
 

           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  023-01/15-01/01 

URBROJ: 2178/14-02-14-2 

Oprisavci, 19. veljače 2015.g.  

 

Z A P I S N I K 

o radu 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 19. veljače 2015.g. 

 

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

2015.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   

Sjednici nije nazočan član Općinskog vijeća ANTUN KOVAČEVIĆ (opravdano) 

-  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 12 vijećnika, odnosno dovoljan broj za pravovaljani 

nastavak rada. 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk  pročitalo je nazočnima dnevni red 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predložena je dopuna dnevnog reda: 

Općinski načelnik Pejo Kovačević, predlaže dopunu dnevnog reda: Iza točke 10 dodaju se: 
TOČKA 11.   Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama  za uređivanje i održavanje  

           poljoprivrednih rudina na području Općine Oprisavci. 

TOČKA 12.   Razmatranje zamolbe obitelji Černecki, Poljanci 43. 

TOČKA 13.  Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Brodsko-posavske županije. 

te se dalje nastavlja  redoslijedom  napisanim u  pozivu za sjednicu. 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STJEPAN ŽIVKOVIĆ  

5. STIPO DŽAMBO 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. ANTUN JOVIČIĆ  

8. MIJO UREMOVIĆ  

9. ZDRAVKO KATALINIĆ 

10. MATO VUKOVIĆ  

11. SANJA JAREDIĆ 

12. MATEJ KOLOBARIĆ  

 



 

DNEVNI RED: 

 

 

Usvajanje Zapisnika sa 15.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

1. Donošenje Odluke o grobljima. 

2. Donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oprisavci. 

3. Donošenje Odluke o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Oprisavci. 

4. Donošenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Oprisavci. 

5. Donošenje Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti. 

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Oprisavci za 2015.g. 

7. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Oprisavci. 

8. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području općine Oprisavci. 

9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine 

Oprisavci. 

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Oprisavci u dječjim vrtićima. 

11. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama  za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina na području Općine Oprisavci. 

12. Razmatranje zamolbe obitelji Černecki, Poljanci 43. 

13. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Brodsko-posavske županije. 

14. Razmatranje zamolbe LU „Lasica“ Trnjanski Kuti. 

15. Različito. 

 

 

Dnevni red s predloženim dopunama je jednoglasno usvojen 

 

 

 

 

Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 15. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 15.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

 

 

Aktualni sat 
 

Stjepan Kurkutović- Što je s domom? Vidim da radovi stoje. 

Pejo Kovačević- pozdravio je sve nazočne, te izvijestio o zdravstvenom stanju zamjenice 

Općinskog načelnika gđe. Marije Stojanović. 

Vezano za dom, isti bi trebao biti gotov 23.03.2015.g. Ja se nadam da će se izvođač radova držati 

roka, te da će dom do tada biti gotov .  

Mijo Vladić- načelnik je rekao da će sala biti gotova za Novu godinu. Kada sve bude gotovo, onda 

ćemo tek reći da je gotovo.  



 

Od načelnika tražim izvješće o potrošenim sredstvima za: 1. Poplavu, 2. Božićno-novogodišnji 

domjenak  i 3. Pokladno jahanje. 

Stjepan Novoselović- 1. Ja sam očekivao od načelnika da će nas izvijestiti o odlasku na poplavom 

pogođeno područje. 2. Linija prema groblju Poljanci, da nas načelnik izvijesti što se tu dešava. 3. 

Vezano za brzinu kroz naselja općine, provjeriti koliko bi općinu stajalo snimanje ceste. 

Pejo Kovačević-  1. Poplava- sukladno odluci vijeća, predsjednik vijeća i ja otišli smo u Gunju. 

Zatražili smo od načelnika popis 5 obitelji te njihove potrebe u  vrijednosti do 3000,00 kuna. 

Kupljena je tehnička roba i podijeljena obiteljima. Na našim web stranicama je objavljeno izvješće. 

2. Linija Poljanci- tražio sam sastanak s Pihom , odnosno Hrvatskim vodama, te da nam dostave 

Plan radova na našem području. Obećao je sastanak. 

Stjepan Novoselović- ne bi trebalo biti samo obećanje . Koliko znam izvođač radova je Brodska 

posavina. 

