
 

           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  023-01/15-01/04 

URBROJ: 2178/14-02-15-2 

Oprisavci, 17. lipnja  2015.g.  

 

Z A P I S N I K 

o radu 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 17. lipnja  2015.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 17. lipnja  

2015.g.  s početkom u 20,15 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  

-  Član Županijske skupštine JERKO JANKOVIĆ  

Sjednici nisu nazočni članovi  Općinskog vijeća, ZDRAVKO KATALINIĆ  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 11 vijećnika, odnosno dovoljan broj za pravovaljani 

nastavak rada. 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk  pročitalo je nazočnima dnevni red. 

Pejo Kovačević - predlaže da se pod točkom 5. donese Odluka o izboru najpovoljnije ponude u 

postupku prikupljanja ponuda za deratizaciju i dezinsekciju na temelju pisanog ugovora o 

povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Oprisavci. 

 

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. MATO VUKOVIĆ  

10. SANJA JAREDIĆ 

11. ANTUN KOVAČEVIĆ 

 



 

DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 17. i 18.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

1. Donošenje Odluke o pečatima, načinu njihove upotrebe i čuvanja. 

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

3. Donošenje Odluke o osnivanju destinacijskog  PPS kluba. 

4. Donošenje prijedloga o osnivanju i imenovanju  Povjerenstva (5 članova) za procjenu 

vrijednosti nefinancijske imovine  Općine Oprisavci. 

5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku prikupljanja ponuda za 

deratizaciju i dezinsekciju na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 

na području Općine Oprisavci. 

6. Različito. 
 

Dnevni red s predloženom dopunom je jednoglasno usvojen 

 

 

Usvajanje Zapisnika sa 17 I 18. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnike sa 17. i 18. 

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnici  sa 17. i 18.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno su  

usvojeni. 

 

Aktualni sat 

 
Franjo Klenuk- na prošloj sjednici smo rekli da će načelnik napraviti izvješće što se od 

sjednice do sjednice radilo.  

Pejo Kovačević- od radova koji su izvršeni od prošle sjednice do danas su: pripreme i 

završetak projekata komunalnih radova , javni radovi, održavanje javnih površina. Kupili smo 

kombi , mali traktor, kosilicu, posađen je drvored, odrađeni su  svi drugi projekti koji su vezani 

za pripremu dokumentacije za javnu  nabavu . Bilo je jako puno aktivnosti vezano za zakup 

poljoprivrednog zemljišta , te dodjelu zemljišta poljoprivrednicima koji su u mirnom posjedu.  

U ovom periodu od strane Fonda za zaštitu okoliša odobrena su nam sredstva za kante za 

smeće za reciklažni otpad.  Kante su stigle jučer, sada slijedi podjela kućanstvima. Od tri 

kandidirana projekta za energetsku učinkovitost prošla nam je škola/dom u Trnjanskim 

Kutima,  gdje učestvujemo sa 20%.  Nabavljeni su stolovi i stolice za novu salu, također smo 

nabavili i nešto uredskog namještaja iz donacije što ćemo podijeliti udrugama i mjesnim 

odborima. U tijeku je prikupljanje dokumentacije za tehnički pregled sale  i u očekivanju smo 

izlaska povjerenstva. Poslan je zahtjev za priključenje na el. mrežu i lokala –kafića u sklopu 

sale.  

Franjo Klenuk- možemo početi s pitanjima vezano za ovo izvješće. 

Mijo Vladić- pozdravljam sve prisutne kao i člana županijske skupštine, nije mi jasno po kojoj 

osnovi je došao na sjednicu, molim da se izjasni. Trebali su načelnik i predsjednik vijeća to 

obrazložiti. 

Ovo sve što je načelnik rekao je za pohvalu, ali što se tiče drvoreda 20 sadnica je uvenulo, 

imamo komunalnog redara i još 5 zaposlenih , vatrogasnu cisternu , te je to trebalo zalijevati. 

Ja vidim da se mi svi ponašamo kao da to nije naše. 



