
                          

     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/18-01/03 

UR.BROJ: 2178/14-01-18-2 

Oprisavci, 08. lipnja  2018. g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 08. lipnja 2018.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 08. 

lipnja 2018. g.  s početkom u 20,10 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Mijo 

Uremović. 

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

nazočni članovi Općinskog vijeća: 

 

 

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ  

 

 

- NISU NAZOČNI: Članovi Općinskog vijeća STIPO DŽAMBO i PETAR VINARIĆ 

 

Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući MIJO UREMOVIĆ konstatira da 

je od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 11 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović   pročitao je nazočnima : 

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. ANA REČIĆ 

3. MIJO VLADIĆ 

4. MATO VUKOVIĆ 

5. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

6. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

7. STJEPAN VUČKOVIĆ 

8. FRANJO JAREDIĆ 

9. LUKA JELIĆ 

10. ANTUN UREMOVIĆ 

11. MATO BOTICA 

 



DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 6.   sjednice  

                                                Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

1.  Izvješće o radu komunalnog poduzeća za 2017. godinu, izvjestitelj: Domagoj Rečić 
2. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 

području       Općine Oprisavci. 

3. Donošenje  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Oprisavci. 

4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Oprisavci. 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Oprisavci. 

6. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine Oprisavci. 

7. Donošenje  Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Oprisavci 

8. Donošenje Odluke o  uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

9. Donošenje Odluke o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije za obavljanje 

javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazradivog komunalnog 

otpada. 

10. Razmatranje zamolbe Damira Samardžić, Hrvatskih velikana 85, Oprisavci. 

11. Različito. 

 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci  

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 6. 

sjednice, Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 6.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  

usvojen. 

 

AKTUALNI SAT –  

Pejo Kovačević- Prijavili smo dva projekta završetak mrtvačnice u Prnjavoru i cesta 

Prnjavor-M.Kopanica. Odobreno nam je 100.000,00 kuna za cestu Prnjavor. Zacijevili smo 

kanal u Novom Gradu - igralište. U završnoj je fazi izrada projekta novog društvenog doma u 

Novom Gradu. Spojit ćemo dom i trgovinu. „BROD PROJEKT“ je gotov s projektom. Dobili 

smo potrebne suglasnosti za dom u Svilaju, dostavili smo sve što treba. Taj projekt se treba 

predati za građevinsku dozvolu.  

Mijo Uremović - Ima li možda netko nekakvo pitanje?  

Luka Jelić - A. Botica se ponudila donirati ukrasno bilje općini, a da općina osigura sadnju tj. 

troškove sadnje.  

Pejo Kovačević - mi bi zajednički trebali donijet  odluku da se vidi gdje bi što trebalo.  

Luka Jelić - Ona je rekla za groblje u Trnjanskim Kutima.  

Pejo Kovačević - Dobra ideja.  

Luka Jelić - Bilo je pitanje za posuđe u Trnjanskim Kutima, jedini problem je što nema 

pribora i posuđa.  



Pejo Kovačević - Mogu reći da je u planu. Tamo ima još nekakvih detalja za urediti. Ima još 

jedan problem na staroj fasadi doma bila je ploča NOB-a koja se ne može vratiti na novu 

fasadu, jer se ne može staviti na stiropor. Ja sam mislio da kod ulaza izbetorniramo podest na 

koji bi se postavila   ploča.  

Luka Jelić - Može, sve vi to odradite.  

Mijo Vladić - Zadnji puta smo imali sastanak za parcelaciju, do kuda je to došlo? 

Pejo Kovačević- Kontaktirao sam geodeta. Kada je trebao doći tamo su bile izmještene krave. 

Stjepan Novoselović - Većinom se znalo donijeti odluku ili zaključak, pa to ostane mrtvo 

slovo na papiru. U izvješću nisam čuo dali je riješen problem obitelji Vukoje iz Trnjanskih 

Kuta 

Pejo Kovačević - Ja sam bio tamo kod njih. Prvo što treba napravit je ožbukati. Dogovarao 

sam  sa Đuzelom, on je rekao u drugoj polovici 6 mjeseca to odraditi. Vidjet ćemo koliko 

košta i stolarija. Imaju dva prozora i jedna vrata.  

