
 

                                      
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 024-01/22-02/01 

URBROJ: 2178-14-01-22-2 

U Oprisavcima, 31. siječnja 2022. 
ZAPISNIK 

o radu 6. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 31. siječnja 2022.godine 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci , Trg Svetog Križa 16 dana  31. 

siječnja 2022.  godine s početkom u 19,10 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Franjo Klenuk 

 Nakon što je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne, utvrdio je da su sjednici nazočni 

članovi Općinskog vijeća: 

  

1. FRANJO KLENUK  

2. IVANA VUKOVARAC   

3. IGOR ELMAUER  

4. GORAN MAJIĆ  

5. MARIJA KATALINIĆ 

6. ZLATKO KRIŽANOVIĆ 

7. SABINA VARZIĆ 

8. MIJO VLADIĆ  

9. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

10. IGOR TERZIĆ  

11. ANTUN UREMOVIĆ  

12. MIJO UREMOVIĆ  

 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ . 

-  Pročelnica JUO općine Oprisavci DUNJA ODOBAŠIĆ 

Sjednici iz opravdanih razloga nije nazočan član  Općinskog vijeća : STIPO DŽAMBO  

 Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedatelj konstatira da je od ukupno  13 vijećnika 

Općinskog vijeća sjednici nazočno 12 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani nastavak 

rada. 

 Zapisnik na sjednici vodi Ankica Galović, službenica u Općini Oprisavci. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže dnevni red 

  

 

 

 



DNEVNI RED 

-Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća 

 

 -Aktualni sat 

 

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Oprisavci 

2. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine 

Oprisavci 

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

4. Izvješće Općinskog načelnika o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2021. godinu 

5. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. godinu 

6. Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. 

godinu 

7. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2021. godini 

8. Razno 

-rasprava o društvenim domovima 

-rasprava o dječjem vrtiću 

-rasprava o stazi i obilaznici u Novom Gradu 

-rasprava o javnoj rasvjeti 

-rasprava o kanalizaciji 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 

- Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik sa 5. Sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 

 

- Aktualni sat 

 

Ivana Vukovarac- pozdravila je sve nazočne, te postavila  pitanje zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta tj. u kojoj fazi je natječaj za zemljište na području općine Oprisavci? 

Dunja Odobašić , pročelnica JUO– odgovorila je da je Općinsko vijeće u 7. mjesecu prošle 

godine donijelo I. izmjene i dopune programa raspolaganja, nakon slanja u Ministarstvo dugo se 

čekao  odgovor, na što su na kraju odgovorili da su naša očitovanja koja smo dobili u 2019.g.  od 

drugih nadležnih tijela zastarjela. Tražena su nova očitovanja i trebalo je  napraviti izmjene i 

dopune za 150 katastarskih čestica.  

Pejo Kovačević- napomenuo je da Ministarstvo ima 30 dana rok za donošenje  suglasnosti, ali 

nikada to nije u roku. Izmjene programa su započele zbog zajedničkih pašnjaka, što je sugerirano 

iz Ministarstva poljoprivrede.  

Mijo Vladić- napomenuo je da je to puno puta mijenjano i da se zna zbog koga je Gajna u tome 

statusu 

Pejo Kovačević – odgovorio je da Gajna nje općinska, nego je u vlasništvu Hrvatskih voda, te da 

će oni raspisati natječaj za Gajnu.    

Mijo Vladić- smatra da predsjednik vijeća i potpredsjednik znaju za to. 

Franjo Klenuk-  rekao je da je već puno  puta ispričao tko je Gajnu oduzeo i na koji način  tj. kao 

je ona pripala Jasinju, također je napomenuo da je prvi da se Gajna vrati mještanima , jer je i 

rečeno da bi  Gajna trebala biti za sve. 



Mijo Vladić- rekao je da je tu netko ipak gazda. 

Pejo Kovačević- rekao je da očekuje da će se status Gajne riješiti  pravnim putem, te da će doći u 

vlasništvo općine  i to kao primjer tradicijskog pašnjaka . Općina Oprisavci je zajedno s drugim 

općinama koje imaju takav problem krenula u zajedničku inicijativu rješavanja istog. Također je 

napomenuo da svakako treba zastupati stajalište da svi koriste zajedničke pašnjake. 

Mijo Vladić- napomenuo je da se o tome raspravlja 25 godina i da se zna tko tu stavlja točku na 

„i“ . Također je napomenuo da je problem što postoji 5-6 vlasnika državnog zemljišta (općina, 

grad, županija Hrvatske vode, Hrvatske ceste itd.), te da se iz tog razloga ne može doći do 

zajedničkog rješenja. Što se tiče Gajne tu treba pitati nadležne. 

