
           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  023-01/14-01/08 

URBROJ: 2178/14-02-14-2 

Oprisavci, 24. studenoga  2014.g.  

 

  

Z A P I S N I K 

o radu 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 24. studenoga 2014.g. 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 24. 

studenoga 2014.g.  s početkom u 19,15 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: 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ   

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

Sjednici nisu nazočni članovi  Općinskog vijeća ANTUN KOVAČEVIĆ, STJEPAN 

KURKUTOVIĆ, STIPO DŽAMBO i MATEJ KOLOBARIĆ  

 

-  Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Franjo Klenuk konstatira da je od 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 9 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevni red 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

4. ANTUN JOVIČIĆ  

5. MIJO UREMOVIĆ  

6. ZDRAVKO KATALINIĆ 

7. STJEPAN ŽIVKOVIĆ  

Nakon utvrđivanja nazočnih članova,  

a tijekom sjednice došli su članovi Općinskog vijeća: 

8. MATO VUKOVIĆ  

9. SANJA JAREDIĆ 

 

 



 

DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 13.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

Aktualni sat. 

 

1. Donošenje Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenja općine Oprisavci sa 

Zakonom o prostornom uređenju (NN RH 153/13) – prijedlog 

2. Donošenje Zaključka  o usklađenju cijena usluga odvoza komunalnog otpada 

poduzeća „Runolist“ d.o.o. Vrpolje- prijedlog 

3. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 13. 

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 13.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Aktualni sat 

 
Mijo Vladić- Postavio bih pitanje načelniku vezano za korištenje ove općinske zgrade? 

Također u pozivu za sjednicu navedena je kriva adresa, odnosno nije navedena nova adresa 

općine. Što  je s ograničenjem brzine kroz naselja općine, mi smo dobili suglasnost da se 

poveća  brzina u naseljima naše općine, ali od toga ništa? Mi imamo sve dokumente i 

ograničenje. Ti si Franjo nešto pokušao, ali si otišao. Došli su neki drugi koji to ne žele ili 

neće. Do današnjeg dana ništa nije riješeno , na kraju nam to sve odgovara. 

Franjo Klenuk- Vezano za povećanje brzine znam da sam ja to tražio, ali mjerenje 

kilometraže je iznosilo jako puno novca.  Jovičiću da li si ti što po tome pitanju  poduzimao? 

Možda ćemo to morati uvrstiti u proračun za iduću godinu. 

Antun Jovičić- Ono što je Franjo Klenuk  rekao, snimanje ceste po kilometru ima neku svoju 

cijenu. S Dukićem sam razgovarao u par navrata , naveo je on i problem izgona stoke, ali sada 

više toga nema, to ne bi mogla biti zapreka. Imali smo situaciju da krivi budu oni koji izgone 

stoku. Nemam ništa protiv da se ponovno pokuša. 

Mijo Vladić- M imamo rješenje o povećanju brzine. 

Stjepan Novoselovć- Demantirao bih gosp. Jovičića . Ja sam tražio pisani trag, jer gosp. 

Jovičić je rekao da je tražio od gosp. Ninčevića , a ovaj mu je rekao da nema novca. Slučajno  

sam s gosp. Ninčevićem razgovarao , zato sam i tražio pisani trag. Ako imamo suglasnost da 

ograničenje brzine bude 70, a ne 50 km na sat, to trebamo odraditi. To nije dovedeno do kraja 

zbog nečijeg nemara. Ja mislim da 6 godina imamo to rješenje. To iziskuje određeni iznos  i u 

tom trenutku nije bilo novca , lijepo su nas otpilili i na tome je ostalo. Nije to došlo iz vedra 

neba to smo tražili. Više puta sam tražio pisano objašnjenje, ali nikada nisam dobio. 

Antun Jovičić- Ono početno imali smo odobrenje , samo je trebalo postupiti. Cesta je 

županijska.   Ninčević je mene „otpilio“, a tebi kaže on nije dobro tražio.  

Stjepan Novoselović-  Imaš li ti kao načelnik pisani trag da si išao prema ŽUC-u da se to 

riješi? 

Franjo  Klenuk- Dukić i Ninčević su dva različita tipa i nas je Ninčević „otpilio“ za semafor. 



Pejo Kovačević- Odgovorio bih na 1. pitanje gosp. Vladića – korištenje općinske zgrade? 