Mijo Vladić - To možeš riješiti.  

Stjepan Novoselović - Nikad se ovoliko posla nije odradilo.  

Pejo Kovačević - Majstori su uglavnom ugovorili poslove ranije. Rekao je 7 mjesec. Ovo bi 

bilo ručno žbukanje.  

Stjepan Novoselović - Da li je u planu parking u Poljancima?  

Pejo Kovačević - Sad tamo nema nikakvog kopanja. Planirano je dovesti kamen. Izvukli smo 

panjeve, na dječje igralište bi postavili gumenu podlogu.  

 

Točka 1.  Izvješće o radu komunalnog poduzeća za 2017. godinu, izvjestitelj:  

  Domagoj Rečić 

 

Domagoj Rečić- Kao što znate 2017 g. uspostavili smo reciklažno dvorište u Općini. 

Najzanimljivija je ambalaža donosi se i ostalo  : papir, tekstil i željezo. Što se tiče prihoda to 

je loše. Održavali smo javne površine, groblje i ostalo što je oko 70000 m2. Imamo 4 

zaposlena. Mislim da ćemo ovu godinu uspjeti izgurati.  

Mijo Uremović - Ima li pitanja?  Ja bih postavio pitanje u Prnjavoru tko održava kanal kod 

trgovine? 

Domagoj Rečić - Teško je kanal kositi zbog dubine. Sve se svodi na to kako ćemo biti 

opremljeni.Ovu godinu ćemo uspjeti izvući. Ide sve dalje prema planu. Ima dosta nedostataka. 

Ne možemo raditi na groblju. 

Stjepan Novoselović - 30.000 kuna u plusu. Da nije pomoći općine vi bi negativno poslovali? 

Da li mi plaćamo održavanje javnih površina po tržišnoj cijeni? 

Pejo Kovačević- da to su tržišne cijene. Što se tiče financiranja financirano je puno stvari. 

Komunalno poduzeće je dobra stvar. Komunalno poduzeće bi se trebalo uključiti i u ostale 

djelatnosti. Imamo prijedlog „Runolista“ i ostalih općina za zajedničku koncesiju skupljanja 

otpada. Dali ići sami ili zajedno? Ja sam to prvo mislio predložiti za točku dnevnog reda, ali 

sam ostavio u nekakvom egalu. 

Mijo Uremović- što se tiče rada reciklažnog dvorišta trebalo bi ubaciti barem jedno popodne 

da se radi do 19,00 sati. 

 

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

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

Odluku: 

 
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 7 sjednici održanoj 08. lipnja 2018.g. donosi 



 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća o radu komunalnog poduzeća  

„RAKITOVAC“ d.o.o. Oprisavci  

za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće direktora komunalnog poduzeća o radu komunalnog poduzeća 

„RAKITOVAC“ d.o.o. Oprisavci za 2017. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o radu u 2017.g. od 31. prosinca 2017.g. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 400-01/18-01/18 

URBROJ: 2178/14-01-18-1 

 

 

Točka 2.     Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

         države na  području  Općine Oprisavci..  

 

Pejo Kovačević - Općine su morale donijeti program raspolaganja. Plan je 50 ha po OPG-u. 

Ne bi bilo loše da prodamo neke čestice. Program je bio na javnom uvidu 14 dana od 18. 

svibnja do 1. lipnja 2018. godine u sjedištu Općine Oprisavci, Trg Sv. Križa 16, Oprisavci.  

Zainteresirane osobe mogle su  izvršiti uvid i dati prigovore na prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Oprisavci 

za vrijeme trajanja javnog uvida, a najkasnije do isteka roka određenog za javni uvid.  

U navedenom roku na adresu općine stigla su tri prigovora i to: 

1. Prigovor - OPG Darko Alasić 

 Prigovor OPG Darko Alasić, savska 117, Oprisavci: da se katastarske čestice 

navedene u prigovoru, izbrišu iz prijedloga Programa kao određene za povrat i da se 

za povrat odrede čestice k.č. 52/1 i 51/1 k.o. Oprisavci. Kopija zaprimljenog prigovora 

dostavlja se u prilogu. 