 Igor Elmauer- odgovorio je da nije nikakav problem organizirati  sastanak župana, predsjednika 

vijeća, načelnika na tu temu . 

Mijo Vladić- postavio je pitanje zašto je nakon mjesec dana opet sazvana sjednica vijeća? 

Dunja Odobašić- odgovorila je da je vijeće u obvezi do 31. siječnja donijeti Odluku o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Oprisavci. 

Sabina Varzić- postavila je pitanje načelniku može li se u skorije vrijeme očekivati projektna 

dokumentacija za vodoodvodnju i plin? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je „Vodovod“ d.o.o. nositelj projekta Brod III za izgradnju 

vodoodvodnje, a što se tiče plina općina je imala glavni projekt i građevinsku, ali taj projekt 

nikada  nije započeo. Općine za taj dio nisu nadležne i plin i vodoodvodnja idu preko javnih 

opskrbljivača.  Na županijskoj skupštini je bilo da će se pokrenuti projekt plinofikacije. 

Goran Majić- postavio je pitanje načelniku je li općina odobrila da se nasipa zemlja kod 

nogometnog igrališta Stružani u zadnje vrijeme tamo se odlaže i komunalni otpad, što s tim? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da to od njega nitko nije tražio. 

Franjo Klenuk -  napomenuo je da ima saznanja da je na području općine Oprisavci, navodno kod 

Svilaja trebala biti izgrađena policijska postaja, ali da za to nije dobiveno odobrenje općine. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da to nije istina, te da je općina dala suglasnost na tri katastarske 

čestice.  

Igor Elmauer- iznio je prijedlog osnivanja malonogometnih klubova, odnosno osnivanje 

malonogometne lige na području općine u budućnosti, te pozvao gosp. Novoselovića i gosp. 

Terzića da odgovore  postoji li mogućnost realizacije istoga? 

Stjepan Novoselović-  odgovorio je da to prije svega iziskuje značajan trošak. Napomenuo je da 

što se tiče nogometa nije za to da se plaćaju igrači u III ligi, te da je za njega svrha nogometa 

poticanje djece za život u sportskom duhu. Mišljenja je da je sada najbolje zadržati jedan klub u 

ovom slučaju Zadrugar  i još 1 do 2 kluba u nižem rangu. Također je napomenuo da vjeruje da za 5 

godina neće biti niti jednog kluba i da treba sazvati predsjednike klubova na zajednički sastanak da 

se konačno krene u tom smjeru, što je predlagao već više puta. 

Igor Elmauer – cilj malonogometnih klubova bi bio animirati i potaknuti djecu da izađu na teren. 

Tu bi se radilo o amaterskoj ligi. 

Zlatko Križanović- napomenuo je da je problem asfalt na tim igralištima. 

Mijo Uremović- rekao je da što se tiče nogometa, sve što je do sada valjalo je uništeno. 

Volontiralo se u klubovima, ali došlo je do toga da se klub ugasi. Prnjavor nije mogao biti I ŽNL, 

ali je mogao i dalje ostati u III ŽNL. 

Mijo Vladić- napomenuo je da bi svi sve i da je nogomet skup sport  Zadrugar je općini puno dao, 

prije svega reklamu od Zagreba do istoka Hrvatske . 

Također je napomenuo da je predlagao da Zadrugar bude prvi klub u općini, te da bude još jedan 

manji iz kojeg bi svi bolji igrači završili u Zadrugaru, ali svi su htjeli biti Zadrugar. 

 

  

 



TOČKA 1.  Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog  

  otpada na području Općine Oprisavci 

 

Franjo Klenuk- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primili Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog  otpada na 

području Općine Oprisavci. 

Dunja Odobašić - obrazložila je nazočnima prijedlog Odluke  tj. da se ovom Odlukom utvrđuju 

način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Oprisavci 

putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za 

obradu otpada . Ova Odluke primjenjivat će se nakon dodjele koncesije. Istu takvu odluku donijele 

su općine Donji Andrijevci, Garčin i Vrpolje.  Fiksni dio cijene odvoza otpada određuje 

predstavničko tijelo, prijedlog je 29 kn mjesečno bez PDV-a za kućanstva i 35 kn mjesečno bez 

PDV-a za pravne osobe. Varijabilni dio određuje davatelj koncesije uz suglasnost načelnika, to je i 

najbitnija izmjena uz to što će se i odvajati korisni otpad u spremnike. 

