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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/17-01/01 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

Oprisavci, 31. siječnja 2017. g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 31. siječnja 2017. g. 

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

2017. g.  s početkom u 18:45 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine  Oprisavci  Matej Kolobarić. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ .  

- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

 

Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća ANTUN JOVIČIĆ, FRANJO KLENUK I 

JOSIP CVIJANOVIĆ. 

Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Matej Kolobarić konstatira da je od 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 10 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Matej Kolobarić  pročitao je nazočnima dnevni red: 

1. MIJO VLADIĆ  

2. MATEJ KOLOBARIĆ 

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

5. MIJO UREMOVIĆ  

6. ZDRAVKO KATALINIĆ 

7. ANTUN KOVAČEVIĆ 

8. MATO VUKOVIĆ  

9. STJEPAN  DŽAMBO 

10. STJEPAN KURKUTOVIĆ 
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DNEVNI RED: 

 

   Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci (1.i 2. saziv) 

Aktualni sat 

1. Programi (uz Odluku o imjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2016.g.): 

a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. g. 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2016. g. 

c) Donošenje izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Oprisavci za 2016.g. 

d) Donošenje izmjene i dopune  Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine 

Oprisavci za 2016.g. 

2. Programi ( uz Proračun za 2017.g.): 

a)  Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. 

b)  Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2017. g. 

c)  Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu za 

 2017. g. 

d)  Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2017.g. 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci. 

4. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva k.č.br. 101/7 i k.č.br. 101/10 u k.o. Prnjavor 

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oprisavci: 

a) za projekt "Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u naselju Oprisavci" 

b) za projekt "Izgradnja društvenog doma u naselju Novi Grad" 

6. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2016.g. 

7. Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima s 

područja općine Oprisavci (akademska godina 2016./2017.) 

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

Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2017.g. 

9. Razmatranje zamolbe L.D. „Posavina“  Svilaj – Lovna grupa Oprisavci.  

10. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

   Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci (1.i 2. saziv) 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 27. sjednice, 

1. i 2. saziv Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik sa 27. sjednice 1. i 2. saziv Općinskog vijeća općine Oprisavci  jednoglasno 

je usvojen. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Mijo Vladić – Reciklažno dvorište, tko plaća rasvjetu?  Država,  fond ili netko drugi? 

Pejo Kovačević – Trenutno općina. 

Mijo Vladić – Mislim da gori previše lampi i da nema svrhe. 
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Pejo Kovačević – Općina plaća javnu rasvjetu , a kako reciklažno  planiramo prebaciti na 

komunalno poduzeće, financirati će se dijelom iz proračuna, dijelom iz vlastitih sredstava. Kod 

nove sale je isto tako bilo, probat ćemo nešto tako napraviti i na reciklažnom dvorištu.  

Stjepan Novoselović – Moj prijedlog je da se stupi u kontakt sa školama gdje je osigurana 

uniformirana oprema. Mislim da je to pozitivna stvar. Mislim da ne bi bilo loše  da se stupi  u 

kontakt s ravnateljima škole. To nisu velika financijska sredstva, a bilo bi i lijepo. 

Matej Kolobarić – Zadužiti ćemo načelnika da prije raspuštanja vijeća vidi što se može napraviti. 

Mijo Vladić – Znate da je umrla gđa Anica Božić i znate dobro o čemu se radi. Ostalo je tamo što 

je. Što načelnik planira napraviti? Treba krenuti  u akciju, zvati njenog brata da poruši drva,  a 

tamo dovesti stroj i sve riješiti, te treba načelnika zadužiti da se to napravi. 

Pejo Kovačević – Mi smo imali točku dnevnog reda s prijedlogom  parcelacije tog istog zemljišta, 

a sada imamo nove aktivnosti. Ići ćemo s tim prijedlogom da se Marijana iseli odande i to ćemo 

riješiti.  

Mijo Vladić – svi načelnici peru ruke od toga i to od 2000. godine.  

Matej Kolobarić – Pod točkom 3. ćemo o planu i ideji što se planira napraviti.   

 

Aktualni sat zaključen u 19:00 sati. 

 

 

 

TOČKA 1.  PROGRAMI (uz Odluku o imjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2016.g.): 

 

Matej Kolobarić - Radi se o revidiranim programima koji su odrađeni uz rebalans proračuna za 

2016. godinu. 

