
 

                       
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  023-01/15-01/05 

URBROJ: 2178/14-02-15-2 

Oprisavci, 15. rujna 2015.g.  

 

Z A P I S N I K 

o radu 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 15. rujna 2015.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 15. rujna 

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  

-  Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća, ZDRAVKO KATALINIĆ ,  MATEJ 

KOLOBARIĆ, STJEPAN ŽIVKOVIĆ , STIPO DŽAMBO i STJEPAN KURKUTOVIĆ 

 

-  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 8 vijećnika, odnosno dovoljan broj za pravovaljani 

nastavak rada. 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk  pročitao je nazočnima dnevni red. 

Pejo Kovačević-predlaže da se pod točkom 8. donese Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika 

Mandatne komisije, jer je vijećnica Sanja Jaredić koja je svoj mandat stavila u mirovanje bila 

predsjednica navedene komisije. 

 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 19.  sjednice 

         Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat. 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

4. ANTUN JOVIČIĆ  

5. MIJO UREMOVIĆ  

6. MATO VUKOVIĆ  

7. JOSIP CVIJANOVIĆ 

8. ANTUN KOVAČEVIĆ 

 



 

1. Donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnice SANJE JAREDIĆ i početku  obnašanja 

dužnosti zamjenika člana . 

2. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01. 

siječnja do  30. lipnja  2015.g. 

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01. siječnja do 30. 

lipnja  2015.g.  

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti o pristupanju općine Oprisavci Urbanom području 

Slavonski Brod. 

5. Donošenje Odluke o korištenju Društvenog doma u Oprisavcima. 

6. Davanje suglasnosti na Rješenje Općinskog načelnika o utvrđivanju visine početne cijene 

zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu općine i visine zakupnine za privremeno korištenje 

Društvenog doma u Oprisavcima.  

7. Rasprava o organizaciji otvorenja Društvenog doma u Oprisavcima. 

8. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne komisije. 

9. Različito. 
 

Dnevni red s predloženom dopunom je jednoglasno usvojen 

 

Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice  

Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 19. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 19.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen. 

 

Aktualni sat 

 
Mijo Vladić- dokle smo došli s rješavanjem problema povećanja brzine, je li riješeno što od toga. 

Jerko nam je obećao da će to riješiti. 

Pejo Kovačević- mi smo poslali dopis Županijskoj upravi za ceste da se to riješi. 

Mijo Vladić-  Koliko je to godina prošlo u tome i je najveći problem.  

Pejo Kovačević -ŽUC bi trebao odraditi taj dio, ali ako mi snosimo cijeli trošak uvođenja brzine 

kroz naselja  to je previše. 

 

TOČKA 1.  Donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnice SANJE JAREDIĆ  

   i početku  obnašanja dužnosti zamjenika člana .  

 

Franjo Klenuk– izvijestio je općinsko vijeća  da je prije ove sjednice održana sjednica  

MANDATNE KOMISIJE , te je nazočnima pročitao izvješće koje glasi: 

IZVJEŠĆE i PRIJEDLOG 

o mirovanju mandata članu općinskog vijeća i potvrdi mandata zamjeniku člana 

Izvješće: 

Na sjednici Mandatne komisije  održanoj 15. rujna  2015.godine utvrđeno je da je SANJA JAREDIĆ. 

(OIB:10692663771) UL. HRVATSKIH VELIKANA 3, OPRISAVCI, dostavila 10. srpnja 2015. pisanu 

obavijest o stavljanju vijećničkog mandata u Općinskom vijeću Općine Oprisavci u mirovanje, zbog osobnih 

razloga, sukladno članku 79. Stavak 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12). 

Politička stranka HRVATSKA DEMOKRATKA ZAJEDNICA – HDZ ,  odredila je da će SANJU JAREDIĆ 

zamijeniti  neizabrani kandidat s liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ – JOSIP 



 

CVIJANOVIĆ, član HDZ-a. adresa: Ulica Hrvatskih branitelja 29, Oprisavci, OIB: 60426200209, te 

predlaže Općinskom vijeću općine Oprisavci da se potvrdi mandat zamjeniku člana, sukladno članku 81. 

Stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12). 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Mandatno povjerenstvo je utvrdilo da nema zapreka da se potvrdi 

mirovanje mandata SANJI JAREDIĆ,   te da se potvrdi mandat JOSIPU CVIJANOVIĆ.  

Prijedlog: 

Mandatno povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću da donese Zaključak o mirovanju mandata člana 

Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća.  

Utvrđuje se da 10. srpnja  2015.godine započinje mirovanje mandata članu Općinskog vijeća  SANJI 

JAREDIĆ, a 15.09.2015.godine dužnost započinje obnašati zamjenik člana Općinskog vijeća JOSIP 

CVIJANOVIĆ.  

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA GLASOVANJEM DONOSE ZAKLJUČAK O POTVRDI I 

MIROVANJU MANDATA , koji glasi: 

 
     Na temelju članka 79. stavak 6., a u vezi s člankom 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 

novine“ broj 144/12.) i članka 32. Statuta općine Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko posavske 

županije” 6/13), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na 20. sjednici održanoj 15. rujna  2015.godine, na 

prijedlog Mandatne komisije  donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 

o mirovanju mandata vijećnice SANJE JAREDIĆ i početku  

obnašanja dužnosti zamjenika člana  JOSIPA CVIJANOVIĆ 

 

I 

 SANJI JAREDIĆ, miruje mandat člana Općinskog vijeća iz osobnih razloga, a mirovanje počinje 

teći danom podnošenja pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća (10.srpnja 2015.godine). 

 

II 

 HRVATSKA DEMOKRATKA ZAJEDNICA – HDZ ,  odredila je da će SANJU JAREDIĆ zamijeniti  

neizabrani kandidat s liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ – JOSIP CVIJANOVIĆ, 

adresa: Ulica Hrvatskih branitelja 29, Oprisavci, OIB: 60426200209. 

 

 Verificira se mandat zamjeniku člana Općinskog vijeća JOSIPU CVIJANOVIĆ. 

 

 JOSIP CVIJANOVIĆ počinje obnašati dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća 15.rujna 2015.g. 

 

III 

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

posavske županije“. 

 

KLASA:  023-05/15-01/25 

UR.BR.   2178/14-01-15-1 

 

Predsjedavajući FRANJO KLENUK, poziva  JOSIPA CVIJANOVIĆ  na čin davanja svečane 

prisege, obzirom da mu je potvrđen mandat člana Općinskog vijeća. 

Predsjedavajući čita  tekst svečane prisege: 

 „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Oprisavci 

obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, 



 

zakona i Statuta Općine Oprisavci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Oprisavci ”. 

 

Po pročitanom tekstu svečane prisege, vijećnik JOSIP CVIJANOVIĆ  izgovara riječ:  

“Prisežem”. 

 

Predsjedavajući napominje da će JOSIP CVIJANOVIĆ potpisani tekst Svečane prisege  te ga 

predati po završetku sjednice tajnici općine. 

 

 

TOČKA 2. Donošenje Polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci za 

   razdoblje od 01. siječnja do  30. lipnja  2015.g. 

 

 

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

izvješće o izvršenju Proračuna Općine Oprisavci od 01.01.-30.06.2015.g. 

Stjepan Novoselović- s 30.06.2015.g. vidimo da se povećao dug za zakup. 

Pejo Kovačević- veći dio zakupa je do sada riješen. 

Franjo Klenuk- meni nije jasno da općina mora poslati uplatnice za zakup kada je Agencija za 

poljoprivredno zemljište ta koja sada raspolaže zemljištem. 

Pejo Kovačević- prihod od zakupa za poljoprivredno zemljište dijeli se na ministarstvo, županiju i 

općinu, tako da je nama u interesu da dobijemo svoj dio zakupa. 

Mijo Vladić- Agencija je dodjeljivala zemljište bez znanja općine, mi bi trebali donijeti nekakvu 

odluku po tom pitanju, vidite što se dogodilo u Đakovu. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Polugodišnjeg 

Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Oprisavci od 01.01.-30.06.2015.g. 

 

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

(jednoglasno) doneseno Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Oprisavci 

od 01.01.-30.06.2015.g. koje glasi: 

 

      Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 20. sjednici održanoj 15. rujna 2015.g. 

donijelo 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-30.06.2015.g. 