Pejo Kovačević- rekao je da je ovo  zakonska obveza, odluka  se mora donijeti. U toj odluci se 

točno spominju stvari koje moramo odraditi. Napomenuo je da su neke općine prošle godine išle u 

raspisivanje koncesije, ali je ta odluka  poništena. Kako je već rečeno fiksni dio određuje vijeće, a 

varijabilni dio koncesionar u taj iznos ide i korisni otpad. Koncesionar će uz ovo nuditi i odvoz 

glomaznog otpada. Cijena će se formirati 29 kn bez PDV-a plus svaki odvoz po cijeni koju uz 

suglasnost načelnika odredi koncesionar. 

Stjepan Novoselović- pitao je koja bi cijena bila tj nekakav prosjek  po novom izračunu, te kakav 

je interes našeg komunalnog poduzeća za to?  

Dunja Odobašić- odgovorila je da bi to bilo cca 70 kn mjesečno. 
 

Predsjednik  Općinskog vijeća dao je na glasovanje  Prijedlog Odluke o načinu pružanja 

javne usluge sakupljanja komunalnog otpad području Općine Oprisavci. 

 Nakon glasovanja sa 12 glasova ZA (jednoglasno)   donesena  je:  

 

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021) i članka 29. Statuta 

Općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 11/21), ODLUKA o 

načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Oprisavci (KLASA:  024-01/22-01/03, URBROJ:  2178-14-01-22-1) koja je  SASTAVNI DIO 

ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

TOČKA 2. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju javnih  

  potreba Općine Oprisavci 

Franjo Klenuk - napomenuo je da su svi u materijalima za sjednicu primili prijedlog Pravilnika o 

izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci.  Pozvao je pročelnicu 

da obrazloži izmjene i dopune. 

Dunja Odobašić-  upoznala je nazočne da je prošle godine izmijenjena Uredba o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge, te  se temeljem toga mijenja Pravilnik Općine . Radi se o tri izmjene , prva je 

da se ponude mogu slati i elektronički s tim da se izvornik svakako dostavlja poštom, druga 

izmjena vezana je za broj bodova, a treća izmjena da ako povjerenstvo u roku ne završi postupak 

natječaja, načelnik može imenovati vanjskog suradnika. 

Franjo Klenuk- postavio je pitanje na koji način ide raspodjela sredstava udrugama, općinsko 

vijeće je donijelo Proračun, zar već nije utvrđeno koliko kome ide? 



Dunja Odobašić- odgovorila je da Općinski načelnik raspisuje natječaj za udruge u sportu i 

kulturi, te da povjerenstvo ocjenjuje iste , predlaže Općinskom načelniku Odluku o raspodjeli 

sredstava, a načelnik na prijedlog donosi Odluku o dodjeli sredstava. 

Predsjednik  Općinskog vijeća dao je na glasovanje  Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni 

Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Oprisavci 

 Nakon glasovanja sa 12 glasova ZA (jednoglasno)   donesen  je:  

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, 137/15,123/17,98/19 i 144/20), članka 10. Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21)  i temeljem članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 6. sjednici održanoj dana 31. 

siječnja 2022. godine donosi 

 

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA 

O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA OPĆINE OPRISAVCI 

 

Članak 1.  

Članak 10. mijenja se i glasi: 

Financiranje programa i projekata u područjima navedenim u čl. 2. ovog Pravilnika provodi se putem Javnog 

natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik, a čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava. 

Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj najmanje jednom godišnje za prikupljanje prijava.  

Javnim natječajem određuju se područja financiranja, natječajna dokumentacija, rokovi i uvjeti za podnošenje prijava 

i sklapanja ugovora o korištenju financijske podrške, upute za prijavitelje sa pripadajućim obrascima, obveze 

Korisnika financiranja o podnošenju izvješća u vezi utroška dobivenih sredstava i dr. 

 Prijave se podnose do roka utvrđenog Javnim natječajem koji ne može biti kraći od 30 dana od datuma objave 

natječaja putem pošte u papirnatom obliku, osobno (na urudžbeni zapisnik) ili elektroničkim putem uz napomenu (npr. 

naziv natječaja). 

Svi obrasci propisani javnim natječajem trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje, ovjereni 

službenim pečatom i dostavljeni u izvorniku.  

Sva komunikacija između Korisnika financiranja i Općine obavlja se pisanim putem, preporučenom poštom s 

povratnicom, predajom na urudžbeni zapisnik ili elektroničkim putem. 

                                                                                 

Članak 2. 