Antun Jovičić- imamo izabrane Mjesne odbore, to su stvari koje se ne mogu rješavati bez Mjesnog 

odbora. 1. Htio bih pitati načelnika, radi se izgradnja mrtvačnica, koje su počele bez saznanja 

Mjesnih odbora . Betoniranje temelja u siječnju, radovi u kalendaru kada ni kod kuće nitko neće 

raditi. Također položaj, odnosno udaljenost od međne linije svega 8,5 do 9 m. 

2. Most, linija koja je stradala u vrijeme obrane od poplave. Kada će to biti popravljeno? 

Pejo Kovačević- Ja sam za da Mjesni odbori sazovu sastanak, svakako ću se odazvati pozivu. 

1. Izgradnja mrtvačnica, to pitanje zašto žurba i zašto u siječnju – tehnologija u današnjoj gradnji 

ne prepoznaje zimu, a  tu su i ugovorne obveze. Za ovaj dio oko položaja mrtvačnica nema veze sa 

mojom odlukom, tako je prema projektu. U vrijeme izrade projekta može se utjecati na projekt, 

nakon izdavanja  građevinske nema mijenjanja.  Projekti su prije mog dolaska u općini stajali 

godinu i pol dana. Nije problem u meni, nego u aktivnostima prije mene. 

Mijo Vladić-. Ne možemo ovdje dva sata slušati tko je kriv . Ako su temelji udareni, nećemo ih 

sada vaditi. 

Pejo Kovačević- Što se tiče mosta u Svilaju, jednostavno vremenski uvjeti nisu dozvoljavali 

radove. 

Antun Jovičić- kada su birani Mjesni odbori dobio si saznanje da se to uradi . Izvaditi rore i staviti 

nove. 

Stjepan Novoselović- neshvatljivo je ako je projektna dokumentacija odrađena, zašto niste reagirali 

prije građevinske dozvole? 

 

 

TOČKA 1.   Donošenje Odluke o grobljima. 

 

Franjo Klenuk-  svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su prijedlog 

Odluke o grobljima .  

Pejo Kovačević - Donošenjem ove Odluke određuju se uvjeti i način izgradnje, korištenje i 

upravljanje grobljima koja su u vlasništvu Općine Oprisavci što znači: upravljanje grobljima,mjerila 

i način dodjeljivanja ili ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa i 

popunjavanja grobnih mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba, održavanje i uređivanje groblja te 

uklanjanje otpada,uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje 

naknade za korištenje grobnog mjesta,način i uvjeti korištenja groblja,pravila ponašanja na groblju. 

Mijo Uremović- u Odluci je navedeno da ne možemo sami odradit neke radove. 

Franjo Klenuk- plaćala se naknada za obilježavanje grobova. Treba obavijestit građane da se po 

pitanju groblja i ukopa sada javljaju u općinu, a ne u Palmu.  

 

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 18. Stavka 1. Zakona o grobljima (''Narodne novine'' br. 19/98, 50/12) i 

članka 32. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko – posavske županije br. 3/13 

 

O D L U K U   O   G R O B L J I M A 

(KLASA: 023-05/15-01/08,URBROJ: 2178/14-01-15-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

TOČKA 2.  Donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine 

   Oprisavci. 

 

Pejo Kovačević- Ovom Odlukom uređuje se gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine 

Oprisavci  glede: stjecanja, otuđenja i terećenja nekretnina, način otuđenja i provođenje postupka 

otuđenja nekretnina,ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih prava na nekretninama, te postupci 

davanja u zakup poslovnih prostora, odnosno zakup javnih površina u vlasništvu Općine Oprisavci, 

kao niti raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele koncesije ili javno- privatnog partnerstva, 

a koji se uređuju posebnim propisima . 

Franjo Klenuk- imamo mi dosta nekretnina, trebalo bi  napraviti pregled da se točno vidi što 

imamo. 

Matej Kolobarić- svakako bi trebalo napraviti registar, odnosno popis nekretnina u vlasništvu 

općine Oprisavci. 

Antun Jovičić- registar je pravo ime za to, ali to je nešto što dosta košta, treba procijeniti imovinu i 

upisati u poslovne knjige kako bi se Zakon zadovoljio. 

