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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/19-01/01  

UR.BROJ: 2178/14-01-19-2 

Oprisavci, 31. siječnja  2019.g. 

 

ZAPISNIK 

o radu 11. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 31. siječnja 2019.godine 

 

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

31. siječnja 2019.  godine s početkom u 19,35 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Mijo Uremović. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

  

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. ANA REČIĆ 

3. MIJO VLADIĆ  

4. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

5. STIPO DŽAMBO 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. ANTUN UREMOVIĆ 

8. MATO BOTICA 

9. MATO VUKOVIĆ 

10. PETAR VINARIĆ 

11. STJEPAN VUČKOVIĆ 

12. LUKA JELIĆ 

 

-  Općinski načelnik  PEJO KOVAČEVIĆ . 

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

Sjednici nije nazočan član  Općinskog vijeća : FRANJO JAREDIĆ 

 

 Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedatelj konstatira da je od ukupno  13 vijećnika 

Općinskog vijeća sjednici nazočno 12 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani nastavak 

rada. 

 Zapisnik na sjednici vodi Ankica Galović, službenica Općine Oprisavci. 
   

Za sjednicu je utvrđen sljedeći : 

DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 10.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 

Aktualni sat.  
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1. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u 

kampu na području općine Oprisavci. 

2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu . 

3. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. 

4. Donošenje Odluke o naknadi troškova prijevoza mrtvozornicima , koji obavljaju 

mrtvozorstvo na području Općine Oprisavci. 

5. Razmatranje zamolbe za renoviranje i opremanje školske kuhinje  u OŠ „Stjepan Radić“ 

Oprisavci. 

6. Razmatranje zahtjeva Zdenka Čorapović, Svilaj 26. 

7. Različito. 
 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 

   Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da su dobili  Zapisnik o radu 10.  

sjednice Općinskog vijeća , te pitao imaju li primjedbi? 

 

 Kako nije bilo primjedbi, predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje 

Zapisnika o radu 10. sjednice Općinskog vijeća.  

 

Zapisnik sa 10. sjednice jednoglasno je usvojen ( sa 12 glasova ZA). 

 

 

AKTUALNI SAT 

 

Pejo Kovačević-izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice do danas odrađeno sljedeće: krenulo 

se s radovima na stazi u Oprisavcima, dužine 180 m, odrađeno je postavljanje keramičkih pločica 

u mrtvačnicama Prnjavor i Novi Grad. Dobili smo odluku o odobrenju sredstava po natječaju 

mjera 4.3. izgradnja šumskih cesta Trnjanski Kuti i Oprisavci. U tijeku je natječaj za odabir 

izvođača radova. U ovom razdoblju bilo je čišćenja snijega. 

Mijo Uremović- primijetio je da je neka firma postavljala pločice u mrtvačnicama Prnjavor i Novi 

Grad, te je postavio pitanje zašto to Rakitovac nije mogao odraditi? 

Pejo Kovačević- Odgovorio je da je  taj posao firma odradila za par dana, što se tiče Rakitovca tu 

je samo Matiša koji bi mogao taj dio odraditi.  

Mijo Uremović- rekao je da je u mrtvačnici Svilaj postavljen namještaj. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je namještaj gotov za sve tri mrtvačnice. Namještaj je izradio 

Adut iz Divoševaca. 

Mijo Vladić- rekao je da vidi da se sve radi: mrtvačnice, staze, ceste.... , te pita može li se nešto 

napraviti za naše ljude npr. da ih se oslobodi  plaćanja komunalnog doprinosa, da se na neki način 

pomogne mještanima da ostanu u općini. Dosta općina je to riješilo, misli da općina Oprisavci  

financijski jako dobro stoji. Koliko je firmi otvoreno, koliko je ljudi došlo?Može li ih se osloboditi 

od komunalnog doprinosa? Ovdje se troši novac. U općini ima dosta  praznih numera, prazne 

zemlje.  

Mijo Uremović- rekao je da treba provjeriti dali općina može donijeti takvu odluku da se nekoga 

oslobodi  od plaćanja komunalnog doprinosa. 
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Pejo Kovačević- napomenuo je da je komunalni doprinos onaj dio koji se odnosi na plaćanje kod 

izgradnje novih građevina. Ta naknada je u općini Oprisavci minimalna.  

Ana Rečić- napominje  da prijedlog nije loš, pogotovo za mlade. Neke općine su oslobodile svoje 

mještane plaćanja komunalnog doprinosa i daju poticaj mladima  za izgradnju. Potrebno je poticati 

i pokretanje firmi. 