2. Prigovor - Pašnjačke zajednice braniteljska zadruga Eko-Gajna 

 U programu se navodi slijedeće: Prilikom davanja u zakup državnog poljoprivrednog 

zemljišta poštivati će se odredbe čl. 36 Zakona i odluke općine o maksimalnoj površini 

koja se može dati u zakup pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi na području općine 

Oprisavci koja je sastavni dio ovog Programa. „  Također se i u samom uvodu navodi 

„MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: 50,00 ha“  Kako nam nije poznata 

navedena odluka niti smo je našli u dokumentima na web stranici molimo da se 

pojasni o kakvoj se odluci radi. Može se i dodati rečenica poput – Osim u slučaju 

zadruge organizirane u svrhu zajedničke ispaše na zajedničkim pašnjacima, čiji su 

članovi vlasnici stoke i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. (ZPZ NN 

20/18 čl 56 st 3) 

 Na slici 2 - Državno poljoprivredno zemljište na području općine Oprisavci – ne nalazi 

se katastarska čestica 68/1 – dio zajedničkog pašnjaka Gajna u katastarskoj općini 

Poljanci, a ta se čestica ne nalazi ni u Prilogu 2 . Doduše, spominje se u dijelu zakupa 

zajedničkih pašnjaka pa samo preporučamo ujediniti podatke.  

 Čestica 1928/3 - izdvojena je radi građenja info centra Stan na Gajni i mišljenja smo 

da nije ni potrebno da se nalazi u česticama raspoloživim za zakup poljoprivrednog 

zemljišta.   



3. Prigovor - općine Oprisavci 

Potrebno je uvrstiti sljedeće izmjene u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske: 

- UVRSTITI ZAJEDNIČKE PAŠNJAKE: 

Naziv                        ha       zaštićeno pod.     kat.općina               k.č.br 

GAJNA        1,4477         DA            OPRISAVCI      1928/1 

GAJNA               285,048         DA             OPRISAVCI      1928/2 

GAJNA      46,6212         DA             POLJANCI          68/1 

ukupno:    333,1169     

  

BRDO                  41,5302             NE              PRNJAVOR         408 

  

OSTROVO         27,0448         NE   NOVI GRAD           135/2 

OSTROVO:        11,5434         NE             NOVI GRAD          136/1 

ukupno:     38,5882     
- MAKSIMALNI ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA  OGRANIČITI NA 10 HA PO OPG-u , 

ODNOSNO PRAVNOJ OSOBI 

- U TABLIČNOM PRIKAZU KATASTARSKIH ČESTICA I OBLIKU RASPOLAGANJA 

TREBA NAVESTI I POVRŠINE ZA K.Č. KOD KOJIH TO NIJE NAZNAČENO 

- NAVESTI K.Č.BR. 68/2 K.O. POLJANCI JER ISTE NEMA U TABLICI. 

- K.Č.BR. 87 U K.O. SVILAJ JE U NARAVI NASIP 

- K.Č.BR. 33 U K.O. SVILAJ NEMA U GEOPORTALU . 

- POSLOŽITI U TABLICI ČESTICE DA IDU UZLAZNO PO BROJEVIMA 

- PROGRAMOM PREDVIDJETI PRODAJU MALIH KATASTARSKIH ČESTICA 

 

Mijo Vladić - Gospodin Đurinac treba dobiti svoju zemlju. On gdje upne prstom to bi trebao 

dobiti. Nikako se to ne riješava, to je problem još od Franje Klenuka. 

Mijo Vladić - Koliko ima Svilajačkog pašnjaka?  

Pejo Kovačević - Imamo ovdje zahtjev gospodina Samardžića. Ovim načinom se dala prilika 

svim zainteresiranima.  

Mijo Vladić - Koliko ima njih sada još?  

Stjepan Novoselović - Da li po stoci ili po čemu se daje u natječaj. Koliko uvjetnih grla ide 

po ha? 

Pejo Kovačević- postoji mehanizam kontrole . 

Stjepan Vučković- kada bi trebao ići natječaj za poljoprivredno zemljište? 