 

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. stavka 2. i stavka 8., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima (''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 

146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14), članka 35. točka 2. i članka 48. st. 1. točka 5. i st. 2. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01 – vjer. tumač., 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 32. Statuta Općine Oprisavci  (''Službeni vjesnik'' Brodsko- 

posavske županije br. 6/13) 

 

O D L U K U 

o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oprisavci 

(KLASA: 023-05/15-01/05,URBROJ: 2178/14-01-15-1) 
SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

TOČKA 3.  Donošenje Odluke o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje  

   poslovnog  prostora u vlasništvu Općine Oprisavci. 

 

 

Pejo Kovačević- ova Odluka  uređuje  zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, 

međusobna  prava i obveze zakupodavca i zakupnika, kupoprodaja poslovnoga prostora u 

vlasništvu Općine Oprisavci,  zakup poslovnih prostora na kojima Općina ima pravo raspolaganja i 

korištenja i zakup poslovnih prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine. 

Franjo Klenuk- ova točka je vezana za prethodnu točku. 



 

Mijo Vladić- Imamo u T.Kutima dva numera, u Oprisavcima  Krbeđed, Rakitovac i niz drugih 

pracela, te linije koje ljudi koriste za vlastite potrebe . Ja sam bio za to da ih općina proda. U svim 

selima imamo takvih parcela. 

Franjo Klenuk- trebalo bi povadit i, odnosno popisati sve čestice i tada raspravljati o tome. 

Pejo Kovačević- nama bi prije svega trebao plan gospodarenja tim nekretninama. Za Krbeđed na 

kojem će se graditi reciklažno dvorište dobili smo građevinsku dozvolu. Rakitovac je u zakupu 

poljoprivrednog zemljišta.  Da li ići u parcelaciju? 

Franjo Klenuk- rješavat ćemo jednu po jednu parcelaciju. 

Pejo Kovačević – ovom  Odlukom biti će reguliran zakup i kupoprodaja. 

 

 

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 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (''Narodne 

novine'' br. 125/11) i članka 32. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske 

županije br. 6/13.) 

O D L U K U 

o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Oprisavci 

(KLASA: 023-05/15-01/07,URBROJ: 2178/14-01-15-1) 
SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

 

TOČKA 4.  Donošenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Oprisavci. 

 

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

Odluke o socijalnoj skrbi. To su sve stavke koje smo već stavili u Proračun, odnosno Program 

socijalne skrbi. Donošenje ove Odluke je tehnička procedura.  Novo  je samo članak 6. i 7.  koji se 

odnose na pravo na naknadu za troškove stanovanja- el. energiju, što iznosi 70 kn za samca , 

odnosno nositelja, a svaki daljnji član kućanstva  po još 20 kn. 

Pejo Kovačević- ova odluka je zakonska osnova da ne može svatko ostvarit pravo iz socijalne 

skrbi.  

Mijo Vladić- nama bi trebao popis osoba imenom i prezimenom koje primaju iz proračuna pomoći. 

Pejo Kovačević- to su osobe koje primaju socijalnu pomoć, odnosno evidentirani su  kod Centra za 

socijalnu skrb . Ovom odlukom  utvrđuju se  oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine 

Oprisavci. 

Stjepan Novoselović- mislim da je ova Odluka izrađena da olakša posao načelniku. Imamo jedan 

okvir u odluci. Po meni je ovo dobro. Mislim da će u budućnosti biti sve više slučajeva koji će 

tražiti pomoć. 

 

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  

 

 Temeljem čl. 29. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske  županije 

br. 06/13) i članka 117. stavka  Zakon o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 157/13.) 

 



 

ODLUKU 

o pravima iz socijalne skrbi Općine Oprisavci 

(KLASA: 023-05/15-01/02,URBROJ: 2178/14-01-15-1) 
SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

TOČKA 5.  Donošenje Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne  

   vrijednosti. 