 

 

TOČKA 1. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj 

  jedinici u kampu na području općine Oprisavci.¸ 

 

Mijo Uremović- napomenuo je vijećnicima da prijedlog koji su dobili u materijalima za sjednicu 

o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području općine 

Oprisavci iznosi 200,00 kn. Novi prijedlog je 150,00 kn po krevetu. 

Pejo Kovačević- Provjerio je  druge općine i gradove npr. grad Zagreb je 150,00 kn, Varaždin 

300,00 kn,  grad Brod 150,00 kn, te stoga predlaže da paušalni porez za krevete za općinu 

Oprisavci  bude 150,00 kn. Ako ovu Odluku vijeće ne donese danas Ministarstvo financija je 

odredilo porez u visini 750,00 kn. Taj porez se dijeli tj. ne ide samo općini. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave dao je na glasovanje prijedlog o visini 

paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području općine u 

visini 150,00 kn , nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko 

vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donosi: 
 

 Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18) i članka 30. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  

O D L U K U 

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno 

smještajnoj jedinici u kampu 

na području Općine Oprisavci 

 

Članak. 1. 

 Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, 

smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se 

nalaze na području Općine Oprisavci. 

Članak 2. 

 Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili smještajnoj 

jedinici u svim naseljima Općine Oprisavci  u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu. 

 

Članak 3. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/19-01/01 

URBROJ:2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 2.  Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu . 

 

Mijo Uremović- napomenuo je vijećnicima da su u materijalima za sjednicu primili prijedlog 

nove Odluke o komunalnom doprinosu. 

Pejo Kovačević-  rekao je da se  komunalni doprinos odnosi na gradnju novih objekata , te da je 

ova odluka  usklađena sa novim Zakonom  o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 68/18), 

Stjepan Novoselović- predložio je  da se promijene cijene komunalnog doprinosa, odnosno da se 

uvede mjera za sve mlade koji će u budućnosti graditi da se oslobode plaćanja komunalnog 

doprinosa.  
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Mijo Uremović- rekao je da se za jednu od idućih sjednica pripremi ovakav prijedlog, odnosno, 

predlaže da vijeće za sada donese ovu odluku  koja je usklađena s novim Zakonom. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 

komunalnom doprinosu , nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da 

Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donosi: 
 
Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 68/18), članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), te članka 30. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 3/18) 

 

ODLUKU  O KOMUNALNOM DOPRINOSU : KLASA: 023-05/19-01/02, URBROJ: 2178/14-01-19-01 

KOJA JE SASTAVNI  DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG. 

 

 

TOČKA 3. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi  u materijalima za sjednicu primili prijedlog nove 

Odluke o komunalnoj naknadi. 

Pejo Kovačević-  rekao je da je ova  odluka  također usklađena sa novim Zakonom  o 

komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 68/18), 

 

Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 

komunalnoj naknadi , nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko 

vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donosi: 

 
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), te članka 30. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 3/18) 
 
ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI ,KLASA: 023-05/19-01/03,URBROJ: 2178/14-01-19-01 KOJA 

JE SASTAVNI  DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG. 

 

 

TOČKA 4.  Donošenje Odluke o naknadi troškova prijevoza mrtvozornicima , koji  

  obavljaju mrtvozorstvo na području Općine Oprisavci. 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi vijeća u  materijalima za sjednicu primili 

prijedlog Odluke o naknadi troškova prijevoza mrtvozornicima. 

Pejo Kovačević- rekao je da općine same moraju organizirati mrtvozorstvo na svome području. 

To je dosta veliki problem. Ovdje dolaze  mrtvozornici iz Slavonskog Broda dr. Miroslav Godić i 

dr. Mato Gjurčević. Predloženo nam je od strane Županije da im se plati  naknada za prijevoz. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave dao je na glasovanje prijedlog Odluke o naknadi 

troškova prijevoza mrtvozornicima , koji obavljaju mrtvozorstvo na području Općine Oprisavci, 

nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 12 glasova ZA 

(jednoglasno) donosi: 
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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, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18 

 

O D L U K U 

o naknadi troškova prijevoza mrtvozornicima, koji obavljaju  

mrtvozorstvo na području Općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

 Ovom odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova prijevoza imenovanim MRTVOZORNICIMA, koji 

obavljaju mrtvozorstvo na području Općine Oprisavci u naseljima: Trnjanski Kuti, Poljanci, Oprisavci, Svilaj, 

Stružani, Zoljani,  Prnjavor i Novi Grad. 