U članku 19. stavak 6. mijenja se i glasi: 

Broj bodova za pojedinog Korisnika financiranja izračunava se na način da svaki član Povjerenstva ocjenjuje 

podnesenu prijavu u skladu sa ovim Pravilnikom propisanim rasponom bodova, zatim se zbroje ocjene svih članova 

Povjerenstva te se podijele sa ukupnim brojem članova Povjerenstva i na taj način se dobije konačna prosječna 

ocjena koja predstavlja ukupno ostvareni broj bodova. Kriteriji za procjenjivanje programa ili projekata minimalno 

sadržavaju kriterije odnosa vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist koji mora biti zastupljen s minimalnim 

udjelom do 30% ukupnog broja bodova koji se mogu dodijeliti projektnoj prijavi. 

 

                                                                                        Članak 3. 

U članku 19. dodaje se stavak 8. koji glasi: 

Ako povjerenstvo za ocjenjivanje prijava ne izvrši propisani postupak ocjenjivanja u roku od pedeset (50) dana od 

dana dodjele prijava za ocjenjivanje pojedinim članovima Povjerenstva, načelnik je obvezan radi ubrzanja postupka 

dodjele sredstava obustaviti rad Povjerenstva te za ocjenjivanje prijava angažirati kompetentne vanjske stručnjake 

sukladno odredbama Uredbe. 

            Članak 4. 

Ostali članci ostaju nepromijenjeni.    

            Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA:024-01/22-01/02  

URBROJ:  2178-14-01-22-1 

 

 



TOČKA 3.     Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31.  

  prosinca 2021. godine 

Franjo Klenuk - napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili Izvješće o radu 

Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od  01. srpnja do  31. prosinca 2021.g. 

 

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.b 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 , 123/17, 98/19 i 144/20) i temeljem 

članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21), Općinsko 

vijeće općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana  31. siječnja 2022. godine, donosi: 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

 za razdoblje   01. 07. 2021.g. do 31.12. 2021. g. 

 

I 

 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 07. 2021.g. do 31.12. 2021. g. što je u skladu s člankom  39. Statuta općine Oprisavci  

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 11/21). 

 

KLASA: 024-01/22-01/01 

UR.BROJ: 2178-14-01-22-1 

 

 

TOČKA 4. Izvješće Općinskog načelnika o korištenju sredstava ostvarenih od   

  prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u   

  vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine  

  Oprisavci za 2021. godinu 

 

Franjo Klenuk- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primili Izvješće Općinskog načelnika o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u  vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 

ribnjake na području Općine Oprisavci za 2021. godinu 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 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, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka  29. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  6. sjednici održanoj 31. siječnja 2022.g. donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju  izvješća Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake 

na području Općine Oprisavci za 2021.g. 



 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  usvaja  Izvješće Općinskog načelnika o korištenju sredstava 

ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2021.g. 

 

Članak 2. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 320-01/22-01/01, URBROJ:2178-

14-02-22-1, od 25. siječnja 2022.g.). 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije“. 

 

KLASA: 320-01/22-02/01 

URBROJ:2178-14-01-22-2 

 

 

TOČKA 5.  Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021.  

  godinu 

 

Franjo Klenuk - rekao je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili 

Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021.   

godinu 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 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, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem 

članka  29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),  Općinsko 

vijeće općine Oprisavci na  svojoj  6. sjednici održanoj 31. siječnja 2022.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju  Izvješća  o korištenju sredstava ostvarenih od  

šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  usvaja  Izvješće Općinskog načelnika o  korištenju sredstava 

ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 

Članak 2. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 400-01/22-01/01, URBROJ:2178-

14-02-21-1, od 25. siječnja 2022.g.). 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije“. 

 

KLASA: 400-01/22-01/01 

URBROJ: 2178-14-01-22-2 

 

 



TOČKA 6.  Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  

  u prostoru za 2021. godinu 

 

Franjo Klenuk- rekao je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili 

Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru za 2021. 

godinu 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 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, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka  29. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  6. sjednici održanoj 31. siječnja 2022.g. donosi 

 

O D L U K U  

o usvajanju Izvješća o utrošku naknade za zadržavanje  

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.g. 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  usvaja  Izvješće Općinskog načelnika o  utrošku naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.g. 

 

Članak 2. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 400-01/22-01/02, URBROJ:2178-

14-02-22-1, od 25. siječnja 2022.g.). 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije“. 

