskog načelnika i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci
Članak 1.
U Odluci o naknadama troškova za rad članovima Općinskog vijeća općine Oprisavci,
članovima njihovih radnih tijela, Općinskom načelniku, Zamjeniku/ci
općinskog načelnika i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci
(KLASA: 023-05/14-01/20, URBROJ: 2178/14-01-14-1 donesenoj 14. travnja 2014.g.) članak 3. mijenja
se i glasi:
„ Naknada troškova za rad isplaćuje se po sjednici u neto iznosu, kako slijedi:
1. predsjedniku Općinskog vijeća 600,00 kuna
2. članovima Općinskog vijeća , članovima radnih tijela 500,00 kuna
3. službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 200,00 kuna“

Članak 2.
članak 5. mijenja se i glasi:
„ Općinski načelnik i zamjenik/ca Općinskog načelnika, ne ostvaruje pravo na naknadu troškova za
sudjelovanje u radu Općinskog vijeća i radnih tijela .“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije.“
KLASA: 023-05/18-01/34
URBROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 6. Razmatranje zamolbe Pašnjačke zajednice braniteljska zadruga „Eko
Gajna“ Oprisavci
Mijo Uremović - svi vijećnici su uz poziv dobili zamolbu Pašnjačke zajednice braniteljska zadruga
„Eko Gajna“ Oprisavci kojom traže korištenje zemljišta kod reciklažnog dvorišta u slučaju
plavljenja Gajne.
Pejo Kovačević- usmeno je zamolba bila upućena načelniku, upućeni su na vijeće. Nije mi se
svidjelo u kakvom je stanju ostavljeno prošli puta.
Mijo Vladić- Bilo je za plakati kako je ostavljeno. Trebao je to popraviti.
Mijo Uremović- ako se njemu to dopusti, treba navesti da mora popraviti.
Mijo Vladić- tome nema kraja. Ima li općina od toga koristi?
nakon rasprave
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA donijelo slijedeći ZAKLJUČAK:
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 9. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2018. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
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“ za korištenje zemljišta iza reciklažnog dvorišta na Krbeđedu u slučaju
duže poplave na „Gajni“, te donosi sljedeći zaključak:
- Općinsko vijeće nije u mogućnosti dati na korištenje zemljište iza reciklažnog dvorišta na
Krbeđedu Pašnjačkoj zajednice braniteljske zadruge „EKO GAJNA - za poljoprivredu“.
KLASA: 023-05/18-01/39
URBROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 7. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Stružani u svrhu izgradnje
društvenog doma u Stružanima.
Pejo Kovačević- proračunom za ovu godinu predviđena su sredstva za kupnju zemljišta u
Stružanima za izgradnju novog društvenog doma. Kontaktirao sam čovjeka koji je voljan prodati
zemljište u centru sela, napominjem da se radi o 1,68 ha zemljišta, radi se i o oranici i šumi koja ide
uz kuću i dvorište. Cijena koju traži za zemljište je 100.000,00 kn.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Mijo Vladić , Stjepan Novoselović, Stipo Džambo i
Mijo Uremović .
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA donijelo slijedeću ODLUKU:
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 9. sjednici održanoj
dana 29. studenoga 2018. godine, donosi:
ODLUKU
o kupnji nekretnina- u k.o. Stružani
u vlasništvu PERICE GUČANIN,
Ulica Stjepana Radića 8, 53234 Udbina
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava kupnju nekretnina upisanih u z.k.ul. broj 260:
k.č.br. 125/1, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja ŠUMA ZEČEVA GREDA površine 92 m2.
k.č.br. 125/3, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ŠUMA M.TRSTENIK
površine 71 m2.
k.č.br. 125/4, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ŠUMA M.TRSTENIK
površine 129 m2.
k.č.br. 126/1, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ORANICA ZEČEVA GREDA površine 11068 m2.
k.č.br. 126/3, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ORANICA M.TRSTENIK
površine 219 m2.
k.č.br. 126/4, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ORANICA M.TRSTENIK
površine 1050 m2.
k.č.br. 126/5, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja ORANICA ZEČEVA GREDA površine 1307 m2.
k.č.br. 127/1, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja LIVADA U ZEČEVOJ GREDI površine 296 čhv.
k.č.br. 231/2, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja ORANICA VRTLOVI površine 2851 m2.
k.č.br. 231/3, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja ORANICA VRTLOVI površine 51 m2.
k.č.br. 309, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja GUVNO U SELU površine 171 čhv.
k.č.br. 310, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja VRT U SELU površine
44 čhv.
k.č.br. 311, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja KUĆA BR.18 I DVORIŠTE U SELU
površine 266 čhv.
UKUPNO: 777 čhv i 16838 m2
Članak 2.
Sukladno članku 1. ove Odluke, između Općine Oprisavci i PERICE GUČANIN , Ulica Stjepana Radića 8,
53234 Udbina biti će sklopljen kupoprodajnu ugovor za :
k.č.br. 125/1, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja ŠUMA ZEČEVA GREDA površine 92 m2.
k.č.br. 125/3, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ŠUMA M.TRSTENIK
površine 71 m2.
k.č.br. 125/4, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ŠUMA M.TRSTENIK
površine 129 m2.
k.č.br. 126/1, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ORANICA ZEČEVA GREDA površine 11068 m2.
k.č.br. 126/3, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ORANICA M.TRSTENIK
površine 219 m2.