Članak 2. 

 Mrtvozorniku  se nadoknađuju troškovi prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta obavljanja mrtvozorstva i 

natrag  u visini 2,00 kn / km . 

Članak 3. 

 Naknada se isplaćuje na temelju dostavljenih zamolbi/izvještaja svaka tri mjeseca, a kao dokaz prilaže se 

preslika očevidnika umrlih osoba ili potvrda o smrti. 

 

Članak 4.  
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

KLASA: 023-05/19-01/04 

URBROJ: 2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 5.  Razmatranje zamolbe za renoviranje i opremanje školske kuhinje  u OŠ  

  „Stjepan Radić“ Oprisavci. 

 

Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi u materijalima za sjednicu primili zamolbu za 

renoviranje i opremanje školske kuhinje u OŠ “Stjepan Radić“. Radi se o iznosu od 82.000,00 kn. 

Općina Garčin također ima kuhinju. Škola je tražila od županije opremanje kuhinje. 

Stjepan Novoselović- postavio je pitanje dali škola pripada općini ili županiji? 

Mijo Vladić- napomenuo je da se vijeće opet dovelo pred gotov čin. 

Ana Rečić- napomenula je da joj je poznato da je škola od županije dobila 200.000,00 kn. 

Također na prošloj županijskoj skupštini škola u Davoru je prenesena na općinu. 

Stipo Džambo-  pitao je što je sa školskom zgradom , hoće li se prodati Općini? 

Ana Rečić- rekla je da Županijska skupština može donijeti odluku o darovanju. 

Pejo Kovačević- predložio je da je najbolje da škola općini prepiše zgradu, a općina sufinancira 

kuhinju u iznosu koji traže. 

Stjepan Novoselović- podržava prijedlog. 

 

Nakon rasprave  Općinsko vijeće nije donijelo  odluku , te zaključuje da će se zbog određenih 

nejasnoća po ovoj točki odluka donijeti na jednoj od idućih sjednica . 
 

 

TOČKA 6.  Razmatranje zahtjeva Zdenka Čorapović, Svilaj 26. 

 

Pejo Kovačević- upoznao je nazočne sa zahtjevom Zdenka Čorapović iz Svilaja k.br. 26, 

koji traži suglasnost u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene 

zgrade u Svilaju na k.č.br. 651  u  k.o. Svilaj – put gornje polje – koja je javno dobro , unutar 

granica građevinskog područja Svilaj, te predložio da mu se odobri traženo. 

Mijo Vladić- predložio je da ubuduće ovu vrstu zahtjeva rješava Općinski načelnik.  
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Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, 

nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 12 glasova ZA 

(jednoglasno) donosi: 
 

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, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 11. sjednici 

održanoj dana  31. siječnja  2019. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za  

ishođenje Rješenja o izvedenom stanju na k.č.br. 651 u k.o. Svilaj 

na ime ZDENKO ČORAPOVIĆ 

 

    Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  ZDENKU ČORAPOVIĆ iz Svilaja , Svilaj 26, a u svrhu ishođenja 

rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade u Svilaju na k.č.br. 285 i 651  daje suglasnost za  

 

- ishođenje Rješenja o izvedenom stanju na k.č.br. 651 u k.o. Svilaj – put gornje polje – koja 

je javno dobro , unutar granica građevinskog područja Svilaj. 

 

         Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 023-05/19-01/06 

URBROJ:2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 7.  Različito. 

 

Mijo Uremović –postavio je načelniku pitanje vezano za Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem na području Općine Oprisavci. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je u izradi izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem, suglasnost općina nije dobila zbog čestica koje prema očitovanju Hrvatskih voda 

imaju svojstvo javnog dobra i ne mogu biti predmet raspolaganja. Također je u programu 

raspolaganja bila određena maksimalna površina za zakup zajedničkih pašnjaka, što ne može tako 

nego prema uvjetnom broju stoke. Površine nisu bile dobro zbrojene, potrebno je još označiti neke 

površine što su manji tehnički nedostaci. Za ispravljeni program potrebno je ponovo provesti javni 

uvid i poništiti staru odluku. 

Stjepan Novoselović- postavio je pitanje vezano za povećanje brzine, dali je što rješavano?  

Pejo Kovačević- napomenuo je da staro rješenje više ne vrijedi, došlo je do promjena . 
 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 22,00 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović                               

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 