 

KLASA: 400-01/22-01/02 

URBROJ:2178-14-01-22-2 

 

 

TOČKA 7. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2021.  

  godini 

 

Franjo Klenuk- rekao je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili 

Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2021. godini 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 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, 137/15 ,123/17, 98/19 i 144/20) i temeljem članka 29. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine, donosi: 

 

 



ODLUKU 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika  

o primjeni agrotehničkih mjera u 2021. godini 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  usvaja  Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih 

mjera u 2021.godini 

 

Članak 2. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika. ((KLASA: 320-01/22-01/02, URBROJ: 

2178-14-02-22-1, od 25. siječnja 2022.g.). 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije“. 

 

KLASA: 320-01/22-01/02 

URBROJ:2178-14-01-22-2 

 

 

TOČKA 8.   RAZNO 

Franjo Klenuk- osvrnuo se na pitanje gosp. Vladića o kratkom roku između dvije sjednice, te 

postavio pitanje pročelnici može li se u takvim slučajevima organizirati sjednica online. 

Dunja Odobašić-  odgovorila je da bi općina za takvu vrstu sjednice svim vijećnicima trebala 

osigurati opremu tj. tablet ili laptop,  također je napomenula da će provjeriti sve  s Ministarstvom 

uprave. 

Igor Terzić- napomenuo je da misli da nije to problem nego što imamo jednu točku i postoji li 

potreba  za sjednicom? 

Franjo Klenuk – ogovorio je da svakako postoji potreba za sjednicom jer je trebalo donijeti 

odluku o načinu sakupljanja komunalnog otpada.  

Mijo Vladić – napomenuo je da nije prvi puta da je sjednica sazvana zbog jedne točke. 

Franjo Klenuk – predlaže da se raspravi o pitanjima koja su navedena pod ovom točkom. 

Također je izvijestio nazočne da bi ŽUC započeo s radovima ceste iza Novog Grada, u jesen bi 

započeli radovi na rotoru u Oprisavcima, jer uskoro ističe građevinska, a na proljeće bi nastavili. 

Mijo Vladić- postavio je pitanje načelniku da podnese izvješće o adventu u Oprisavcima, koliko je 

novca općina potrošila za tu namjenu. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je to negdje cca 18.000,00 kn, a tu su uračunati šator, hrana i 

izrada adventske kućice. Udruge su dogovorile da neće biti prodaja nego dobrovoljni prilozi. 

Mijo Vladić- napomenuo je da po njemu nije bio dovoljan odaziv mještana općine, što dovoljno 

govori o nama, također je napomenuo da je u drugim općinama u odnosu na nas odaziv puno veći. 

Franjo Klenuk- odgovorio je da je advent organiziran nabrzinu i da je na kraju to ispalo dobro, 

mišljenja je da bi se nagodinu trebali više potruditi. 

Igor Elmauer – predložio je nazočnima tri modela  za korištenje društvenih domova na području 

općine Oprisavci: 

1. model – da se za  objekte u javnoj funkciji može zaposliti domar , koji bi poslove obavljao 

temeljem ugovora o djelu npr. 200,00 kn mjesečno. Svako naselje bi imalo jednog domara. 

Obveze domara su da vodi brigu o društvenom domu , inventaru i dr. 

2. model – da se poslovi održavanja i upravljanja domovima povjere komunalnom poduzeću 

„Rakitovac“. 



3. model – da odgovorne osobe civilnog društva u naselju preuzmu upravljanje i održavanje 

domova. Napomenuo je da je to po njemu najnepovoljniji način.  

Neovisno o ova tri modela domovi bi se na korištenje mogli dati stanovnicima općine, kao i onima 

koji to nisu  i to za sve prigode. Trebalo bi utvrditi naknadu za korištenje , način korištenja, kao i 

naknadu za štetu ako ona nastane pri korištenju. 

Franjo Klenuk – napomenuo je da za salu u Oprisavcima postoji Odluka sa cjenikom. 

Pejo Kovačević- potvrdio je da je samo za dom u Oprisavcima riješena Odluka, a za ostale 

domove će se riješiti kada svi budu stavljeni u funkciju. 

Mijo Uremović- napomenuo je da se ne može dom u Prnjavoru naplatiti kao i oni domovi koji 

imaju kompletnu opremu. 

Pejo Kovačević- rekao je da se opcija s domarima nije pokazala najboljom, općina Oprisavci vodi 

brigu o sali Oprisavci i drži ju urednom, nakon svatova sve se očisti, korisnici su dužni „na grubo“ 

očistiti.  

Franjo Klenuk – postavio je pitanje može li jedna spremačica sve to stići, jer radi se o puno 

domova, te zašto ne bi svatko sam čistio dom iza sebe. 

 

 

 

Sjednica je završila u 21,30 sati 

 
 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović                               
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 
 


