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Z A P I S N I K 
o radu 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 12. ožujka 2010. godine 

 

 

 Sjednica je održana u Oprisavcima, Oprisavci 174 A, 12. ožujka 2010. godine sa 

poĉetkom u 19,00 sati. 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Oprisavci Matija Trepšić. 

 Nakon što je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazoĉne, utvrdio je da su sjednici nazoĉni 

ĉlanovi Općinskog vijeća: 

 

1. Matija Trepšić                                      7. Franjo Mumić 

2. Franjo Reĉić                                         8. Vinko Katalinić 

3. Stjepan Novoselović                            9. Mato Botica 

4. Mijo Vladić                                        10. Blaž Radiĉević 

5. Josip Cvijanović                                 11. Mato Blažević 

6. Tomislav Zeĉević 

 

te naĉelnik i zamjenik naĉelnika: Antun Joviĉić i Antun Kovaĉević. 

 

Sjednici  nisu nazoĉni: 

                              - opravdano Matej Kolobarić  

 

                              - neopravdano  Mirko Luĉić. 

 

Zapisnik na sjednici vodi: Nada Rukavina. 

 

Po utvrĊivanju nazoĉnosti vijećnika, predsjedavajući Matija Trepšić, konstatira da je od 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazoĉno 11 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D N E V N I   R E D : 

 

Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

 

 

 

1.   Aktualni sat. 

2.   Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natjeĉaja za dodjelu koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada 

3.   Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju Javnog natjeĉaja za zakup   

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na podruĉju općine Oprisavci 

4.   Usvajanje prijedloga Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja   

groblja na podruĉju općine Oprisavci 

5.   Donošenje Odluke o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskih povjerenstava  

općine Oprisavci 

6.   Donošenje Odluke o uspostavi korištenja poljskog puta u Svilaju 

7.   Razliĉito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Svi ĉlanovi Općinskog vijeća su u materijalima za sjednicu primili Zapisnik sa 5. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

TOĈKA 1. Aktualni sat 

 

Franjo Mumić: molio bih naĉelnika da se ubuduće sjednice Općinskog vijeća održavaju ĉešće, 

da se jednostavnije i brže rješavaju problemi. 

Stjepan Novoselović: sjednica svaka tri mjeseca, slažem se da trebaju sjednice biti ĉešće, nema 

svrhe rada Općinskog vijeća, ako su sjednice tako rijetko, 18. prosinca je bila zadnja sjednica. 

Drugo pitanje: Pokloni koji su se dijelili za Božić? Kome i kako? 

Matija Trepšić: slažem se da sjednice moraju biti ĉešće, mi kao vijećnici moramo zapeti s 

poslovima, da se radi nešto konkretno, moramo uvesti sjednice jednom mjeseĉno. 

Antun Joviĉić: pokloni za Božić: dijelila je Udruga branitelja, ljudi iz te udruge su preuzeli 

poklone u Općini. Općina je dijelila poklone preko Crvenog križa socijalno ugroženim 

kućanstvima. 

Mijo Vladić: imam nekoliko pitanja: 

1. Lovaĉka kuća Oprisavci 

2. Stajalište za autobus kod moje kuće 

3. Vodovod 

4. Opaĉak  

5. Kanal Košuća i podnumerski kanal 

Da li se što poduzelo? Tako se radi ĉetiri godine i tako će biti i dalje. Radi interesa Općine treba 

drugaĉije raditi. Samo se gleda svoj interes. Ne vrijedi više dolaziti na sjednice Vijeća. 

Matija Trepšić: dajemo odgovore na pitanja na koja se može odgovoriti, na koja se ne može, 

pripremit će se u pismenom obliku za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća. 

Franjo Reĉić: do kojeg roka će se riješiti Prostorni plan, vezano uz Društveni dom u 

Oprisavcima. Izgubit ćemo puno vremena, doći ćemo u tešku situaciju, na njega je vezana 

graĊevinska dozvola. 

Antun Joviĉić: Do 15. travnja bi trebao biti gotov, kada bi trebao ići na Vijeće na usvajanje. 



Antun Kovaĉević: ja kao zamjenik naĉelnika nemam pravo glasa, ali pate me isti problemi. 

Treba uvažiti mišljenja vijećnika iz SDP-a. Nisam previše zadovoljan suradnjom s naĉelnikom. 

Stavljam na raspolaganje svoja 2 sata tjedno da se ukljuĉim u rad Općine, više sam s ljudima, to 

je bezbroj pitanja, ne mogu dati odgovore, kad nisam ĉesto prisutan u Općini, trebam znati što se 

dogaĊa, spreman suoĉiti se s problemima. Treba staviti na raspolaganje i rad vijećnika. 

Matija Trepšić: naĉelnik i zamjenik su izvršni organi tijela, odgovorno rade sa sredstvima, 

zamjenik bi trebao znati sve što zna i naĉelnik, svi vijećnici bi trebali biti upoznati sa prilivom 

sredstava, da se zna s ĉim se raspolaže, da se zna koje aktivnosti, krupniji poslovi, veći iznosi 

koji su isplaćeni.  

Mijo Vladić: zahvaljujem Kovaĉeviću na iskrenosti da se u Općini ništa ne radi. 

Antun Kovaĉević: nisam rekao da se u Općini ništa ne radi. Rekao sam da nisam zadovoljan sa 

suradnjom s naĉelnikom. Mislim da uposleni u Općini rade svoj posao. 

Mijo Vladić: radi se u Općini, ali se ne radi van Općine. 

Matija Trepšić: treba se raditi, donositi odluke. Treba nastaviti izgradnju vodovodne mreže za 

ostala naselja. Do druge sjednice treba raspisati natjeĉaj za neke poslove koji ĉekaju. 