 

OPĆI DIO 

 

I 

 Polugodišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-30.6.2015.godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od 1.935.091,19 Kn. 



 

II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2015. godinu izvršeni su u ukupnom 

iznosu od 1.934.257,18 Kn. 

III 

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni višak  

prihoda: 

 

  Ostvareni prihodi i primici 1-6-15.g…………………………1.935.091,19 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1–6-15.g……………………….......1.934.257,18 Kn 

  Višak  prihoda-1-6-2015.godine……………….……........................834,01 Kn 

 

 Ukupni utvrđeni  manjak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

   Manjak  prihoda prenesen iz 2014.g……………….....….........-36.761,76  Kn 

  Višak  prihoda-1-6-2015 godine…....………………… …..............834,01  Kn  

   Ukupni manjak prihoda na dan 30.6.2015.g……………….…-35.927,75  Kn 

 

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015. godine bilo je  441.215,29 Kn,  a na dan 30.06.2015. godine  383.634,20 

Kn. 

 Stanje blagajne na dan 1.1.2015.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30.06.2015 godine 2.931,24 Kn. 

 

V 

  Stanje potraživanja na dan 30.6.2015.godine: 

 

potraživanja za općinske poreze(tvrtka,reklame, porez na potrošnju)..…..31.337,06 Kn 

potraž.  za prihode od imovine (zakup zemlje., i dr.)……........................406.996,49 Kn 

potraž. za komunalne doprinose................................................................39.151,38 Kn  

godišnja grobna naknada-grobno mjesto……………………………………..27.930,18 Kn  

potraživanja za komunalnu naknadu…………………………………………118.653,69 Kn                                                                  

 

VI 

 Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.6.2015.godine: 

 

                     - obveze prema dobavljačima………………………………………423.501,19 kn 

 

VII 

  Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  

usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine Oprisavci, za  

razdoblje 1.1.-30.06.2015.godinu. 

 

POSEBNI DIO 

VIII 

 Posebni dio proračuna općine Oprisavci  sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 

osnovnim i potanjim namjenama. 

IX 

Polugodišnji obračun proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te 

rashoda i izdataka za navedeno razdoblje,   bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

KLASA:  400-01//15-01/07 

URBROJ: 2178/14-02-15-1 

  

 

TOČKA 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od  

   01. siječnja do  30. lipnja  2015.g.  

 

Franjo Klenuk- svi članovi općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Izvješće o radu 

Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01.siječnja do  30. lipnja  2015.g.  

Veći dio navedenog izvješća smo već čuli, odnosno o tome raspravljali na prethodnim sjednicama 



 

Općinskog vijeća. Otvaram raspravu po ovoj točki. 

Stjepan Novoselović- Izrada projektne dokumentacije za Dom Poljanci,  ambulantu i uređenje 

poljskih putova. Što je s tim? Ova cesta što ide prema Krivaku, tamo je blokirano, da li se tu po tom 

pitanju može što u Poljancima napraviti ? 

Franjo Klenuk- da li su preko nasipa odvezeni komadi asfalta? 

Pejo Kovačević- kod te šume Močilac je odradio puno posla, moja pretpostavka je da to nije dobro, 

ali ćemo angažirati stroj . Do šume smo nasuli. Problem je još Danko i njegov sin koji u zimskim 

mjesecima tu prolaze. Što se tiče ceste prema groblju dobili smo ponudu na osnovu upita, možda bi 

bilo najidealnije nasuti krečnjakom i nasipnim materijalom, što bi izašlo puno jeftinije. 

Stjepan Novoselović- znači, dom je definitivno otpao? 

Pejo Kovačević- žalili smo se, ali nismo dobili konačan  odgovor. Također mogu reći da je 

zatvoren natječaj za izgradnju reciklažnog dvorišta, ugovor za isto je na potpisu. Neslužbeno sam 

doznao da se uskoro kreće sa izvođenjem radova.  

Mijo Vladić- kada ćemo riješiti problem sa Stručom? 

Pejo Kovačević- Stručo ostaje s izlazom na Županijsku cestu, a iza će biti naš iskoristivi prostor za 

recikliranje. 