Koristi je tko traži. Trebamo donijeti odluku o korištenju općinskih prostorija . 

Mijo Vladić- To je u redu ova zgrada je sagrađena da je koriste svi građani općine, ali ovdje 

se obavlja i registracija traktora, ekologija, lovci, stranke... Nije to baš tako kako vi gledate, a 

dobro znate kako se ova zgrada radila. Danas raspolaže s njom kako tko hoće. Svi ugledni 

ljudi su rekli kako ju treba srušiti, a sada vidite kako nam dobro dođe.  

Pejo Kovačević- Što se tiče 2. pitanja – krivo napisane adrese u pozivu, tajnica nije 

promijenila staru u novu adresu. 

 

TOČKA 1.   Donošenje Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenja općine  

  Oprisavci sa  Zakonom o prostornom uređenju (NN RH 153/13) –  

  prijedlog 

 

Franjo Klenuk- Svi članovi općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su 

prijedlog Odluke o  usklađenju Prostornog plana uređenja općine Oprisavci sa Zakonom o 

prostornom uređenju NN RH 153/13. 

Pejo Kovačević- to je odrađeno u kratkom vremenu , prvi smo uočili problem 

(načelnik je nazočnima pročitao prijedlog Odluke) 

Ova Odluka je formalnost, vjerojatno ćemo doći u poziciju izrade novog Prostornog plana 

Konkretan problem u našem prostornom planu su ceste kojima je širina kolnika 7m, 

Županijska uprava za ceste ne želi prihvatiti tu širinu i traže sufinanciranje općine. Ja sam 

tražio od Čižmeka da ide usklađenje Prostornog plana. 

Franjo Klenuk- U pravilu mi ćemo ići u detaljni prostorni plan. 

Mijo Vladić- Zakon je stavio Oprisavce i Makarsku u istu kategoriju, država ne vodi dobru 

evidenciju ne možemo mi biti isto. 

Marija Stojanović- Tu u ovoj plavoj knjižici u kojoj je pregled poslovnih zona stoji i Općina 

Oprisavci sa 70 i nešto ha . 

Stjepan Novoselović- Znači ukoliko budemo aktivirali Poslovnu zonu trebali bi ići u 

promjenu Prostornog plana. 

Pejo Kovačević- Za poslovnu zonu mora ići Plan uređenja poslovne zone. 

 

Nakon rasprave o prijedlogu Odluke : 

  

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usklađenju Prostornog 

plana uređenja općine Oprisavci sa Zakonom o prostornom uređenju NN RH 153/13. 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 8 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena  Odluka: 

 

Na temelju članka 201. stavka (1) i članka 94. stavak (3)  Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 

153/13), i članka 32. Statuta Općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko posavske županije, broj 6/13), 

Općinsko vijeće, na 14. sjednici održanoj 24. studenoga 2014. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o usklađenju Prostornog plana uređenja općine Oprisavci 

sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13) 

           

Članak 1. 

Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja općine Oprisavci (Službeni vjesnik BPŽ br.   15/03, 11/04-

ispravak greške i 20/10 ) sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13). 



Članak 2. 

Usklađenje Prostornog plana uređenja općine Oprisavci iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Plan), 

sadrži : 

0) OPĆI DIO 

 

A) TEKSTUALNI DIO  

1. Odluka o usklađenja PPUO sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13)  

 

B) GRAFIČKI  DIO 

 GRAĐEVINSKO PODRUČJE ………………………………………….MJ 1: 5 000 

 5.4.1.  Izdvojeno područje gospodarske zone Svilaj 

 5.5. Stružani 

 5.9.  Novi Grad   

 

C)   OBVEZNI PRILOZI 

1.  Obrazloženje usklađenja 

2.  Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja 

3.  Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi 

4.  Evidencija postupka izrade i donošenja usklađenja   

                

 

Članak 3. 

Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede  26a, 35000 Slavonski 

Brod. 

Članak 4. 
Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se kartografski prikazi Prostornog plana uređenja općine Oprisavci (Sl. 

vjesnik BPŽ br. 15/03,11/04-ispravak greške i 20/10), navedeni u čl. 2 ove Odluke na kojima se nalazi neuređeni 

dijelovi građevinskog  područja. 