Pejo Kovačević – planiramo natječaj  krajem ove godine. Prije usvajanja Programa moramo 

odlučiti o dostavljenim prigovorima, odnosno glasovati jesmo li za ili protiv da se navedeno 

uvrsti u Program. 

 

a) Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje navedene prigovore, te nakon 

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

temelju pregledanih i analiziranih prigovora odlučilo: 

 Prigovor 1: je neosnovan i ne prihvaća se. 

 Prigovor 2: je neosnovan i ne prihvaća se. 

 Prigovor 3: je osnovan i prihvaća se. 

te donosi sljedeću ODLUKU: 

 
Na temelju čl. 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18), kao i članka 30. 

Statuta Općine Oprisavci  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18), Općinsko vijeće 

Općine Oprisavci na sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine donijelo je 



 

ODLUKU 

o prigovorima  na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

 

Na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Oprisavci u razdoblju trajanja javnog uvida zaprimljeni su sljedeći prigovori: 

 

 PRIGOVOR 1:  

 Prigovor OPG Darko Alasić, savska 117, Oprisavci: da se katastarske čestice 

navedene u prigovoru, izbrišu iz prijedloga Programa kao određene za povrat i da se 

za povrat odrede čestice k.č. 52/1 i 51/1 k.o. Oprisavci. Kopija zaprimljenog prigovora 

dostavlja se u prilogu. 

 PRIGOVOR 2:  

 Prigovor Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna. Kopija zaprimljenog 

prigovora dostavlja se u prilogu:  

 da se maksimalna površina definirana Programom ne odnosi na 

pašnjačke zajednice. 

 da se k.č. 68/1 k.o. Poljanci uvrsti na kartu državnog 

poljoprivrednog zemljišta 

 da se k.č. 1928/3 izdvoji iz Programa raspolaganja 

 PRIGOVOR 3:  

 Prigovor Općina Oprisavci. Kopija zaprimljenog prigovora dostavlja se u prilogu:  

 da se katastarske čestice navedene u prigovoru, uvrste u Program i 

odrede za zakup zajedničkih pašnjaka 

 da se odredi maksimalna površina za zakup zajedničkih pašnjaka 

10,00 hektara 

 da se Program nadopuni sa svim površinama koje nedostaju po k.č. 

 da se k.č. 68/2 k.o.Poljanci uvrsti u Program 

 k.č. 87 k.o. Svilaj – nasip u naravi, k.č. 33 k.o. Svilaj nema na 

geoportalu 

 da se Programom predvidi kupovina malih čestica 

 

 

Članak 2. 

Na temelju pregledanih i analiziranih prigovora odlučuje se: 

 

 Prigovor 1: je neosnovan i ne prihvaća se. 

 Prigovor 2: je neosnovan i ne prihvaća se. 

 Prigovor 3: je osnovan i prihvaća se. 

 

 

Članak 3. 

Na temelju prihvaćenih prigovora potrebno je izmijeniti prijedlog Programa raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem te izraditi konačni Program raspolaganja državnim poljoprivrednim 

zemljištem koji će se usvojiti na općinskom vijeću. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/18-01/19 

UR.BROJ: 2178/14-01-18-1 



 

b) Nakon glasovanja po navedenim prigovorima predsjednik Općinskog vijeća dao je 

na glasovanje predloženi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, te 

nakon glasovanja utvrđuje da je sa 10 glasova ZA I 1 SUZDRŽANIM glasom 

donesena ODLUKA koja glasi: 

 
Na temelju članaka 29., stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18)  i 

članka 30. Statuta Općine Oprisavci  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Oprisavci na sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci 

         

Članak 1. 

 Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Oprisavci. 

 

             Članak 2. 

   Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Oprisavci sastavni je dio ove Odluke i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“ osim prikaza katastarskih čestica po predviđenom i dosadašnjem obliku 

raspolaganja a koje se mogu naći na službenoj internetskoj stranici Općine Oprisavci 

(www.oprisavci.hr).  

Članak 3. 

Program raspolaganja se donosi na temelju pristigle, zakonom propisane dokumentacije 

sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/18). 