Pejo Kovačević- pročitao je programe  

Mijo Vladić- Poduzetničke zone? Da li mi to moramo navoditi u proračunu ili je to samo navika? 

Mi stalno raspravljamo o nečemu, a autobusi mladih odlaze odavde. 

Pejo Kovačević- plan je da se prvo napravi dokumentacija. 

Antun Kovačević- u poduzetničke zone iz primjera što sam ja vidio utrošeni su milioni. Općina bi 

svakako trebala investirati u to, pogotovo što se naša poduzetnička nalazi na dobroj lokaciji. 

 

a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10  glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine 

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

 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2016.g. 



4 

 

 

(Klasa:400-01/17-01/01 Urbroj: 2178/14-01-17-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2016. g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10  glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 
 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine 

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

 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2016. godinu 

 

(Klasa:400-01/17-01/2, Urbroj: 2178/14-01-17-1) 

 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

c) Donošenje izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Oprisavci za 2016.g. 
 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 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) 

Izmjenu i dopunu 

 

PROGRAMA 

javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

društvenih djelatnosti za koje se sredstva   

osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2016. godinu 

(Klasa:400-01/17-01/03, Urbroj: 2178/14-01-17-1) 

 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

d) Donošenje izmjene i dopune  Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine 

Oprisavci za 2016.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10  glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012) i članka 32. Statuta Općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 06/13)  
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Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Oprisavci  za 2016. godinu 

 

(Klasa:400-01/17-01/04,Urbroj: 2178/14-01-17-1) 

 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

TOČKA 2.   PROGRAMI ( uz Proračun za 2017.g.): 

 

a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10  glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine 

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

 

P R O G R A M  

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2017.g. 

 

(Klasa:400-01/17-01/05,Urbroj: 2178/14-01-17-1) 

 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2017. 

g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine 

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

 

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2017. godinu 

 

(Klasa:400-01/17-01/06,Urbroj: 2178/14-01-17-1) 

 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 

2017.g. 
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 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) 

PROGRAM 

javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

društvenih djelatnosti za koje se sredstva   

osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2017. godinu 

 

(Klasa:400-01/17-01/07, Urbroj: 2178/14-01-17-1) 

 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2017.g. 
 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012) i članka 32. Statuta Općine 

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

P R O G R A M  

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Oprisavci  za 2017. godinu 

 
(Klasa:400-01/17-01/08, Urbroj: 2178/14-01-17-1) 

 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

TOČKA 3.   Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br.     1011/4 u k.o.      

  Oprisavci. 

 

 

Matej Kobarić- dajem riječ načelniku. 

Pejo Kovačević -  Općinsko vijeće Općine Oprisavci trebalo bi prihvatiti  Geodetsko situacijski 

nacrt- Prijedlog parcelacije k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera 

geodezije Damira Vlajnić, dipl.ing.geod., Lička 42, 35000 Slavonski Brod.Prijedlogom parcelacije 

predviđa se od k.č.br. 1011/4 napraviti šest novih parcela,  

- parcela označena brojem 1 predviđena je za buduću cestu s koje se osigurava pristup na 

parcele označene brojem 2,3 i 6 

- parcele označene brojevima 2,3 i 4 predviđene su za proizvodno poslovnu namjenu, 

- parcela označena brojem 5 predviđena je za stambenu izgradnju, 

- parcela označena brojem 6 predviđena je za sportsko-rekreativnu namjenu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave  dao je na glasovanje ovu točku 

dnevnog reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA 

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

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

28. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017. godine, donosi: 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu  parcelacije k.č.br. 1011/4  k.o. Oprisavci  

I 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci razmotrilo je  Geodetsko situacijski nacrt- Prijedlog parcelacije 

k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damira Vlajnić, 

dipl.ing.geod., Lička 42, 35000 Slavonski Brod.  

 Prijedlogom parcelacije predviđa se od k.č.br. 1011/4 napraviti šest novih parcela,  

 parcela označena brojem 1 predviđena je za buduću cestu s koje se osigurava pristup na parcele označene 

brojem 2,3 i 6 

- parcele označene brojevima 2,3 i 4 predviđene su za proizvodno poslovnu namjenu, 

- parcela označena brojem 5 predviđena je za stambenu izgradnju, 

- parcela označena brojem 6 predviđena je za sportsko-rekreativnu namjenu. 