 

Pejo Kovačević- Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi u svezi s izmjenom pragova sa 

70.000,00 kuna procijenjene vrijednosti na 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 

500.000,00 kuna za nabavu radova, stupile su na snagu 18. prosinca 2013. godine.  S obzirom da 

sukladno članku 18. stavku 3. Zakona, ''pitanje nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim 

aktom'', Općina Oprisavci je sukladno navedenim zakonskim izmjenama usvojio Odluku o provedbi 

postupaka bagatelne vrijednosti početkom 2014. godine. 

Odluka o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti primjenjivala se tijekom 2014. godine sukladno 

Planu nabave za 2014. godinu. Predmetna odluka je vrlo opširna i primjerenija velikim 

organizacijskim sustavima, pa je shodno, iskustvu koje je proizašlo iz njene primjene, uočena 

potreba za njenim pojednostavljenjem. Izmjene su učinjene u sljedećim dijelovima: 

 Skraćeni su rokovi za dostavu ponuda, 

 Pojednostavljeni su uvjeti za dokazivanje sposobnosti, 

 Pojednostavljena je procedura započinjanja postupka bagatelne nabave. 

Prethodna odluka o provedbi bagatelne nabave suviše se oslanjala na zakon o javnoj nabavi, 

pogotovo u dijelu koji se odnosi na procedure i zahtjeve. Praksa je ukazala na potrebu za 

jednostavnijim aktom koji nije administrativno zahtjevan, a jednako učinkovit. 

Stjepan Novoselović- Općinski načelnik je odgovorna osoba u postupku bagatelne nabave. 

 

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  

 

 Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/11, 83/13 i 

143/13) i članka 32.Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 

6/13.) 

 

PRAVILNIK 

O NABAVI ROBE, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI 

 (KLASA: 023-05/15-01/10,URBROJ: 2178/14-01-15-1) 
SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

 

TOČKA 6.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

   zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2015.g. 

 

Franjo  Klenuk- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su prijedlog 

Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću 

općine oprisavci za 2015.g. 

 



 

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda  Predsjednik Općinskog vijeća je pozvao 

na glasovanje. 

Predsjednik Općinskog vijeća nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova 

ZA (jednoglasno)  donijelo : 

 

 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  ("Narodne 

novine" broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 32. Statuta Općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 06/13) 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  

u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2015. godinu 

  

Članak 1. 

 Ovom  se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 

Općinskom vijeću Općine Oprisavci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz proračuna Općine Oprisavcii za 2015. godinu. 

 

Članak 2. 

 Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprisavci za 2015. godinu osigurana sredstva za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 40.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

 Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Oprisavci za 2015. godinu imaju političke 

stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću. 

 

Članak 4. 

 Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za 

svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova 

u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Članak 5. 

 Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na naknadu u 

visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka 6. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje. 

  

Članak 7. 

 Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako slijedi: 

 
 Redni 

broj 

Naziv političke stranke/nositelja 

nezavisne liste 

Broj 

članova 

Od toga žena Raspoređena sredstva - 

KN 

1. HSS 2 0 4.000,00 

2. HDZ 4 1 8.200,00 

2. SDP 5 0 10.000,00 

3. HNS 1 0 2.000,00 

4. HSLS  1 0 2.000,00 

 
Ostale donacije političkim 

strankama 
 

 13.800,00 

UKUPNO   40.000,00 kn 

 

Članak 8. 

 Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun političke 

stranke. 

 Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci do kraja tekuće 

godine. 

Članak 9. 

 Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva 

utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim financijskim planom. 

 Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke  za osobne potrebe. 



 

Članak 10. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na web stranicama Općine 

Oprisavci www. opcina-oprisavci.hr , a stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

KLASA: 023-05/15-01/04 

URBROJ:2178/14-01-15-1 

 

 

 

TOČKA 7.  Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Oprisavci. 

 

Franjo Klenuk- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Plana mreže 

dječjih vrtića na području općine Oprisavci. 

Pejo Kovačević- pročitao je navedeni Plan, te dao obrazloženje po pojedinim člancima. 

 

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda . Predsjednik Općinskog vijeća je pozvao 

na glasovanje. 

Predsjednik Općinskog vijeća nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova 

ZA (jednoglasno)  donijelo : 

 

 Na temelju članka 14. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj: 

10/97,107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine 

Oprisavci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj: 6/13.)  

 

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 Ivana Brlić Mažuranić iz Slavonskog 

Broda. 