 

Zadržava se tekstualni dio, odredbe za provođenje i  slijedeći kartografski prikazi Prostornog plana uređenja 

općine Oprisavci (Sl. vjesnik BPŽ br. 15/03,11/04-ispravak greške i 20/10): 

 

1a.  KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA          MJ1:25000 

1b.  POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE          MJ1:25000 

2a.  ENERGETSKI SUSTAV – PLINSKA MREŽA        MJ1:25000 

2b.  ENERGETSKI SUSTAV – ELEKTROENERGETIKA        MJ1:25000 

2c.  VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – KORIŠTENJE VODA       MJ1:25000 

2d.  VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA OTPADNIH VODA                 MJ1:25000 

3.   UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA UVJETI KORIŠTENJA               MJ1:25000 

4.   PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE        MJ1:25000 

 

5.  GRAĐEVINSKA PODRUČJA                 MJ1:5000 

5.1. TRNJANSKU KUTI 

5.2. POLJANCI 

5.3. OPRISAVCI 

5.4. SVILAJ 

5.6. ZOLJANI 

5.7. KUPINA 

5.8. PRNJAVOR 

 

Za kartografske prikaze građevinskog područja mjerila 1:5000 koji se zadržavaju, neizgrađeno građevinsko 

zemljište je kroz usklađenje utvrđeno kao  uređeno građevinsko zemljište. 

Neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a  nisu  na kartografskim 

prikazima mjerila 1: 5000 označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status uređenog) isključivo 

objedinjenjem s neposrednom susjednom česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu 

površinu. 

 

Članak 5. 
Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja općine Oprisavci sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 

br.153/13) objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.  



Članak 6. 

Usklađenja Prostornog plana uređenja općine Oprisavci je izrađeno u (6) šest primjeraka potpisanih od strane 

izrađivača plana i Predsjednika Vijeća općine koji se imaju smatrati izvornikom, od čega se (1) jedan nalazi u 

pismohrani izrađivača plana, a ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za provođenje plana. 

 

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi: 

 Brodsko-posavske županije, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Trg pobjede 26a, 

35000 Slavonski Brod; 

 Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod kao i 

na web stranici Zavoda; 

 web stranici sustava ISPU-Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana po objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko posavske 

županije„  

 

 

KLASA: 023-05/14-01/49 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 2. Donošenje Zaključka  o usklađenju cijena usluga odvoza komunalnog 

  otpada poduzeća „Runolist“ d.o.o. Vrpolje- prijedlog 

 

Franjo Klenuk- U materijalima za sjednici svi članovi Općinskog vijeća dobili su prijedlog 

zaključka o usklađenju cijena usluga odvoza komunalnog otpada poduzeća „Runolist“ d.o.o. 

Vrpolje  i pisano obrazloženje Općinskog načelnika.. 

Pejo Kovačević- Kako Vam je poznato poduzeće „Runolist“ je tražilo povećanje cijene na 

48,00 kn. Mi za sada imamo najnižu cijenu. Načelnici su se usuglasili da će podići cijenu. 

Moj prijedlog je cijena u iznosu 43,00 kn s PDV-om  mjesečno s tim da se ista primjenjuje od 

01.01.2015.g. U staroj cijeni bio je obračunat i odvoz i deponiranje, pa se  povećanje cijene 

deponiranja otpada ne bi moglo primjenjivati na sveukupni iznos cijene nego na 50% stare 

cijene, što prema mome izračunu iznosi 43,00 kn, a ne 48,00 kn kako je predložilo poduzeće 

„Runolist“ d.o.o. 

Mijo Vladić- Mi ne možemo biti  „bijele vrane“  budimo objektivni kada je otpad u pitanju,  

ovo je jako dobra stvar. Ako smo već sada jeftiniji od drugih i što se tiče njegovog rada ja sam 

jako zadovoljan. 

Marija Stojanović- Ja imam pozitivno mišljenje o ovome , rijetko kada se dogodi da smeće 

nije na vrijeme otišlo. 

Mijo Uremović- Mislim da je „Runolist“ puno povoljniji  imam saznanja da pojedine općine 

imaju poteškoća s „Beckerom“. 

Stjepan Novoselović- Do kada je koncesija? Treba ispoštovati ugovor. Ne donosimo mi 

ovdje Odluku samo za sebe. Znam da to nije puno, to je 5 kn mjesečno. Ako se ne mora dizati 

cijena, bolje da to ne donosimo.  