Stjepan Novoselović- Zar se nikako nije mogao riješiti problem Stručo? 

Pejo Kovačević- reciklažno dvorište je trebalo biti tamo gdje je Stručina kuća. Granica 

građevinskog područja je Stručina kuća, a dalje je industrijska zona. 

Franjo Klenuk- tražili su da pomognemo Marijanu da napravi kući i da će Stručo dobiti svoju 

sobu u njoj, tada su od toga odustali. 

Antun Jovičić- ja bih krenuo od ove glavne kočnice, a to je granica građevinskog područja, to je 

zapreka koju se ne može izbjeći. Treba razmišljati da se to riješi, Anica Božić samo svojom 

odlukom može biti negdje drugdje premještena. Kandidiranjem za izgradnju kuće iz obnove ona je 

bila na popisu članova kućanstva.  

Stjepan Novoselović- treba riješiti da se ta kuća preseli.  

Mijo Vladić- ja sam to davno govorio naše selo više nije ono selo od prije. 

Josip Cvijanović-može li se kod groblja riješiti kontejner koji je ostao bez točka. 

Pejo Kovačević- ja sam  zvao Abramović, Tomo ga je također zvao. Obećao je da će ga riješiti. U 

petak će biti ispražnjen, rekao sam da ga sklone. 

Stjepan Novoselović- ja prvi ne plaćam 100,00 kn odvoz smeća, ne može on bez naše suglasnosti 

povisiti cijenu odvoza smeća. 

Antun Jovičić- provedena je nabava za certificiranje javne rasvjete. 

Pejo Kovačević- po zakonu smo do šestog mjeseca to trebali odraditi, a potrebno je da bi se mogli 

kandidirati za obnovu javne rasvjete. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje Izvješće o radu Općinskog 

načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01. siječnja do  30. lipnja  2015.g.  

 

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

(jednoglasno) donesen zaključak. koji glasi: 

 
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),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  20.  

sjednici održanoj  15. rujna 2015.g. donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 01. 2015.g. do 30.06.2015. g. 



 

I 

    Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje   01. 

01. 2015.g. do 30.06.2015. g.  što je u skladu s člankom  49. Statuta općine Oprisavci  (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 06/13). 

KLASA: 023-05/15-01/26 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

TOČKA 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti o pristupanju općine Oprisavci  

  Urbanom području Slavonski Brod. 

 

Franjo Klenuk- u materijalima za sjednicu svi ste primili prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o 

pristupanju općine Oprisavci  Urbanom području Slavonski Brod. 

Pejo Kovačević- tu se radi o udruživanju ovih područja navedenih u Odluci, jer tako bi kao jedna 

cjelina imali prednost kod povlačenja određenih sredstva kod fondova i ministarstava. Sve je ovo 

pokrenuto na inicijativu Ministarstva regionalnog razvoja. 

 

  Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o davanju 

suglasnosti o pristupanju općine Oprisavci Urbanom području Slavonski Brod. 

 

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

(jednoglasno) donesena  Odluka o davanju suglasnosti o pristupanju općine Oprisavci  

Urbanom području Slavonski Brod koja glasi: 

 

Na temelju članka 14., stavka 7. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ broj 147/14), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  je na svojoj 20.  sjednici održanoj 15. rujna 2015.g. 

donijelo sljedeću 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti o pristupanju općine Oprisavci 

urbanom području Slavonski Brod 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Oprisavci daje suglasnost da  Općina  Oprisavci pristupi urbanom području 

Slavonski Brod.  

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

  

KLASA: 023-05/15-01/27 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

TOČKA 5. Donošenje Odluke o korištenju Društvenog doma u Oprisavcima. 

 

Franjo Klenuk- dajem riječ Općinskom načelniku da nam obrazloži odluku o korištenju 

društvenog doma Oprisavci, koju smo dobili u materijalima za sjednicu. 

Pejo Kovačević- pročitao je nazočnima prijedlog Odluke u cijelosti s prijedlogom cijene zakupa 

društvenog doma – 7.000,00 kn svadba, a 500,00 kn ostala događanja. 

Mijo Vladić- da li se ova cijena uvećava za potrošenu struju? Tko će to sve kontrolirati? 