II. 

Općinsko vijeće traži da se ovaj predmet dostavi Vijeću mjesnog odbora Oprisavci na davanje 

mišljenja o potrebi parcelacije k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci, kako bi Općinsko vijeće temeljem 

dostavljenog očitovanja  moglo donijeti konačnu odluka o parcelaciji . 

KLASA: 023-05/17-01/05 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 4.   Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva k.č.br. 101/7 i k.č.br. 101/10 u k.o. Prnjavor. 

Matej Kolobarić- dao je riječ načelniku. 

Pejo Kovačević – Rješenjem Skupštine općine Slavonski Brod , Komisije za građevinsko zemljište 

Mariji Kovačević rođ. Trepšić i Andriji Ilić dodijeljeno je  na korištenje građevinsko zemljište u 

društvenom vlasništvu za izgradnju obiteljske stambene zgrade u Prnjavoru. 

Zbog ratnih zbivanja nisu bili u mogućnosti odraditi poslove vezano za prijepis vlasništva 

navedenih nekretnina. Ove nekretnine su prije nekoliko mjeseci prenesene  s bivše općine 

Slavonski Brod na općinu Oprisavci. 

Mjesni odbor Prnjavor suglasan je da se vlasništvo nad k.č.br. 101/7 i 101/10 prenese na Andriju 

Ilić I Mariju Kovačević.  
Mijo Uremović – Imali su uvjet da u roku 3 godine naprave građevinu. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 Na temelju članka 35. stavak 2.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" 

broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) , 

članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 28. sjednici održanoj 

dana 31. siječnja 2017. godine, donosi: 
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ODLUKU 

o prijenosu vlasništva darovanjem  k.č.br. 101/7 i  

k.č.br. 101/10 u k.o. Prnjavor 

 

Članka 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci suglasno je da se nekretnine upisane  u z.k. uložak broj 153:  

- k.č.br. 101/7 u k.o. Prnjavor, koja u naravi predstavlja PAŠNJAK SELO , površine 2053 m2 

darovanjem prenese u vlasništvo ANDRIJE ILIĆ, Prnjavor 51 

- k.č.br. 101/10 u k.o. Prnjavor, koja u naravi predstavlja PAŠNJAK SELO , površine 1824 m2 

darovanjem prenese u vlasništvo MARIJE KOVAČEVIĆ, TRG REPUBLIKE HRVATSKE 4, 

VUKOVAR.  
Članak 2. 

           Sukladno članku 1. ove Odluke Općina Oprisavci će za nekretnine upisane u z.k.ul.broj 153 

- k.č.br. 101/7 u k.o. Prnjavor, koja u naravi predstavlja PAŠNJAK SELO , površine 2053 m2 

sklopiti Darovni ugovor  s ANDRIJOM  ILIĆ, Prnjavor 51 

- k.č.br. 101/10 u k.o. Prnjavor, koja u naravi predstavlja PAŠNJAK SELO , površine 1824 m2 

sklopiti Darovni govor s MARIJOM KOVAČEVIĆ, TRG REPUBLIKE HRVATSKE 4, VUKOVAR. 

 
                   Članak 3. 

 Daroprimatelji će snositi sve troškove vezano za prijenos vlasništva predmetnih nekretnina.  

 

Članak 4. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/17-01/02 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

Točka 5.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine 

       Oprisavci: 

 

Pejo Kovačević- radi se o točkama dnevnog reda, odnosno o Odlukama koje moramo donijeti 

kako bi se mogli kandirati na natječaj unutar mjere 7. 

a) za projekt "Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u naselju Oprisavci" 

 

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) 

glasalo za projekt "Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u naselju 

Oprisavci" 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

28. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oprisavci 

za projekt "Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u naselju Oprisavci" 
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Članka 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci daje suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave općine  Oprisavci za projekt "Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u 

naselju Oprisavci". 

Članak 2. 

 Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta „Opis projekta/operacije“, koji je prilog ove Odluke 

i čini njezin sastavni dio. Ovlašćuje se načelnik općine Oprisavci za podnositelja prijave navedenog 

projekta 

Članak 3. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/17-01/03 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

 

b) za projekt "Izgradnja društvenog doma u naselju Novi Grad" 

  

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) glasalo za 

projekt "Izgradnja društvenog doma u naselju Novi Grad" 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

28. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oprisavci 

za projekt "Izgradnja društvenog doma u naselju Novi Grad" 

 

Članka 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci daje suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave općine  Oprisavci za projekt "Izgradnja društvenog doma u naselju Novi Grad". 