Antun Jovičić- Vezano za zahtjev „Runolista“ mene više zanima tehnika. U zakonu stoji da 

načelnik u određenom roku mora reagirati na njegov zahtjev . Općinsko vijeće je donijelo 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude za koncesiju . Ja prihvaćam da mi kao općinsko vijeće 

možemo donijeti Odluku, ali zakon to nije dozvolio jer odlučuje načelnik. 

Franjo Klenuk- Predlažem da usvojimo prijedlog zaključka. 

Antun Jovičić- Da, ali na zahtjev komunalnog poduzeća odgovara načelnik. Predlažem da u 

zaključku stoji da smo suglasni s odlukom, a ne prijedlogom načelnika. 

Pejo Kovačević- Ja ne želim bez vaše suglasnosti odlučivati. 

 



Nakon rasprave o prijedlogu Zaključka : 

  

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Zaključka  o usklađenju 

cijena usluga odvoza komunalnog  otpada poduzeća „Runolist“ d.o.o. Vrpolje-  

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 9 glasova ZA 

(jednoglasno) donesen 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 i 19/13) i članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13) Općinsko vijeće općine Oprisavci 

na  14. sjednici održanoj 24. studenoga 2014.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K  

o usklađenju  cijena usluga odvoza komunalnog 

otpada poduzeća „Runolist“ d.o.o. Vrpolje 

                                                                                                          

I 

Općinsko vijeće općine Oprisavci suglasno je s Odlukom Općinskog načelnika da cijena 

usluga odvoza komunalnog otpada poduzeća „Runolist“ d.o.o. Vrpolje od 01.01.2015.g.  iznosi 43,00 

kn (s PDV-om) mjesečno. 

II 

Općinsko vijeće Općine Oprisavci zadužuje Općinskog načelnika općine Oprisavci da s 

poduzećem „Runolist“ d.o.o. Vrpolje  zaključi dodatak ugovoru o povećanju cijena usluga.  

 

III 

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenjenja., 

 

KLASA: 023-05/14-01/50 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 3. Različito. 

 

Marija Stojanović-  Pitanje vezano za Stožer zaštite i spašavanja . Održana je sjednica 

Stožera Brodsko-posavske županije  na kojoj je gosp. Vlaović najavio opremanje stožera. Mi 

se nismo sastajali . Pitanje načelniku da li je on bio na toj sjednici stožera i kojim putem mi 

možemo zatražiti opremanje stožera? 

Pejo Kovačević- To je županijski stožer i mi nismo bili pozvani na sjednicu. 

Franjo Klenuk- Njih  20-tak  bilo je na toj sjednici. Razgovarali su o određenoj opremi koju 

planiraju kupiti , radi se o odjevnim predmetima. 

Marija Stojanović- i naš Stožer bi se trebao sastati. 

Mijo Vladić- Čujem da su nekima za vrijeme poplava isplaćivane dnevnice. 

Pejo Kovačević- Pojavila su se dva čovjeka kojima je firma odbila od plaće za one dane kada 

su dežurali. 

Mijo Vladić- Postavio bih pitanje načelniku, mi nikada ništa nismo znali o tome da se u 

drugim općinama kandidira sufinanciranje fasada i prekrivanja kuća sa 50%. U drugim 

općinama  to već rade, mi smo izgleda zadnji? 

Moramo tražiti i biti dosadni. Načelnik mora donijeti novac u općinu. 



Franjo Klenuk- Kada sam ja bio načelnik postavljao sam pitanja izgradnje kuća od obnove, 

ali mi nitko ništa  nije znao reći. Onda se kasnije i kod nas počelo rješavati to pitanje. Iza nas  

je općina Garčin postala  općina od posebne državne skrbi , ali tamo nitko nije dobio rješenje . 

Stjepan Novoselović- Da li postoji ovo što je gosp. Vladić pitao, odnosno da li postoji 

mogućnost da naša općina raspiše natječaj? 

Pejo Kovačević- U projekciju proračuna uvršteno je sufinanciranje energetske učinkovitosti, 

ići ćemo prema Fondu za energetsku učinkovitost . Mi ćemo u 2015.g. kandidirati povećanje 

energetske učinkovitosti  kao pomoć građanima i kućanstvima. 

Marija Stojanović- Kod groblja Svilaj je potrebno parkiralište. 

Mijo Uremović- Da li su svu dostavili Planove rada. 

Pejo Kovačević- Uglavnom su svi dostavili. 

  

 

 

 

 

 
 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  

20,30 sati. 
 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