 

Franjo Klenuk - što se tiče gosp. Jankovića ja sam ovdje najveći krivac što od samog početka 

ovog mandata nije pozivan na sjednicu. On je član Županijske skupštine. 

Županijska skupština poziva na svoje sjednice članove Hrvatskog sabora. Gosp. Jerko nam 

može pomoći . Što se tiče drvoreda mislim da je problem ono zašto nije ranije posađen. 

Pejo Kovačević- javlja se potreba za jednim općinskim traktorom. 

Mijo Vladić- to je sve pomalo smiješno, pa imamo vatrogasce u općini i cisternu. 

Kada bih ja bio načelnik komunalni redar bi išao zalijevati drvored. 

Franjo Klenuk - ali vatrogasno društvo je moglo s jednom cisternom to odraditi. 

Pejo Kovačević- ja sam rekao da on treba neke stvari odrađivati, ali on kaže da mu to ne piše u 

ugovoru. 

Franjo Klenuk - vatrogasnom društvu dajemo određeni dio sredstava.  

Pejo Kovačević- obećavam da će to biti riješeno. 

Stjepan Novoselović- dovodimo načelnika u nezgodnu situaciju, ja držim da bi u materijalima 

za sjednicu u kratkim crtama trebali dobiti izvješće. Mislim da bi to bilo korisnije. Drugo,  htio 

sam pitati zašto nije prošao dom u Poljancima i ima li šanse da prođe. 

Franjo Klenuk - mislim da nije nikakav problem da nam načelnik napiše izvješće. 

Pejo Kovačević- ne znam da li je dom u Poljancima prošao ili nije,  nismo dobili pisanu 

obavijest od fonda.  

Antun Jovičić- pozdravljam sve nazočne vijećnike i županijskog vijećnika, od nijedne 

novonabavljene stvari nismo čuli koliko je što plaćeno , koliko je kombi, koliko stolovi, 

stolice? 

Pejo Kovačević- stolovi i stolice su uzeti odvojeno, tako izađe povoljnije. Stolovi su cca 

20.000,00 kn, stolice cca 60.000,00 kn, kombi 20.000,00 kn, a kosilica 18.000,00 kn.  

Franjo Klenuk - mislio sam da je to traktor koji ima svoje priključke , onda sam čuo da je to 

mali traktor, da li je veličine klupske kosilice? Navodno se taj mali traktor  puno kvari i često 

nije u upotrebi. Ako je bilo sredstava čini mi se da je trebalo kupiti nešto novo. 

Pejo Kovačević- sam traktor je dobar stroj, išli smo gledati i drugo, ali ovo je bilo povoljno. 

Nismo bili u mogućnosti izdvojiti 50 do 60 tisuća kuna. Što se tiče kombija ta vrijednost 

zadovoljava naše potrebe. Što se tiče komunalnih strojeva trebali bi uzeti neki dobar stroj, 

vidio sam da su neke općine takve strojeve uzimale preko raznih ministarstava. 

Stjepan Novoselović- jesmo li odustali od promjene brzine ili smo poduzeli neke radnje ? 

Pejo Kovačević- nisam dobio povratnu informaciju. 

Mijo Vladić- gosp. Janković bi nam mogao pomoći. Mi od ministarstva imamo suglasnost za 

promjenu brzine. 

Mijo Uremović- što je s mrtvačnicama, odnosno s FAZOM II . Dogovor je bio da se radi 

jedna po jedna i  da se krene od Novog Grada prema Svilaju. 

Pejo Kovačević- treba pripremiti troškovnik, dogovor je bio da s FAZOM II krenemo kada 

završe plaćanja za društveni dom. 

Antun Kovačević- neka načelnik naredi komunalnom redaru  da napravi izvješće o pokretnim 

trgovinama. 

Sanja Jaredić- što se tiče javnih radova slažem se s tim da ljudima treba pomoći, promatrala 

sam Jukića, sat vremena je stajao s rukama u džepovima. Stanu da kupe cigare, onda kupe pivo 

i piju. Tko financira javnu rasvjetu u Fumićevoj leniji, ljudi su mi rekli da  postavim  ovo 

pitanje, pa kako je tu gosp. Janković mogao bi odgovoriti. 