k.č.br. 126/4, k.o. STRUŽANI, a koja u naravi predstavlja ORANICA M.TRSTENIK
površine 1050 m2.
k.č.br. 126/5, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja ORANICA ZEČEVA GREDA površine 1307 m2.
k.č.br. 127/1, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja LIVADA U ZEČEVOJ GREDI površine 296 čhv.
k.č.br. 231/2, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja ORANICA VRTLOVI površine 2851 m2.
k.č.br. 231/3, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja ORANICA VRTLOVI površine 51 m2.
k.č.br. 309, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja GUVNO U SELU površine 171 čhv.
k.č.br. 310, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja VRT U SELU površine
44 čhv.
k.č.br. 311, k.o. STRUŽANI , a koja u naravi predstavlja KUĆA BR.18 I DVORIŠTE U SELU
površine 266 čhv.
UKUPNO: 777 čhv i 16838 m2
po kupoprodajnoj cijeni u iznosu 100.000,00 kn
(stotinutisuća kuna)
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/18-01/40
URBROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 8.

Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Oprisavci.

Pejo Kovačević- Dječji vrtić "Lira" , Josipa Kozarca 31, Slavonski Brod zainteresiran je provoditi
Program predškole na području Općine Oprisavci. Obveza općine je izmijeniti Plan mreže dječjih
vrtića na području Općine Oprisavci.
Mijo Uremović- predlaže Općinskom vijeću donošenje novog Plana mreža vrtića u koji ulazi
Dječji vrtić "Lira", Josipa Kozarca 31, Slavonski Brod.
Rasprave i prijedloga nije više bilo
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA donijelo slijedeći PLAN:
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj: 10/97,107/07 i
94/13), 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 9. sjednici održanoj dana 29.
studenoga 2018. godine, donosi:
PLAN
mreže dječjih vrtića na području Općine Oprisavci
I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Oprisavci utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja
koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene
zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi.
Članak 2.
Općina Oprisavci ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem
i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja
Općine Oprisavci u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg
vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Oprisavci, za tekuću godinu.

II.

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.
U plan mreže dječjih vrtića na području Općine Oprisavci ulazi Dječji vrtić "Lira"
Josipa Kozarca 31, Slavonski Brod.
Dječji vrtić "Lira" ,Josipa Kozarca 31, Slavonski Brod. obavlja svoju djelatnost na lokaciji: u objektu OPĆINE
OPRISAVCI: - Igraonica za djecu , Trg Svetog Križa 16, Oprisavci ili u prostoru koji je više primjeren djeci
predškolskog uzrasta.
Članak 4.
Područja Općine Oprisavci na kojima se mogu osnivati ustanove predškolskog odgoja jesu sva područja na kojima je
prostorno-planskim dokumentima Općine Oprisavci predviđena gradnja takvih objekata ili na kojima postoji
mogućnost prenamjene građevina u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 5.
Mreža dječjih vrtića Općine Oprisavci može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata, izdvojenih lokacija u
skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj:63/08
i 90/10) , odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.
Smještajni kapaciteti za djecu s područja općine Oprisavci mogu se ostvarivati, u slučaju potrebe i u ustanovama
predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave , a prema kriterijima utvrđenim posebnom
Odlukom.
Odluku iz stavka 2. ovog članka donosi za svaku predškolsku godinu općinski načelnik, ovisno o potrebama građana te
o mogućnostima financiranja iz Proračuna općine Oprisavci.
III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA
Članak 6.
Općina Oprisavci sufinancira rad dječjeg vrtića iz članka 3. ovog Plana.
Članak 7.
Općina Oprisavci, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 41. Državnog
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje
ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Oprisavci,
za tekuću godinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ovaj Plan dostavlja se Brodsko-posavskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području
Brodsko-posavske županije.
Članak 9.
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Oprisavci stupa na snagu danom objave u „Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/18-01/41
URBROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 9. Različito
Pejo Kovačević- ako bude moguće općina bi krenula u otvaranje dječjeg vrtića.
Stjepan Novoselović- zašto ne bi pokušao sa natječajem?
Ana Rečić- Garčin ide u izgradnju vrtića.
Mijo Vladić- mislim da od toga neće biti ništa.

Mijo Uremović- imam ja nešto za reći, u vezi zapisnika. Prema poslovniku trebao bi biti skraćen.
Pejo Kovačević- radi se o tome da se tonski zapisi koriste.
Mijo Vladić- dokle je došlo sa zakupom zemlje?
Pejo Kovačević- program je vraćen na doradu. Sve skupa je 35 programa dobilo pozitivnu ocjenu.
Nismo smjeli razdvajati pašnjake, a problem je bio i u nedovoljnom broju čestica za povrat.
Pitanja više nije bilo, te je sjednica završila u 21:40 h

Zapisnik vodila:
Martina Vuksanović
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Uremović