Ukoliko nakon donošenja Programa raspolaganja, a po primitku dokumentacije koja prije 

donošenja Programa nije pristigla, dođe do promjena u obuhvatu ili namjeni površina obuhvaćenih 

Programom raspolaganja, radit će se Izmjene i dopune Programa raspolaganja Poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Oprisavci. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i nakon 

pribavljenih suglasnosti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Oprisavci će se primjenjivati. 

 

 

KLASA:023-05/18-01/20 

UR.BR.:2178/14-01-18-1 

 

Točka 3.  Donošenje  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Oprisavci. 

 

Mijo Uremović – Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su 

prijedlog novog Poslovnika Općinskog vijeća općine Oprisavci. Ima li tko kakvih primjedbi, 

prijedloga? 

Pejo Kovačević – Novi Poslovnik donosimo zbog usklađivanja sa Zakonom.  

 



Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Poslovnik Općinskog vijeća općine 

Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA 

(jednoglasno) donijelo : 

 
POSLOVNIK 

Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

(KLASA:023-05/18-01/21, UR.BR.:2178/14-01-18-1)) 

 

koji  

JE SASTAVNI DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

 

Točka 4.  Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine  

    Oprisavci. 

 

Mijo Uremović- Svi ste u materijalima primili prijedlog Odluke , o ovim izmjenama smo već 

ranije raspravljali, radi se o brisanju iz Statuta dijela koji se odnosi na mjesnu samoupravu tj. 

Mjesne odbore. 

Pejo Kovačević-  Dosta općina je ukinulo mjesnu samoupravu, činjenica je da se u protekle 

četiri godine vijeća mjesnih odbora nisu sastajala. Ako vijeće usvoji ovu odluku o idućoj 

točki dnevnog reda nema potrebe raspravljati, odnosno trebamo ju skinuti s dnevnog reda. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni 

i dopuni Statuta Općine Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 

11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo Odluku, 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,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 

članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18), 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na 7. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine, donosi: 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Statuta Općine Oprisavci  

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) 

 

Članak 1. 
U Statutu Općine Oprisavci  u cijelosti se briše poglavlje  X  MJESNA SAMOUPRAVA - 

brišu se članci: 59., 60. ,61., 62., 63., 64., 65.,66., 67., 68.,  69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76. 

 

Članak 2. 

  U Statutu općine Oprisavci : 

- Poglavlje XI postaje X, a članci 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84. postaju članci 59., 60. 61., 

62., 63., 64., 65., 66. 

- Poglavlje XII postaje XI, a članci 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., postaju članci 67., 68.,  

69., 70., 71., 72., 73., 74.. 

- Poglavlje XIII postaje XII, a članci 93., 94. postaju članci 75., 76. 

- Poglavlje XIV postaje XIII, a članci 95., 96. Postaju članci  77., 78. 

- Poglavlje XV postaje XIV, a članci 97., 98., 99. postaju članci 79., 80.,81. 

 

Članak 3. 

 Vijeća Mjesnih odbora koja su konstituirana sukladno odredbama važećeg Statuta Općine 

Oprisavci prestaju s radom istekom svoga četverogodišnjeg mandata. 

 



Članak 4. 
  

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/18-01/22 

UR. BR: 2178/14-01-18-1 

 

 

Točka 5.  Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

   na području Općine Oprisavci. 

 

Mijo Uremović- kako je u prethodnoj točki dnevnog reda odlučeno da se iz Statuta općine 

briše Mjesna samouprava o ovoj točki nema potrebe raspravljati. 

 

 

Točka 6. Donošenje odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području 

  Općine Oprisavci  

 

Pejo Kovačević -  Na adresu općine stigao je dopis, odnosno prijava Mate Gjurčević, dr. med, 

Kraljice Jelene 19, Slavonski Brod za obavljanje poslova mrtvozornika na području općine 

Oprisavci. Kako ove poslove moraju odrađivati liječnici, predlažem da uz dr. Miroslava 

Godić koji već radi na našem području imenujemo i njega. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog mrtvozornika na području 

općine Oprisavci , te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA 

(jednoglasno) donijelo Odluku, 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,  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 7. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika  

na području Općine Oprisavci  

 

Članak 1. 