Franjo Klenuk- Tko vodi brigu o tim ljudima u javnim radovima? 

Mijo Vladić- načelnik vodi brigu. 

Franjo Klenuk – dvojica održavaju javne površine, a zaposleni u javnim radovima održavaju 

lenije. 

Pejo Kovačević- javni radovi, da li su učinkoviti ili nisu? Vide se rezultati , vidi se da su 

napravili posla. Oni stanu na kraju radnog vremena . 



 

Mijo Vladić- nama smeta što Jukić radi, a ima plaću 2500 kn, neki sjede u klimi , a gledamo 

onoga koji ima najmanju plaću, 

Pejo Kovačević- netko radi posao koji se ne može izvagati, što se tiče Fumić lenije općina 

nema ništa s tim. 

Jerko Janković- to sam ja platio, napravilo se za dva sata. 

Antun Jovičić- nije općina platila, a ostalo nije bitno. 

Pejo Kovačević- da li će javna rasvjeta ići na račun općine i da li postoji mogućnost da se 

odobri4-5 sijalica za tu nerazvrstanu cestu to moramo vidjeti. 

Stjepan Novoselović- mi trebamo donijeti Odluku o javnom interesu. 

Franjo Klenuk dogovoreno je da se napravi popis imovine 

Stjepan Novoselović- Sanja Jaredić je na jednoj sjednici postavila pitanje igraonice,  

ponavljalo se i pitanje o ambulanti. Treba donijeti odluku i to riješiti. 

Sanja Jaredić- naša djeca igraonicu plaćaju isto kao i ona djeca gdje udruga „Leptir“  plaća 

zakup. 

Antun Jovičić- nismo čuli koliko je drvored koštao. Također želim pisani odgovor na pitanje 

kako privatna tvrtka može raditi soc. skrb na području naše općine , želim odgovor što oni 

imaju pravo raditi i što se naplaćuje u tom poslu. 

Pejo Kovačević- za vrijeme bivšeg načelnika bilo je 120 korisnika i sada taj privatnik radi 

preko Crvenog križa, sada imamo samo jednu osobu. 

Antun Jovičić- to je tako prolazilo zakonski  i u svim općinama se tako radilo. 

Mijo Vladić- načelnik zna kome je pomoć potrebna, a kome ne.  

 

 

TOČKA 1. Donošenje Odluke o pečatima, načinu njihove upotrebe i čuvanja. 

 

Franjo Klenuk - svi ste u materijalima za sjednicu primili prijedlog Odluke o pečatima , 

načinu njihove upotrebe i čuvanju. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 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 3. stavak 3. Statuta Općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“, broj 06/13), a u skladu s odredbama Zakona o pečatima i 

žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN broj 33/95) 

 

O D L U K U 

o pečatima, načinu njihove upotrebe i čuvanja 

 

Članak 1. 

 
1)

 U Općini Oprisavci pečate s grbom Republike Hrvatske imaju slijedeći organi i tijela Općine 

Oprisavci: 

1. Općinsko vijeće, 

2. Općinski načelnik i 

3. Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 2. 

 
1)

 Pečat Općinskog vijeća okruglog je oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike Hrvatske u 

sredini i tekstom uz obod koji glasi: Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija, Općina Oprisavci, 

Općinsko vijeće i rednim brojem pečata. 



 

2)
 Pečat Općinskog načelnika okruglog je oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike Hrvatske u 

sredini i tekstom uz obod koji glasi: Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija, Općina Oprisavci, 

Općinski načelnik i rednim brojem pečata. 
3)

 Pečat Jedinstvenog upravnog odjela okruglog je oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike 

Hrvatske u sredini i tekstom uz obod koji glasi: Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija, Općina 

Oprisavci, Jedinstveni upravni odjel i rednim brojem pečata. 
4)

 Pečati iz prethodnih stavaka mogu imati i promjer 25 mm. 

 

Članak 3. 

 
1)

 Pečat Općinskog vijeća otiskuje se na akte koje potpisuje ovlaštena osoba Općinskog vijeća i to 

nakon što predmetni akt bude potpisan. 