    Članak 2. 

 Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta „Opis projekta/operacije“, koji je prilog ove Odluke 

i čini njezin sastavni dio. Ovlašćuje se načelnik općine Oprisavci za podnositelja prijave navedenog 

projekta 

Članak 3. 

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

posavske županije“. 

KLASA: 023-05/17-01/04 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 6.  Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2016.g. 

 

Matej Kolobarić- Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su prijedlog 

Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2016.g. 
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 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, nakon 

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donosi: 

Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i članka 32. 

Statuta općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko posavske županije br. 6/13), a na prijedlog Općinskog 

načelnika Općine Oprisavci 

Analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2016.g. 

 Općinsko vijeće Oprisavci  usvaja Analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 

2016. g.  (KLASA: 810-01/17-01/01,URBROJ: 2178/14-01-17-1)  koja je sastavni dio zapisnika i nalazi 

se u prilogu istog. 

 

Točka 7.  Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim         

      studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 2016./2017.) 

 

Matej Kolobarić- u materijalima za sjednicu dobili smo prijedlog  Odluke o  isplati jednokratne 

financijsku pomoći studentima  u iznosu 1000.00 kn po studentu. Ima li drugih prijedloga? 

Stjepan Novoselović – Ja sam da se raspiše natječaj. 

Mijo Vladić -  Koliko imamo studenata? 

Pejo Kovačević – oko 50 studenata. 

Mijo Vladić – Ja sam već rekao na jednoj sjednici da  nisam protiv ali tko je od tih studenata 

ostao na općini Oprisavci. Komunalno poduzeće je zaposlilo Domagoja Rečić, da li je on primao 

stipendiju od općine Oprisavci? 

Pejo Kovačević – Ovo nisu stipendije već jednokratne  financijske pomoći.  Mi nemamo načina 

da nekoga stipendiramo , odnosno kasnije ga zaposlimo . 

Stjepan Novoselović – Mi zaposlimo tri ili četiri osobe visoke spreme. Ne možemo mi zaposliti 

sve.  Predlažem stipendiju da  se  tih 50.000,00 kn natječajem dodjeli za iduću godinu ili da se da 

pomoć u iznosu  1.500,00 kn  uz uvjet da student dostavi izjavo ovjerenu od javnog bilježnika da 

ne prima nikakvu drugu stipendiju. 

Mijo Uremović – Ja sam za da ostane ovako kako je do sada bilo. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se da pomoć studentima  u 

iznosu  1.500,00 kn  uz uvjet da studenti dostave izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da ne 

primaju stipendiju po bilo kojoj osnovi, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 

glasova ZA (jednoglasno) donijelo: 

 

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

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

28  sjednici održanoj  31. siječnja 2017.g. donosi 

 

ODLUKU 

o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima 

s područja općine Oprisavci (akademska godina 2016./2017.) 
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Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odobrava jednokratnu  pomoć/potporu studentima koji imaju 

prebivalište na području općine Oprisavci u iznosu 1.500,00 kn, za akademsku godinu 2016./2017.  za 

svakog studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci. 

 

Članak 2. 

 Pravo na pomoć imaju: 

- redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu 

na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi uz uvjet da ne primaju 

stipendiju po bilo kojoj osnovi, te da roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć 

nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci  veća od 500,00 kn  do dana podnošenja zahtjeva. 

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine 

nemaju pravo na pomoć. 

Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2016/2017. za  razdoblje od 01. listopada  2016. g. do 15. 

srpnja 2017. g. 

Članak 3. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci  da javnim pozivom na službenim web 

stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti studente s područja općine  Oprisavci  

kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima.   

 Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka trebaju priložiti: 

- uvjerenje da je redovni student i da prvi puta pohađa tekuću akademsku godinu (2016./2017.), 

- uvjerenje o apsolventskom stažu (za apsolvente), 

- presliku osobne iskaznice, 

- presliku  indeksa, 

- izjava ovjerena od strane javnog bilježnika da ne prima stipendiju,   

- presliku kartice žiro računa ili tekućeg računa. 