Pejo Kovačević- mi ćemo morati zadužiti čovjeka koji će kontrolirati  i voditi brigu o svemu. Ova 



 

predložena cijena nastala je na osnovu cijena našeg okruženja. Raspitivao se i koncesionar, ali ništa 

službeno nije poslao. Da li ćemo mi salu dati u koncesiju, to ćemo s vremenom  vidjeti. Ja bih volio 

da mi vodimo brigu o njoj. Mislim da je ista cijena i ljeto i zima, jer se radi o klimi i grijanju. Prije 

par dana smo dobili uporabnu dozvolu. Prvi svatovi će se održati u iduću subotu. Ugovoreno je sa 

Antunom Mikolčević iz Trnjanskih Kuta. 

Josip Cvijanović- je li istina da se prvi svatovi ne plaćaju? 

Pejo Kovačević- nije istina, ali vijeće može donijeti takvu Odluku da se prvi svatovi održe bez 

plaćanja. Kuhinja će biti također instalirana do svatova, fali još nekakvih ormara gdje će se posložiti 

posuđe.  

Mijo Vladić- ja sam uvijek bio prije za koncesiju, nego da mi upravljamo salom. U slučaju 

koncesije odgovoran je jedan, a ovako smo svi odgovorni za sve. 

Franjo Klenuk- mi ovu Odluku večeras ne bi trebali donositi, dok ne vidimo točno što i kako. U 

sali je postavljeno 4 do 5 velikih klima koje su i za grijanje i za hlađenje. 

Pejo Kovačević- u sali imamo tri vrste grijanja. 

Stjepan Novoselović- mislim da možemo ići s ovom cijenom, mi moramo omogućiti ljudima 

razumnu cijenu, a ne da idu dalje. Nakon mjesec, dva , možemo napraviti korekciju cijene, ako 

vidimo da ova nije dobra. Moramo misliti  i na popunjenost. Svakako moramo imati čovjeka koji će 

biti zadužen za salu i inventar u sali. 

Franjo Klenuk- ako nekome damo u koncesiju naše udruge neće je moći koristiti . Ja nisam za 

iznajmljivanje, a isto tako nisam ni za previsoku cijenu. Ja sam za to da se našim građanima ide s 

manjom ili s ovom cijenom , a drugima možemo iznajmiti i za više. 

Mijo Vladić- po tvojem  drugima nećemo moći iznajmljivati. 

Pejo Kovačević- možda nije loša ideja da naši ljudi za svatove imaju nižu cijenu . Svatko tko bude 

ovdje organizirao svatove imat će vrhunski ambijent. 

Mijo Vladić- nećemo mi imati baš toliko mušterija. 

Pejo Kovačević – Bukovlje ima takvu odluku s dvije cijene i onda dolazi do manipulacije. 

Ugovaratelj uvijek može biti s područja općine, bez obzira tko pravi svatove. 

Stjepan Novoselović- po meni je cijena prihvatljiva. 

Antun Kovačević- a što s onima koji bi htjeli koristiti salu 3 dana? 

Josip Cvijanović- je li svejedno dali su svatovi od 200 ili 400 osoba? 

Franjo Klenuk- ima li već upita za svatove? 

Pejo Kovačević- upita za svatove je bilo. Cijena za svatove je 7.000,00 kn neovisno o broju ljudi. 

Tih 7.000,00 kn odnosi se za svatove i to će biti ugovorom regulirano, znači kada se preuzima sala i 

kada se vraća, tako da nema prostora da netko koristi salu duže. 

Antun Jovičić- u kojem je stanju opremljenost sale, imam saznanja da je prostor reprezentativan . 

Kad će biti otvorenje ? Rekli smo kada dobijemo uporabnu. Po meni ovo je krivim koracima 

napravljeno. Obećan je i vol za otvorenje. 

Pejo Kovačević- ja nisam htio preuzeti odgovornost otvaranja sale dok nismo dobili uporabnu 

dozvolu. Imamo niz primjera da politika dođe kasnije otvoriti neku zgradu dok je ona već u 

funkciji. Čovjeku sam ranije obećao da će sala biti u funkciji i da se mogu tu organizirati svatovi. 

To  će biti vrhunski opremljen objekt. Jedino što nam fali su ormari koji će biti pod ključem. 