 
2)

 Pečat Općinskog vijeća čuva se kod službenika koji vodi urudžbeni zapisnik. 

 

Članak 4. 

 
1)

 Pečat Općinskog načelnika otiskuje se na akte koje potpisuje Općinski načelnik i njegov zamjenik i 

to nakon što predmetni akt bude potpisan. 

 
2)

 Pečat Općinskog načelnika otiskuje se na dopise prema trećima koje potpisuje Općinski načelnik i 

njegov zamjenik i to nakon što predmetni dopis bude potpisan. 

 
3)

 Pečat Općinskog načelnika čuva se kod Općinskog načelnika. 

 

Članak 5. 

 
1)

 Pečat Jedinstvenog upravnog odjela otiskuje se na akte koje potpisuje ovlaštena osoba u 

Jedinstvenom upravnom odjelu i to nakon što predmetni akt bude potpisan. 

 
2)

 Pečat Jedinstvenog upravnog odjela otiskuje se na dopise prema trećima koje potpisuje ovlaštena 

osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu i to nakon što predmetni dopis bude potpisan. 

 
3)

 Pečat Jedinstvenog upravnog odjela čuva se kod službenika koji vodi urudžbeni zapisnik, a kad je 

izrađen u više primjeraka i kod službenika koji ga često upotrebljava, a što se posebno evidentira, sve u 

skladu sa Zakonom i ovom Odlukom. 

Članak 6. 

 
1)

 Pečate iz članka 2. ove Odluke naručuje po potrebi Općinski načelnik samoinicijativno ili na 

prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, uz prethodno pribavljenu suglasnost, sukladno Zakonu. 

 

Članak 7. 

 
1)

 Pečati iz članka 2. ove Odluke uništavaju se po nalogu Općinskog načelnika, samoinicijativno ili 

na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, ukoliko je prestala potreba za njihovom upotrebom 

ili su trajno oštećeni i dotrajali, sve sukladno Zakonu. 

 

Članak 8. 

 
1)

 O pečatima iz članka 2. ove Odluke, a u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom, vode se propisane 

evidencije od službenika koji vodi urudžbeni zapisnik. 

 

Članak 9. 

 
1)

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

županije“. 

 

KLASA: 023-05/15-01/21 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 



 

TOČKA 2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

 

Franjo Klenuk- svi ste u materijalima dobili prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o 

komunalnoj naknadi, pozivam načelnika da obrazloži istu 

Pejo Kovačević- iz odluke se može vidjeti sve . Brisano je da napuštene kuće ne plaćaju 

komunalnu naknadu. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo:  

 
Na temelju članka 23., stavak 1., alineja 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12, 94/13, 153/13, 147/14), te članka 32. Statuta Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 11/09) 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 

15/11), donesenoj 15. prosinca 2011. godine na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Oprisavci, članak 8, 

stavak 1. , briše se i zamjenjuje riječima: 

 
(1)

Komunalna naknada ne plaća se za: 

1. zgrade i zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci, odnosno za djelatnosti koje se pretežnim dijelom 

financiraju iz općinskog proračuna (arhivi, muzeji, nekretnine udruga, mjesna groblja, deponije otpada, 

prostori za obavljanje sportskih djelatnosti, društveni domovi i dobrovoljna vatrogasna društva), 

2. gospodarske zgrade koje služe kao spremišta poljoprivrednih proizvoda i alata, 

3. staje, svinjce, peradarnike, i druge životinjske nastambe, 

4. objekte za koje općinski načelnik utvrdi da su od posebne važnosti za Općinu Oprisavci, 

5. objekte predškolskog i školskog obrazovanja s pripadajućim građevinskim zemljištem, 

6. objekte zdravstvene i socijalne zaštite s pripadajućim građevinskim zemljištem, 

7. objekte koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne           

djelatnosti, s pripadajućim građevinskim zemljištem, 

8. objekte (stanove) predstavnika vjerskih zajednica koji se njima privremeno koriste. 