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić  iz Slavonskog Broda obavlja svoju djelatnost na 6 lokacija i to: 

U OBJEKTIMA  ZGRADE O.Š. „STJEPAN RADIĆ“ OPRISAVCI: 

- Matična škola Oprisavci , Trg Svetog Križa 19, Oprisavci  

- Područna škola Trnjanski Kuti , Trnjanski Kuti 74 

- Područna škola Poljanci, Poljanci 46 

- Područna škola Svilaj, Svilaj 18/A 

- Područna škola Prnjavor, Prnjavor 36 

- Područna Škola Novi Grad, Novi Grad 71 

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. 

 

http://www.gundinci.hr/


 

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 Brodsko-

posavske županije“.  

 

KLASA: 023-05/15-01/09 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

 

TOČKA 8.  Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na  

   području  općine Oprisavci. 

 

Pejo Kovačević- u materijalima za sjednicu primili ste Zaključak, odnosno moj prijedlog za 

imenovanje mrtvozornika na području Općine Oprisavci. Radi se o dvije osobe i to : dr. Željka Siser 

iz Slavonskog Broda i medicinski tehničar Mirko Marković iz Bukovlja. Naime radi se o tome da je 

naša doktorica pisanim putem zatražila od upravnog odjela za zdravstvo Brodsko-posavske županije  

da je se razriješi dužnosti mrtvozornika. Kako je dr. Miroslav Godić već duže vrijeme u mirovini ne 

vodi se kao mrtvozornik na ovom području. Tako da smo mi sada ostali bez mrtvozornika. 

Kontaktirao sam liječnike susjednih ambulanti, nitko nije u mogućnosti na našem području obavljati 

ovu djelatnost. Ove dvije osobe same su se javile i prihvatile ovaj posao. 

 

 

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

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

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

 



 

ODLUKU 

o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika  

na području Općine Oprisavci  

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci predlaže Županijskoj skupštini, da se za mrtvozornika na području 

općine Oprisavci imenuju: 

- dr. ŽELJKA SISER i 

- MIRKO MARKOVIĆ 

               Članak 2. 

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

posavske županije". 

 

KLASA: 023-05/15-01/03 

UR. BROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

 

TOČKA 9.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera  

   zaštite i spašavanja općine Oprisavci. 

 

 

Franjo Klenuk- svi ste u materijalima za sjednicu primili prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Oprisavci. 

 

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  

 
  Temeljem članka 9. Stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04., 79/07., 

38/09 i 127/10.), članka 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 

(„Narodne novine“ br. 40/08. i 44/08) i članka 32.  Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 06/13) 

 

ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju 

jednog člana Stožera zaštite i spašavanja 

za područje općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

TOMISLAV SUDIĆ, razrješuje se dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja za područje općine 

Oprisavci. 

Članak 2. 

MATO KOKANOVIĆ, iz Gundinaca, Ul. Zagrebačka, kbr. 162, predstavnik Policijske uprave 

brodsko-posavske, imenuje se za člana Stožera zaštite i spašavanja za područje općine Oprisavci. 

 

Članak 3. 

 Ova odluka sastavni je dio Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje općine 

Oprisavci. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “ br. 13/13) 

 



 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

KLASA: 023-05/15-01/11 

UR.BROJ: 2178/14-01/15-1 

 

 

 

TOČKA 10.  Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine 

   Oprisavci u dječjim vrtićima. 

 

Franjo Klenuk- svi članovi vijeća primili su prijedlog navedene Odluke. 

Mijo Vladić- radi li se u ovoj odluci o djeci s našeg područja li su to djeca iz grada? 

Pejo Kovačević- to su djeca s područja naše općine, uvjeti za sufinanciranje su :dijete mora imati 

prebivalište na području Općine Oprisavci, oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati 

prebivalište na području Općine Oprisavci najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za 

ostvarivanje prava iz ove odluke, oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju biti 

zaposleni;sve obveze prema Općini Oprisavci po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene. 

 

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

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

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Oprisavci u 

dječjim vrtićima 

 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece s područja Općine 

Oprisavci u dječje vrtiće. 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Oprisavci u dječjim 

vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod slijedećim uvjetima 

koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi: 

- dijete mora imati prebivalište na području Općine Oprisavci; 

- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području Općine 

Oprisavci najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove odluke; 

- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju biti zaposleni; 

- sve obveze prema Općini Oprisavci po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene. 