Josip Cvijanović- treba maknuti ćupriju, tako da Danko ne može voziti kraj nove sale. 

Pejo Kovačević- više puta smo mu slali obavijest da tu ne prolazi. 

Franjo Klenuk- svakako treba maknuti ćupriju. 

 

  Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o korištenju 

Društvenog doma u Oprisavcima. 

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

(jednoglasno) donesena  Odluka o korištenju Društvenog doma u Oprisavcima koja glasi: 

 



 

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), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 20. sjednici održanoj dana 15. 

rujna 2015. godine, donosi: 

ODLUKU 

O KORIŠTENJU DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA 
 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način korištenja DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA,  te opreme i uređaja 

koji se nalaze u sklopu DRUŠTVENOG DOMA  (dalje: Dom). 

 

Članak 2. 

Dom u Oprisavcima  je vlasništvo Općine Oprisavci, a davat će se na korištenje u svrhu zadovoljavanja kulturnih i 

ostalih društvenih potreba mještana općine Oprisavci i ostalih korisnika (predstave i manifestacije, tribine, predavanja, 

prezentacije, koncerti, zabave, proslave, svadbe, karmine i ostalo) sukladno uvjetima i načinima korištenja iz ove 

Odluke. 

Članak 3. 

Uz naknadu prostor doma mogu koristiti korisnici koji podnesu pisani zahtjev Općini Oprisavci u svrhu organiziranja: 

 

-    svadbe i zabave u iznosu od 7.000,00 kuna 

-   krstitke, krizme, obljetnice, karmine, prezentacije, predavanje i ostale manifestacije u  iznosu od 500,00 kuna. 

Članak 4. 

Udruge, KUD-ovi, društva i klubovi  za održavanje kulturno-umjetničkih programa, zabava, tribina, predavanja, 

prezentacija, koncerata, zabava, proslava i ostalo mogu Dom koristiti bez naknade Odlukom općinskog načelnika. 

 

Članak 5. 

Korisnici koji koriste Dom u svrhu iz članka 3. točka 1. podnose zahtjev za korištenje prostora Dom  najkasnije osam 

(8) dana prije korištenja istog te su dužni istog dana i uplatiti 1.000,00 kuna predujma, a ostatak od 6.000,00 kuna u 

roku od osam ( 8) dana od dana korištenja. 

Ukoliko korisnik odustane od korištenja Doma Općina ima pravo zadržati uplaćeni predujam i isto se smatra 

odustatninom. 

 Korisnici koji koriste Dom u svrhu  iz članka 3.točka 2. koji podnose zahtjev za korištenje prostora Doma dužni su  

uplatiti cjelokupan iznos za korištenje najkasnije do 15,00 sati na dan korištenja Doma. 

 

Članak 6. 

Korisnik Doma i Općina Oprisavci zaključuju Ugovor o Korištenju, kojim se osobito uređuje: 

-termin korištenja, 

-način primopredaje, prije i nakon korištenja, 

-što se od opreme uzima na korištenje, 

-čišćenje nakon korištenja. 

Članak 7. 

Osobe koje imaju nepodmirene obveze prema Općini ne mogu rezervirati termin niti koristiti  Dom dok ne podmire 

svoje obveze. 

Članak 8. 

U slučaju korištenja Doma za svatove, korisnik zapisnički preuzima ključeve dan prije do 15 h, a vraća ih također 

zapisnički, drugi dan nakon svatova do 15 h (npr. ako su svatovi subotom ključevi se vraćaju u ponedjeljak do 15 h) 

osim u slučaju hitnosti (npr. karmina) kada ih mora vratiti dan poslije do 15 h. 

U slučaju korištenja dvorane za ostale slučajeve, naplatne i besplatne, korisnik zapisnički preuzima ključeve dan prije 

do 15 h i vraća ih dan poslije do 15 h. 

Članak 9. 

Ako se za istovremeno korištenje prostorija pojavi više zainteresiranih korisnika, ukoliko je Dom slobodan od strane 

vlasnika – Općine, prednost će imati onaj tko prije rezervira Dom. 

Članak 10. 

Načelnik će imenovati Odlukom osobu zaduženu za primopredaju prostorija Doma i ključeva. 