 

Članak 2. 
Članak 13. stavak 1. alineja 1., briše se i zamjenjuje riječima: 

 

I. ZONA koja obuhvaća: 

• centar naselja Oprisavci - Trg Svetog Križa od kućnog broja 1 do 25. 

• prostornim planom definirano područje poslovne zone sukladno izmjeni i dopuni Prostornog plana 

uređenja općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 20/10) 

 

Članak 3. 
 (1)

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

županije“. 

 

Klasa: 023-05/15-01/22 

Ur. br: 2178/14-01-15-1 

 

 



 

TOČKA 3. Donošenje Odluke o osnivanju destinacijskog  PPS kluba. 
 

 Franjo Klenuk - dobili ste prijedlog odluke u materijalima, ovo je nešto novo , pa će nam 

načelnik pojasniti. 

 Pejo Kovačević- ova točka je došla na vijeće na inicijativu Turističke zajednice Grada 

Slavonskog Broda.  Od 01. lipnja  2015.g. Turistička zajednica općine Oprisavci je brisana, jer se 

nismo uskladili s Zakonom o turističkim zajednicama. Smatram da to za nas nije dobro, općina je 

ipak dobivala određena novčana sredstva. Područje PPS destinacije obuhvaća grad Slav.Brod, 

grad Novu Gradišku, grad Županju, općinu Babina Greda, općinu Bebrinu, općinu Bošnjaci, 

općinu Klakar, općinu Oprisavci, općinu Oriovac i općinu Slavonski Šamac. Ovakav klub po 

novom zakonu predviđa proširenje usluga i turističkih aktivnosti. Osnivanjem tog kluba otvara se 

mogućnost kandidiranja i povlačenja sredstava . 

 Franjo Klenuk - možda bi nam gosp. Janković mogao pomoći po ovom pitanju. 

 Jerko Janković- aktualna vlast gasi sve općinske i županijske  turističke zajednice , točnije 

osniva se jedna turistička zajednica gdje će za Slavoniju sjedište biti u Slavonskom Brodu. Prije 

mjesec dana su uposlili 4 djelatnika. Obišli su sva mjesta i popisali su sve koji se bave turizmom. 

Popisali su sve kapacitete. Što se tiče PPS kluba nama županijskim vijećnicima su to drugačije 

prezentirali. Ogorčen sam što je gosp. Kaluđer opet ušao u turističko vijeće, ne mogu neki ljudi 

vječno biti u tome vijeću. Smatram da se trebalo sa mnom konzultirati koga staviti u turističko 

vijeće .  

 Mijo Vladić- ukinuta je turistička zajednica, što ćemo mi kada ukinu  općine. To vam je sve 

politika, mi spavamo zimski san . 

 Pejo Kovačević- Pitanje- zašto nam je ukinuta Turistička zajednica? Statut Turističke zajednice 

nije usklađen sa Zakonom, ali možda bivši načelnik više zna o ovome. Što se tiče PPS 

destinacije samo otvaramo mogućnost našim turističkim objektima da svoje smještajne i druge 

kapacitete  prezentiraju na neki način. Turizam je dosta specifična grana, a i mi imamo isto 

nekakvih aktivnosti glede turizma, Gradonačelnik je pokrenuo osnivanje ovog kluba. 

 Mijo Vladić- mi pričamo o turizmu u Oprisavcima, a da nije mene, Mađarevića, Kovačevića, 

Jankovića ne bi bilo ništa. Pogledajte samo Gajnu, mi stalno vršimo praznu slamu. 

 Franjo Klenuk - predlažem da načelnik porazgovara s gđom. Biljanom Lončar i 

gradonačelnikom Dusparom da li ima svrhe ponovo osnivanje Turističke zajednice? 

 Jerko Janković- gospoda kada nisu ništa mogla izvući iz Gajne htjeli su je meni prodati. Gajna 

je sada upisana u ARKOD. Turistička zajednica se mogla javljati na natječaje i izvući određena 

sredstva kod Ministarstva turizma, javio sam se samo ja. Što se tiče turističkih zajednica nije se 

ugasila samo naša ugasila se i TZ u Oriovcu. 