 

Članak 3. 

Općina Oprisavci sufinancira troškove smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 300,00 kuna 

mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik 

odnosno samohrani roditelj. 

Članak 4. 

Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprisavci u 

svrhu ostvarivanja prava iz ove odluke podnijeti pisani zahtjev uz prilaganje slijedećih isprava: 



 

- uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se upisuje u vrtić; 

- preslik osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika) odnosno samohranog roditelja; 

- potvrdu  poslodavca  o  zaposlenju  za  oba  roditelja,  skrbnika  odnosno  samohranog 

roditelja; 

- rodni list djeteta; 

- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti; 

- potvrda Općine Oprisavci o ispunjenim obvezama prema Općini Oprisavci. 

 

Zahtjev iz prethodnog stavka može se preuzeti u prostorijama Općine Oprisavci ili na 

internetskim stranicama Općine Oprisavci: www. opcina-oprisavci.hr  

Članak 5. 

Roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelj dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Oprisavci, u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su 

utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja. 

 

U slučaju da roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelj u roku iz stavka 1. ovog članka ne 

prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na sufinanciranje isti su dužni sami snositi sve troškove 

boravka djece u dječjim vrtićima, odnosno Općini Oprisavci nadoknaditi nastalu štetu. 

 

Članak 6. 

Općina Oprisavci i dječji vrtići zaključit će ugovor o sufinanciranju boravka djece u 

dječjim vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 

 

Članak 7. 

Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 

Općine Oprisavci. 

Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Službenom vjesniku Brodsko- 

posavske županije“. 

 

  KLASA: 023-05/15-01/06 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

TOČKA 11.   Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama  za uređivanje 

   i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Oprisavci 

 

Pejo Kovačević-  svi ste dobili prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama  za 

uređivanje  i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Oprisavci. Naime stara Odluka 

koju smo do sada imali nije usklađena sa zakonom i zastarjela je.  Ovom Odlukom propisuju se 

potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, 

onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. 

 

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 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

("Narodne novine" br. 39/13.), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (''Narodne novine'' 

br.142/13.), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'' br. 92/10.), te članka 

32. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije br. 6/13.) 

http://www.bukovlje.hr/


 

O D L U K U 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje  

poljoprivrednih rudina na području Općine Oprisavci 

(KLASA: 023-05/15-01/01,URBROJ: 2178/14-01-15-1) 
SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

TOČKA 12.  Razmatranje zamolbe obitelji Črnecki , Poljanci 43 

 

Pejo Kovačević- radi se o šesteročlanoj  obitelj Černecki iz Poljanaca, supružnici Ivan i Vedrana, te 

četvero malodobne djece; Robert 12, Valerio Matija 10, Slađana 4, te Ivana 2 godine. Oni mole za 

pomoć zbog teške financijske i obiteljske  situacije.  Suprug Ivan je trenutno nezaposlen jer firma u 

kojoj je prethodno radio ne radi u zimskim mjesecima, a Vedrani  je prije dvije godine 

dijagnosticiran tumor na maternici .Mole za  pomoć u vidu plaćanja duga Elektri od cca 3.900 kuna. 

Struja im  je isključena prije otprilike dvije godine te su djeca živjela u teškim uvjetima i nisu bila u 

mogućnosti normalno obavljati svoje školske aktivnosti i obveze. Upravo zbog iznimno loših uvjeta 

života 11. veljače 2015. godine Centar za socijalnu skrb privremeno im je oduzeo djecu i smjestio 

ih u dječji dom dok ne riješe nastalu situaciju. Kako bi djeca bila vraćena, potrebno je urediti  

stambeni prostor, što su   velikim dijelom već učinili. Druge informacije osim ovih koje su naveden 

u zamolbi nemam. Situacija je iznimno teška. 

Stjepan Novoselović- situacija nije za komentirati i ići povijest zašto se to desilo. Situacija je jako 

loše završila, izlaskom policije i centra za socijalnu skrb. Obitelj već dvije godine nema struju. 