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

području općine Oprisavci uz dr. MIROSLAVA GODIĆ imenuje: 

 

- MATO GJURČEVIĆ, dr. med, Kraljice Jelene 19, Slavonski Brod 

 

           Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije". 

                                                                                              

KLASA: 023-05/18-01/23 

UR. BROJ: 2178/14-01-18-1 

 



Točka 7.  Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja 

  otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine 

  Oprisavci  

 

Pejo Kovačević - Prema članku 36. stavka 13.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17)  donosi se ova odluka kojom se utvrđuje način provedbe. 

Mi to već imamo godinu dana.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje odluke o mjerama za 

sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

na području općine Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 

glasova ZA (jednoglasno) donijelo : 

 

ODLUKU 

O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG 

ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG 

OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI 
 

(KLASA:023-05/18-01/24, UR.BR.:2178/14-01-18-1) 

 

koji  

JE SASTAVNI DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

Točka 8.  Donošenje Odluke o  uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

   postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

 

Mijo Uremović – u materijalima za sjednicu primili ste prijedlog Odluke o  uvjetima i načinu 

držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te 

divljim životinjama. 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje odluke o mjerama za 

sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

na području općine Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 

glasova ZA (jednoglasno) donijelo : 

ODLUKU 

O  UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU   

 POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE 

DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 

 
 (KLASA:023-05/18-01/25, UR.BR.:2178/14-01-18-1) 

 

koja 

JE SASTAVNI DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

Točka 9. Donošenje Odluke o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije 

  za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 

  biorazgradivog komunalnog otpada  

 

Pejo Kovačević - Prijedlog firme „Runolist“ je odluka o zajedničkom provođenju 

prikupljanja otpada. Oni su provjerili sve zajedničke pretpostavke. Da li nam je u interesu da 

ta koncesija bude na 10 godina.  



Mijo Uremović - Jel mi nemamo mogućnosti da sami to odradimo. Svjedoci smo da svi 

imaju problema s tim. Što ćemo mi dobiti tom koncesijom. Trebali bi još malo sačekati.  

Pejo Kovačević - Vjerojatno će ostale Općine donijeti tu oduku. Domagoj je išao sa 100 kuna 

mjesečno. Što se tiče „Runolista“ glomazni otpad još nije išao.  

Stjepan Novoselović - Slušao sam direktora, kako se može „Runolistu“  isplatiti, a našem 

komunalnom poduzeću da se ne isplati. Zašto o tome uopće raspravljamo?  

Mijo Vladić - Što znači koncesija? To je koncesija,  kad on dobije koncesiju, dobit će cijenu 

koju hoće. Sve nam se stavlja na gotovo. Mi u ovoj općini radimo kako hoćemo.  

Mijo Uremović - Možda se nešto promijeni.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o provođenju 

zajedničkog postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 

zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te nakon glasovanja 

konstatira da  Općinsko vijeće nije donijelo navedenu Odluku ( 11 glasova PROTIV). 

 

 

Točka 10.   Razmatranje zamolbe Damira Samardžić, Hrvatskih velikana 85,  

  Oprisavci. 

 

Mijo Uremović – Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su presliku 

zamolbe Damira Samardžić. Mišljenja sam da bi to bilo riješeno programom raspolaganja 

poljoprivrednih zemljišta.  

Pejo Kovačević - Trenutno kakva je situacija mi tu ne možemo ništa riješiti. Tu nismo mi 

odlučivali nego Agencija za poljoprivredno zemljište na osnovu zakupa i natječaja. A što se 

tiče zakupa svega 100 hektara je u ugovoru.  

Mijo Vladić - Bilo je priče da je dolazilo Ministarstvo poljoprivrede.  

Pejo Kovačević - To je bilo prošli tjedan. Ministar poljoprivrede nije došao nego državni 

tajnik. Mi smo bili gosti. Tražili su od Županije da se vlastiti proizvodi prezentiraju u Kući 

dida Tunje. Kod nas ima slabo registriranih proizvođača koji imaju proizvod da ga mogu 

ponuditi u prodaju.  

 

Točka 11.    Različito. 

 

Stjepan Novoselović- ja sam za to da imamo češće vijeće i da ima manje točaka dnevnog 

reda. 

 

 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 22,50 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović       

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 