 Mijo Vladić- trebao si doći ranije na sjednicu da ovo sve čujemo . 

 Jerko Janković- rekao sam načelniku da se javi za šetnicu i za klupe. Moglo se napraviti, moglo 

je selo dobiti. 

 Stjepan Novoselović- Turistička zajednica dok je postojala nije radila ništa. Mi nismo imali 

nikakvu korist. Na našem području je ta naša Gajna. Općina Oprisavci iz fondova nije ništa 

povukla. Seoski turizam je nešto novo  u okviru TZ imali bi više nego kao destinacija . 

 Franjo Klenuk - trebali bi ponovno aktivirati Turističku zajednicu općine. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 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 temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 



 

ODLUKU  

o osnivanju destinacijskog "PPS KLUBA" 

 

 

Članak 1. 

Naziv PPS destinacije je "Moja lijepa Slavonija kraj Save" (u daljnjem tekstu PPS destinacija). 

 

Članak 2. 

Područje PPS destinacije obuhvaća grad Slav.Brod, grad Novu Gradišku, grad Županju, općinu 

Babina Greda, općinu Bebrinu, općinu Bošnjaci, općinu Klakar, općinu Oprisavci, općinu Oriovac i općinu 

Slavonski Šamac. 

Članak 3. 

Turističke zajednice koje djeluju na PPS destinaciji su: 

 

- Turistička zajednica grada Nove Gradiške 

- Turistička zajednica grada Slavonskog Broda 

- Turistička zajednica grada Županje 

- Turistička zajednica općine Oriovac. 

 

Članak 4. 

Sjedište PPS kluba nalazi se u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, Trg 

pobjede 28/1, 35000 Slavonski Brod. 

Članak 5. 

Administrativne poslove PPS kluba obavlja Turistički ured Turističke zajednice grada Slavonskog 

Broda. 

Članak 6. 

Općinsko vijeće Općine Oprisavci izjavljuje kako ovim putem prihvaća Pravila za osnivanje i 

djelovanje destinacijskog "PPS KLUBA". 

 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  te će biti objavljena na internetskoj stranici Općine 

www.opcina-oprisavci.hr. 

 

KLASA:023-05/15-01/23 

URBROJ:2178/14-02-15-1 

 

 

TOČKA 4. Donošenje prijedloga o osnivanju i imenovanju  Povjerenstva (5 članova) za 

 procjenu vrijednosti nefinancijske imovine  Općine Oprisavci. 
 

 

 Pejo Kovačević- Općinsko vijeće treba osnovati  Povjerenstvo  za procjenu vrijednosti 

nefinancijske imovine  Općine Oprisavci i druge nefinancijske imovine za koju se utvrdi 

vlasništvo općine Oprisavci, a koju je moguće procijeniti internom procjenom na temelju 

informacija  sa tržišta, porezne uprave, katastra i dr. Potrebno je imenovati pet članova 

povjerenstva, četiri  člana iz općinskog vijeća i jednog člana – stručnu osobu za procjenu. 

 Mijo Vladić- predlažem : Franju Klenuk, Stjepana Novoselović, Antuna Jovičić i Miju 

Uremović.  

 Antun Jovičić- da li načelnik ima stručnu osobu za povjerenstvo? 

 Pejo Kovačević- Ivan Rašić iz firme „INGRI“ radio je već ovaj posao za općinu Garčin. 

http://www.opcina-oprisavci.hr/


 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 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 temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

ODLUKU 

o prijedlogu za imenovanje Povjerenstva za procjenu 

vrijednosti nefinancijske imovine  Općine Oprisavci. 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci predlaže Općinskom načelniku  da osnuje Povjerenstvo  za 

procjenu vrijednosti nefinancijske imovine  Općine Oprisavci i druge nefinancijske imovine za koju se 

utvrdi vlasništvo općine Oprisavci, a koju je moguće procijeniti internom procjenom na temelju 

aproksimativne usporedne metode koristeći dostupne informacije sa tržišta, porezne uprave, katastra i 

dr. 

Članak 2. 