Osoba zadužena za primopredaju zapisnički predaje ključeve korisniku. 

Zapisnik o primopredaji, kojim će se utvrditi stanje prostora i opreme te inventara koji se daju na korištenje,potpisuje 

korisnik kojim potvrđuje da je prostor preuzeo s opremom i inventarom u ispravnom stanju i određenom broju te uredan 

i čist. 



 

Nakon korištenja korisnik vraća prostor i opremu putem zapisnika o primopredaji kojim osoba zadužen za primopredaju 

potpisom potvrđuje da je korisnik vratio prostor i opremu onakvu kakvu je preuzeo (urednu i čistu, s opremom i 

inventarom na broju). 

Korisnik se obvezuje prihvatiti utvrđeno stanje u zapisniku o primopredaji  od strane osoba zadužene za primopredaju. 

Ukoliko korisnik ne vrati  Dom u stanju u kojem ga je preuzeo, odnosno ukoliko o svom trošku ne popravi štetu koja je 

nanesena  prilikom korištenja, a što se utvrđuje zapisnikom, ubuduće neće imati pravo na korištenje  Doma te će platiti 

kaznu u iznosu štete koja je nanesena, procijenjena prema trenutnim tržišnim cijenama. 

Članak 11. 

Radi mogućnosti izračuna štete Općinski načelnik donijet će Odluku o pojedinačnim vrijednostima posuđa i dr. sitnog 

inventara i opreme, dok će se ostala oprema obračunati po evidentiranoj knjigovodstvenoj vrijednosti opreme.   

Članak 12. 

Kada se u prostorijama Društvenog doma koristi autorska glazba putem žive glazbe ili glazbe s elektroničkih medija (u 

slučaju svadbi, proslava, koncerta), korisnik se obvezuje pribaviti dozvolu za korištenje navedenih autorskih glazbenih 

djela i platiti autorsku naknadu. 

Prilikom preuzimanja ključeva za korištenje Doma, korisnik je dužan dostaviti dokaz o plaćenoj naknadi za korištenje 

autorske glazbe – HDS ZAMP. 

Ukoliko korisnik ne pribavi dozvolu iz prethodnog stavka, uskratit će mu se pravo korištenja prostora. 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se na WEB  stranicama Općine Oprisavci i „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/15-01/29 

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

 

 

TOČKA 6. Davanje suglasnosti na Rješenje Općinskog načelnika o utvrđivanju   

  visine  početne cijene zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu općine  

  i visine zakupnine za privremeno korištenje Društvenog doma u   

  Oprisavcima.  

 

Franjo Klenuk- svi članovi općinskog vijeća su u materijalima za sjednicu dobili Rješenje 

Općinskog načelnika o utvrđivanju visine početne cijene zakupnine za poslovne prostore u 

vlasništvu općine i visine zakupnine za privremeno korištenje Društvenog doma u Oprisavcima na 

koje je potrebno dati suglasnost. 

Pejo Kovačević- pročitao je Rješenje o utvrđivanju visine početne cijene zakupnine 

za poslovne prostore u vlasništvu općine Oprisavci i visine zakupnine za privremeno korištenje 

Društvenog doma u Oprisavcima: 
„Početna visina zakupnine  za javni natječaj za zakup i produženje ugovora o zakupu sa sadašnjim 

zakupnikom utvrđuje se prema djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja, te prema površini 

poslovnog prostora  1 m
2
 mjesečno i to: 

DJELATNOST/NAMJENA      POČETNA CIENA kn/m
2
 

1. Telekomunikacijska djelatnost      40,00  

2. Financijska djelatnost (osig. društva, banke, kladionice i sl.)  30,00 

3. Ugostiteljska djelatnost       20,00  

4. Trgovačka djelatnost       20,00 

5. Obrt i proizvodne djelatnosti      15,00 

6. Garaža           5,00 

7. Predškolski i školski odgoj                     5,00 

8. Zdravstvena djelatnost       10,00 

 Visina zakupnine  temeljem podnesenog pisanog zahtjeva za privremeno korištenje 

DRUŠTVENOG DOMA U OPRISAVCIMA  određuje se na sljedeći način:  

-    svadbe i zabave u iznosu od  7.000,00  kuna  

-  krstitke, krizme, obljetnice, karmine, prezentacije, predavanje i ostale manifestacije  u   iznosu od 

500,00 kuna. “ 



 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o davanju 

suglasnosti na Rješenje Općinskog načelnika o utvrđivanju visine početne cijene zakupnine za 

poslovne prostore u vlasništvu općine i visine zakupnine za privremeno korištenje Društvenog 

doma u Oprisavcima. 