Živjeli su od dječjeg doplatka i socijalne pomoći. stanje je katastrofalno . Vidim da sada kreče i 

rade. Ja sam za to da pomognemo. Vjerojatnost je ako platimo struju da će i djecu prije vratiti 

natrag.  

Mijo Vladić- ja sam njemu nudio posao, on nije htio , nisam znao zašto nije htio. Ja ću od sebe 

pomoći. Ostalo neka plati općina. Trebamo se odreći svojih dnevnica. Davali smo mi i gdje je 

trebalo i gdje nije . 

Stipo Džambo- mogli bi se odreći svoje dnevnice. 

Antun Jovičić- iskustvo za ovu obitelj, dva dana prije Badnjaka prije par godina bila im je 

isključena struja. Tada sam odreagirao, stupio u kontakt s „Elektrom“ i struja ima je priključena.  

U ovom slučaju bi trebalo tražiti od Centra za socijalnu skrb da se očituje. 

Stjepan Novoselović- ovo što mi sada uradimo je jedan od koraka da se djeca vrate. Odricanje 

dnevnica neka budu za djecu kada se vrate kući. 

 

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

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

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

 

O D L U K U 

o pomoći za podmirenje troškova stanovanja 

obitelji VEDRANE ČERNECKI, Poljanci 43 

 



 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna općine 

Oprisavci za 2015.g. u iznosu: 

 3.987,32 kn (tirtisućedevetstoosamdesetsedam kuna i tridesetdvije lp) za plaćanje duga za električnu 

energiju (GLAVNICE) , a u svrhu podmirenja troškova stanovanja  obitelji VEDRANE 

ČERNECKI, Poljanci 43 

Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1. biti će plaćena na žiro račun  HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski 

Brod,  IBAN HR4823600001500033599, poziv na broj 7573280, a prema priloženom nalogu.. 

  

Članak 3. 

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

 

KLASA: 023-05/15-01/13 

UR. BROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

TOČKA 13.  Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Brodsko-posavske županije 

 

Pejo Kovačević- svi članovi općinskog vijeća dobili su presliku javnog poziva za dodjelu Javnih 

priznanja Brodsko-posavske županije . za : GODIŠNJU NAGRADU : PLAKETA BRODSKO-

POSAVSKE ŽUPANIJE za pravne osobe i NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO:  ZLATNI GRB 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE  za fizičke osobe .  

Mijo Vladić – predlažem Jerka Janković za priznanje. 

Franjo Klenuk- predlažem gđu. Mariju Stojanović 

Mijo Uremović- predlažem Matiju Trepšić 

Antun Jovičić- predlažem Matu Vladić, odnosno njegovu firmu. 

 

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

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

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu za dodjelu Javnih priznanja Brodsko-posavske županije 

 

I 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci za dodjelu javnih priznanja Brodsko-posavske županije 

predlaže: 

PRAVNE OSOBE: 

- „DECOSPAN MATO FURNIR“ d.o.o.  Oprisavci  – direktor MATO VLADIĆ 

- obrt „EURO JANKOVIĆ“  Oprisavci -  vl. JERKO JANKOVIĆ  

FIZIČKE OSOBE : 

- Marija Stojanović, Oprisavci 

- Matija Trepšić, Prnjavor 

 

KLASA: 023-05/15-01/12 

UR. BROJ: 2178/14-01-15-1 



 

TOČKA 14.   Razmatranje zamolbe LU „Lasica“ Trnjanski Kuti. 

 

Franjo Klenuk- u prilogu su svi dobili zamolbu L.U. „Lasica“ Trnjanski Kuti. 

Pejo Kovačević- na prošloj sjednici smo imali razmatranje problematike L.D. „Jelas“ Ruščica, tada 

sam dobio zadatak da organiziram sastanak s njima. Nisam uspio, čim sam dogovorio s jednima, 

drugi nisu bili za. Dobili smo zamolbu L.U. „Lasica“ Trnjanski Kuti za korištenje lovačkog doma . 

Na ovo vijeće sam pozvao , da nam objasni nastalu situaciju , predstavnika L.D. „ Jelas“ Ruščica. 