 

Članak 4. 

Studenti su dužni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu do 28. veljače 2017.  godine . 

 Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Oprisavci za 2017.g.  

 

Članak 5. 

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

posavske  županije“ 

 

KLASA: 023-05/17-01/01 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 8.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 

  u  Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2017.g. 

 

Matej Kolobarić- 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 

2017. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 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), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na 28. sjednici održanoj 31. siječnja 2017. godine, donijelo je 

  

 

 

http://www.opcina-oprisavci.hr/
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O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  

u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2017. 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 2017. godinu. 

 

Članak 2. 

 Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprisavci za 2017. 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 2017. 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 0 8.000,00 

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 

 
 14000,00 

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: 023-05/17-01/06 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

 

http://www.gundinci.hr/
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Točka 9.  Razmatranje zamolbe L.D. „Posavina“  Svilaj – Lovna grupa Oprisavci.  

 

Pejo Kovačević –  Radovi i kabel iznose cca 25.000,00 kn. 

Stjepan Novoselović – Moj prijedlog je da se plati priključak Elektri. 

Mijo Uremović – Moj prijedlog je da im se isplati novčana pomoć iz proračuna u iznosu  12.000,00 kn. 

Mijo Vladić -  Priključak  je  7.762,50 kn. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
 

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

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

svojoj  28.  sjednici održanoj  31. siječnja  2017.g. donosi 

 

O D L U K U 

o isplati novčanih sredstava 

 iz Proračuna općine Oprisavci za 2017.g.  

na ime priključka građevine  na elektrodistribucijsku mrežu 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci  iz Proračuna općine Oprisavci za 2017.g. odobrava novčana 

sredstva u iznosu 7.762,50 kn (sedamtisućasedamstošezdesetdvijekune pedeset lipa) u svrhu priključka 

građevine (lovački dom  L.U. „Posavina“ Svilaj, lovna grupa  Oprisavci) na k.č.br. 1011/1 u k.o. 

Oprisavci , adresa: Hrvatskih branitelja 89, Oprisavci na ELEKTRODISTRIBUCIJSKU MREŽU.  

 

Članak 2. 

 Novčana sredstva  iz članka 1. ove Odluke realizirat će se plaćanjem HEP-Operator 

distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, P. Krešimira IV br. 11. Slavonski Brod,  temeljem Ugovora o 

priključku i  ispostavljenog računa za priključak.  

 

Članak 3. 

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

 

KLASA: 023-05/17-01/07 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 10. Različito. 

 

Marija Stojanović – Pitanje je vezano za Tereziju Matičević. Ja mislim da ta žena živi u posebno teškim 

stambenim uvjetima, da li se može što napraviti da joj se što odradi. Milim da bi se nešto trebalo 

organizirati da joj se pomogne. 

Mijo Vladić – Tu se nešto druge krije, ona ima socijalnu pomoć, ona može ići sutra u dom, ali neće.  

Načelnik bi mogao razgovarati s njom da li bi ona mogla ići u dom. 

Stjepan Novoselović – Ja sam htio jedan drugi prijedlog  dati. Trebalo bi napraviti kuću ili slično za sve 

socijalne  slučajeve za uživanje do smrti. Trebali bi imati na općini takvu jednu kuću. 

Stipo Džambo – Situacija stare škole u Svilaju.  Krov je samo što se ne sruši. Na čijem je to zemljištu. 

Tamo ide  desetero djece u školu. Osobno i moje dijete ide tamo u školu korov je visine i do tri metra. 

Mijo Vladić – Ovdje je sjedio ravnatelj škole, koji je predlagao rušenje , gosp. Jovičić je bio protiv toga. 

Sad se ja pitam što sada. Oni više o tome neće da razgovaraju. Ja to ne mogu razumjeti. 

Stipo Džambo – Nemaju se djeca gdje igrati. 
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Mijo Uremović – Sve su škole zanemarene. Ljudi su se opustili. 

Marija Stojanović -  Načelnik to bolje trebao znati, mislim da su se pri Ministarstvu kulture mogla dobiti 

nekakva sredstva, možda bi se i to moglo riješiti a taj način. 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 21:30 sati. 

 

 
Zapisnik vodila: 

Ankica Galović       

                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Matej Kolobarić 