 Povjerenstvo za procjenu vrijednosti imovine čine četiri člana Općinskog vijeća  i jedna 

stručna osoba, te Općinsko vijeće Općine Oprisavci predlaže da se u povjerenstvo imenuju: 

1. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

2. ANTUN JOVIČIĆ 

3. MIJO UREMOVIĆ 

4. FRANJO KLENUK 

5. IVAN RAŠIĆ, dip. ing 

           

               Članak 3. 

 Zadatak povjerenstva je procijeniti vrijednost nefinancijske imovine koja je popisana na dan 

31.12.2014.g. i bez vrijednosti unesena u poslovne knjige  Općine Oprisavci i utvrditi drugu nefinancijsku 

imovinu koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, te također procijeniti vrijednost iste.  

 Povjerenstvo je u obvezi sačiniti izvješće o procijenjenoj vrijednosti  imovine i proslijediti ga 

Općinskom vijeću na usvajanje. 

Članak 4. 

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

posavske županije".                                                                                          

 

KLASA: 023-05/15-01/24 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

TOČKA 5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku prikupljanja 

 ponuda za  deratizaciju i dezinsekciju na temelju pisanog ugovora o 

 povjeravanju komunalnih  poslova na području Općine Oprisavci. 

 

 Pejo Kovačević -  u materijalima ste dobili odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku 

prikupljanja ponuda za deratizaciju i dezinsekciju na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova na području Općine Oprisavci. Po zakonu možemo imati jednu deratizaciju i 

jednu dezinsekciju. Proveden je postupak prikupljanja ponuda za deratizaciju i dezinsekciju na 

temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Oprisavci. Poziv 

za dostavu ponuda poslan je na tri adrese i to : 1. Eco Energy d.o.o., Eugena Kumičića 10, 35000 



 

Slavonski Brod; OIB: 09236432156 ; 2. MS Deratizacija d.o.o., III. Loparska 6, 10000 Zagreb, 

OIB: 27999557565;  3. Ibis usluge d.o.o., J.J. Strossmayera 95, 34500 Našice, OIB: 44734044062.  

 Dostavljena je samo jedna ponuda koja je i predložena  kao najpovoljnija i to ponuda 1. Eco Energy 

d.o.o., Slavonski Brod. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo:  

 
Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95., 70/97., 128/99., 

57/00., 129/00., 59/01., 82/04.,  178/04., 38/09., 79/09.,  49/11., 144/12., 147/14.), članaka 18. stavka 3. Odluke o 

komunalnim djelatnostima (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 2/14.) i članka 32. Statuta Općine 

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

 

ODLUKU O IZBORU 

I 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda za deratizaciju i dezinsekciju na temelju pisanog ugovora o 

povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Oprisavci, odabrana je ponuda:  

 

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA 

naziv Eco Energy d.o.o.  

OIB:09236432156 

sjedište Eugena Kumičića 10 

35000 Slavonski Brod 

cijena ponude (u kn bez PDV-a) 39.900,00 

ukupna cijena ponude (sa PDV-om) 49.875,00 

 

II 

Općina Oprisavci će po izvršnosti ove Odluke s gospodarskim subjektom iz točke I. ove Odluke sklopiti ugovor o 

obavljanju komunalne djelatnosti, u trajanju od 4 godine. 

 

III 

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju u postupku, 

preporučenom poštom s povratnicom. 

O B R A Z L O Ž E N J E 

Općina Oprisavci je na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarsvu (''Narodne novine'' br. 36/95., 70/97., 

128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04.,  178/04., 38/09., 79/09.,  49/11., 144/12., 147/14.), i Odluke o komunalnim 

djelatnostima (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 19/14.): 

 imenovala Stručno povjerenstvo temeljem Odluke o prikupljanju ponuda, Klasa: 363-01/15-01/14, Urbroj: 

2178/14-02-15-1  od dana --. lipnja 2015. godine; 

 izradila Poziv za dostavu ponuda; 

 uputila Poziv za dostavu ponuda sljedećim gospodarskim subjektima:  