Lovci iz ta dva lovačka društva su nekada bili zajedno . L.D. „ Jelas“ Ruščica, revir Trnjanski Kuti 

sada broji 5 članova, a L.U. „Lasica“ Trnjanski Kuti 12 članova. Situacija je dosta nezahvalna i 

volio bih da se to riješi na obostrano zadovoljstvo. 

Mijo Vladić- tu imamo vijećnika iz Trnjanskih Kuta, pa neka nam on objasni. 

Zdravko Katalinić- Drugih saznanja osim ovih nemam. 

Pejo Kovačević- L.U. „Lasica“ Trnjanski Kuti ima rješenje o upis u registar udruga . Najbolje bi 

bilo da se oni dogovore. 

Franjo Klenuk- ti su ljudi išli od jednog do drugog. Tu lovačku kuću su gradili svi zajedno , a sada 

su se posvađali, neki su izbačeni iz društva jer nisu poštivali pravila. 

Stjepan Novoselović- četvorica od ovih pet ljudi su iz Broda, a od ovih dvanaest deset je iz 

Trnjanskih Kuta i imaju udrugu registriranu na području naše općine. 

Mijo Vladić- Da li mi tu možemo nešto riješiti, ako ne, neka oni sami riješe. 

Mijo Uremović- od 2006.g. navodno postoji neki dokument. 

Antun Jovičić- Oni moraju voditi brigu o svom funkcioniranju. 2006.g. Općinsko vijeće donijelo je 

Odluku o davanju na korištenje katastarske čestice za izgradnju lovačke kuće.  L.D. „ Jelas“ 

Ruščica je gradila tu kuću , svi su oni sudjelovali u gradnji. Njihovi sukobi su možda na granici sa 

zakonom i taj sukob su donijeli nama da mi raspravljamo. Spominjete vijećnika iz Trnjanskih Kuta 

što da on kaže lijevi i desni komšija su mu na različitim stranama.  Načelnik daje nama da se mi 

lomimo i mi bi trebali donijeti odluku na temelju ove zamolbe . Potrebna je kompletna 

dokumentacija jedne i druge strane , tek onda možemo raspravljati. 

Pejo Kovačević- pošto se osjećam prozvanim moram reći da se zna tko je koga i zašto izbacio. Njih 

nisu izbacili lovci iz Trnjanskih Kuta nego skupština koju broji 120 članova. 

Stjepan Novoselović- stavimo Macana i Matu Boticu na stranu, tko je iz Trnjanskih Kuta prišao uz 

Đuru Jelića.  

Franjo Klenuk- koliko znam L.D. „ Jelas“ Ruščica ima lovište, a ovi nemaju svoje lovište. 

Matej Kolobarić- ja bih predložio, s obzirom da se mi ne možemo dogovoriti, da se ova Odluka 

prolongira , treba prikupiti dokumentaciju kako bi mogli odlučiti. 

Zdravko Katalinić- ako se ne donese kompromisno rješenja, možda da se prostor ustupi mjesnom 

odboru na raspolaganje. 

 

Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje dva prijedloga : 

 

1. Da se L.U. „Lasica“ Trnjanski Kuti dojeli na korištenje lovački dom: 

ZA – 4 glasa 

2. Da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća svim vijećnicima dostavi  Odluka iz 2006.g.  o 

davanju na korištenje katastarske čestice na kojoj je izgrađen lovački dom , te da se prikupi i 

ostala potrebna dokumentacija za rješavanje ove problematike. 

ZA – 7 glasova 



 

 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je  Općinsko vijeće  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 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

ZAKLJUČAK 

o  razmatranju zamolbe 

LU „Lasica“ Trnjanski Kuti 

I 

Općinsko vijeće općine Oprisavci razmotrilo je zamolbu LU „Lasica“ Trnjanski Kuti te zaključilo: 

- da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća svim vijećnicima dostavi  Odluka iz 2006.g.  o davanju na 

korištenje katastarske čestice na kojoj je izgrađen lovački dom , te da se prikupi i ostala potrebna 

dokumentacija za rješavanje ove problematike. 

 

KLASA: 023-05/15-01/14 

UR. BROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

 

 

 

 

TOČKA 15.  Različito. 

 
 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  22,35 

sati. 
 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