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

(jednoglasno) donesena  Odluka o davanju suglasnosti  na Rješenje Općinskog načelnika o 

utvrđivanju visine početne cijene zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu općine i visine 

zakupnine za privremeno korištenje Društvenog doma u Oprisavcima koja glasi: 

 

Na temelju članka 6. stavak  2. Odluke o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog 

prostora općine Oprisavci („“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 02/15) i temeljem članka 32. 

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

Oprisavci na svojoj 20. sjednici održanoj dana  15. rujna  2015. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o suglasnosti na Rješenje o utvrđivanju visine početne cijene zakupnine 

za poslovne prostore u vlasništvu općine Oprisavci 

i visine zakupnine za privremeno korištenje Društvenog doma u Oprisavcima 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Oprisavci daje suglasnost na Rješenje Općinskog načelnika o utvrđivanju 

visine početne cijene zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu općine Oprisavcii visine zakupnine za 

privremeno korištenje Društvenog doma u Oprisavcima (KLASA: 023-05/15-02/27,URBROJ: 2178/14-01-

15-1 od  15. rujna 2015.g.)   

Članak 2. 

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja  i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

  

KLASA: 023-05/15-01/28 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

TOČKA 7. Rasprava o organizaciji otvorenja Društvenog doma u Oprisavcima. 

 

Franjo Klenuk- vjerojatno načelnik već ima nekakav termin za otvorenje Društvenog doma u 

Oprisavcima. 

Pejo Kovačević- prema razgovoru s Ministrom poljoprivrede termin bi mogao biti 29. rujna, ali mi 

prvo od Ministarstva regionalnog razvoja moramo pismenim putem zatražiti očitovanje za termin. 

 

 Po ovoj točki dnevnog reda Općinsko vijeće nije donijelo  zaključak. 

 

 

TOČKA 8. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne   

  komisije 

 

Franjo Klenuk- Kako je Sanja Jaredić kojoj je mandat vijećnice Općinskog vijeća općine 

Oprisavci stavljen u mirovanje bila i predsjednica Mandatne  komisije, Općinsko vijeće dužno je 

imenovati novog predsjednika  mandatne komisije. Predlažem da to bude novoizabrani član 

općinskog vijeća JOSIP CVIJANOVIĆ. 



 

 Kako drugih prijedloga nije bilo Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje 

donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne komisije. 

   

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

(jednoglasno)  doneseno Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne komisije 

koje glasi: 

 

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), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 20. sjednici 

održanoj dana 15. rujna 2015. godine, donosi: 

 

RJEŠENJE 

o razrješenju i izboru 

 predsjednika Mandatne komisije 

 

I 

 SANJA JAREDIĆ (HDZ)  razrješuje se dužnosti predsjednice Mandatne komisije Općinskog 

vijeća Općine Oprisavci zbog mirovanja mandata. 

II 

 JOSIP CVIJANOVIĆ (HDZ) bira se za predsjednika Mandatne komisije Općinskog vijeća 

općine Oprisavci. 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/15-01/30 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

TOČKA 9. Različito. 

 
 
Franjo Klenuk- kako ste vidjeli u materijalima za sjednicu dobili ste odgovore na dva vijećnička 
pitanja . 
Antun Jovičić- nisam dobio odgovor tko je vlasnik ustanove i iz tog razloga nisam u potpunosti 
zadovoljan odgovorom. 
Mijo Vladić- vijeće je bilo točno u roku. Što radite? Dali ste nam puno točaka. Tri mjeseca nije 
sazvano vijeće. Zašto se vijeće češće ne održava? Što bi bilo da nismo došli? 
 
 
 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  22,20 sati. 
 

 

 

Zapisnik vodila: 

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

   Franjo Klenuk 