1. Eco Energy d.o.o., Eugena Kumičića 10, 35000 Slavonski Brod; OIB: 09236432156 ; 

2. MS Deratizacija d.o.o., III. Loparska 6, 10000 Zagreb, OIB: 27999557565;   

3. Ibis usluge d.o.o., J.J. Strossmayera 95, 34500 Našice, OIB: 44734044062. 

 otvorila ponude dana 16. lipnja 2015. godine u 10,00 sati, te utvrdila da je do isteka roka za dostavu ponuda 

pristigla  1 (jedna) ponuda ponuditelja, i to:  

 

 

 

 

  

 

Br. 

omota 

ponude 

PUNI NAZIV, ADRESA SJEDIŠTA I MB PONUDITELJA 

1 2 

1. 
Eco Energy d.o.o., Eugena Kumičića 10, 35000 Slavonski Brod  

OIB: 09236432156  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_06_36_721.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_07_70_1213.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_11_128_2015.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_06_57_1261.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_12_129_2391.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_06_59_967.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312260.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_833.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_79_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1107.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_147_2755.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_06_36_721.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_07_70_1213.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_11_128_2015.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_06_57_1261.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_12_129_2391.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_06_59_967.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312260.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_833.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_79_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1107.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_147_2755.html


 

Nadalje, pregledom i ocjenom ponuda a sukladno kriteriju odabira, ponuda: 

u 

potpunosti suglasna uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniže 

cijene ocijenjena najpovoljnijom, stoga je odlučeno  kao u izreci. Sukladno, Procjeni vrijednosti, Klasa: 363-

01/15-01/14, Urbroj: 2178/14-02-15-3, Općina Oprisavci je troškovnikom definirala okvirne količine koje 

mogu biti veće ili manje, ovisno o financijskoj mogućnosti i stvarnim potrebama Općine Oprisavci. Ukupna 

plaćanja temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije ne 

smije prelaziti planirana proračunska sredstva. 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, sukladno odredbi iz članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

ali može se podnijeti tužba Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana  dostave ove Odluke. 

 

KLASA:363-01/15-01/14 

URBROJ: 2178/14-02-15-6 

 

TOČKA 6. Različito. 

 

Franjo Klenuk- postavljene su žardinjere ispred zgrade općine, mislim da nije zgodno da bi tu 

moglo biti štete. 

Pejo Kovačević- dao si odgovor na ovo pitanje. 

Jerko Janković-  pohvalio bih rad načelnika., da se može bolje, može se . Načelnik bi u rad trebao 

više uključiti zamjenicu načelnika i predsjednika vijeća. Ne možeš ti sve stići treba prenijeti obveze 

i na druge. Što se tiče izvješća načelnik, najbolje je izvješće podnijeti na papiru da ne bude 

nagađanja . Vezano za pitanje gosp. Vladića i  gosp. Novoselovića  za povećanje brzine, osobno ću 

se zauzeti. Potrebno je ispred općine dostaviti dopis gosp. Dukiću, a ja ću na Županijskoj skupštini 

tražiti od gosp. Dukića da se to napravi. Molim da mi se do iduće sjednice dostavi Statut  općine 

Oprisavci i Poslovnik Općinskog vijeća.  

Pejo Kovačević- trebalo bi na Županijskoj skupštini gosp. Dukića pitati što je sa cestom Zoljani-

Stružani? 

Mijo Vladić- zašto bi sklanjali zaštitu s parkinga, dogovorili smo i da se ofarba ova zgrada, kao i 

prozori. To se sve može odraditi za 10 do 15  tisuća kuna.  

Pejo Kovačević- što se tiče prozora – kod svake veće kiše voda ulazi u zgradu. 

 
 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  22,40 sati. 
 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  Franjo Klenuk 

rang 

br. 

omota 

ponude 

PUNI NAZIV, ADRESA SJEDIŠTA I 

MB PONUDITELJA 

CIJENA u kn 

bez PDV- a 
UKUPNO SA 

PDV- om 

1 2 3 4 5 

1 1. 

ECO ENERGY d.o.o.  

E.Kumičića 10 

35000 Slavonski Brod 

OIB:09236432156 

39.900,00 49.875,00 