Antun Kovaĉević: kada sam dolazio u Općinu, primijetio sam hrpu administrativnih poslova. 

Problem je u tome što Općini treba proĉelnik, struĉna osoba, koja će naĉelniku pomagati pri 

odraĊivanju tih poslova. 

Mijo Vladić: u redu, tko ne može obavljati svoje poslove, neka da ostavku. U predizbornoj 

kampanji ste rekli da znate, hoćete i možete. Rad i odricanje. Bez rada nema ništa. 

Antun Joviĉić: Vladić nikad nije došao u Općinu da vidi koliko je tu administrativnog posla. 

Franjo Reĉić: želimo pomoći naĉelniku, sugerirali smo kako će riješiti probleme, naĉelnik treba 

imati uredovni dan sa strankama. Pravnik koji je uposlen, da li nam ta funkcija rješava kakva 

pitanja. Da li pridonosi rješavanju problema? 

Voda je u Kutima, što je s ostalima? 

Franjo Mumić: molim predsjednika da sjednicu vodi po Poslovniku. 

 

TOĈKA 2.  Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natjeĉaja za dodjelu koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada 

 

Matija Trepšić: koncesija je istekla, treba raspisati novi natjeĉaj, prijedlog odluke ste dobili. 

Antun Joviĉić: Zakon je predvidio – organizirano odlaganje komunalnog otpada, moramo 

objaviti natjeĉaj za dodjelu koncesije, da možemo sklopiti koncesijski ugovor na 5 godina. 

Potrebno je odabrati povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude. 

Antun Kovaĉević: predlažem Vinka Katalinić. 

Franjo Reĉić: predlažem Tomislava Zeĉevića za predsjednika. 

Blaž Radiĉević: Stjepan Novoselović. 

Stjepan Novoselović: ne bih se prihvatio, predlažem Blaža Radiĉević. 

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojena Odluka. 

 

Na temelju ĉlanka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 

26/03 – proĉišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/03) i ĉlanka 32. Statuta općine 

Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 11/09), Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na svojoj 6.  sjednici održanoj 12. ožujka 2010.godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o raspisivanju javnog natjeĉaja za dodjelu koncesije za obavljanje   

 komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada 

na podruĉju općine Oprisavci 

 

 



Ĉlanak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci raspisuje  Javni natjeĉaj za dodjelu koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada  na podruĉju općine 

Oprisavci.  

       Predmet Javnog natjeĉaja obuhvaća slijedeće: 

  DODIJELA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI  

SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA – što podrazumijeva: skupljanje i 

odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima. 

 

Ĉlanak 2. 

Koncesija se  daje pravnoj i fiziĉkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz ĉlanka 

1. ove Odluke na vrijeme od  5 godina. 

 

Ĉlanak 3. 
  Za otvaranje, pregled, ocjenu i usporedbu pristiglih ponuda, kao i donošenje zakljuĉka o 

prijedlogu  za odabir ponude imenuje se  Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natjeĉaja u 

sastavu:  

 

1. Tomislav Zeĉević, predsjednik 

2. Blaž Radiĉević, ĉlan 

3. Vinko Katalinić, ĉlan 

Ĉlanak 4. 

Javni natjeĉaj objavljuje se u „Narodnim novinama“ i u tjedniku „Posavska Hrvatska“ 

 

Ĉlanak 5. 

Ponuda za natjeĉaj mora sadržavati: 

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra 

trgovaĉkog suda), 

- potvrde BON 1 i BON 2, 

- potvrda o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objavljivanja 

natjeĉaja, 

- potvrdu da se protiv direktora, odnosno vlasnika obrta ne vodi istražni, odnosno 

kazneni postupak, te izjavu da nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti 

gospodarstva, 

- reference tvrtke/obrtnika za obavljanje komunalne djelatnosti (oprema, broj i 

struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi). 

 

Ĉlanak 6. 

 

Ponude se dostavljaju u dvostruko zapeĉaćenoj omotnici na adresu: OPĆINA 

OPRISAVCI, Oprisavci 174 a,  35213 OPRISAVCI s naznakom  “ZA NATJEĈAJ  ZA 

DODIJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – 

SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA - NE OTVARATI“ u roku od najmanje 

15 dana od dana objavljivanja natjeĉaja. 

 

Ĉlanak 7.  

 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja 

na natjeĉaju za dodjelu koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz 

komunalnog otpada. 



 

Ĉlanak 8. 

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

Brodsko-posavske županije". 

 

Klasa: 023-05/10-01/1 

Ur.broj: 2178/14-01-10-1 

 

TOĈKA 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju Javnog natjeĉaja 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na podruĉju općine 

Oprisavci 

 

Antun Joviĉić: vezano uz Natjeĉaj za zakup, potrebna je dopuna odluke. U ĉlanku 1. treba 

dodati Kupinu, budući da se to zemljište nalazi u našem Programu raspolaganja zemljištem, mi 

imamo pravo za te ĉestice raspisati natjeĉaj. Ljudi koji su u posjedu do kraja godine moraju 

saĉiniti ugovor sa nama, nakon natjeĉaja. U ĉlanku 3. treba dodati da je prilikom natjecanja za 

odreĊenu ĉesticu potrebno uplatiti jamĉevinu. U prijedlogu odluke je navedeno 10 % od poĉetne 

cijene, imate pravo promijeniti. 

Blaž Radiĉević: moj prijedlog je da se jamĉevina stavi 20%. Taj novac se svakako vraća. 

Mijo Vladić: 10 % kaucija, do koliko se smije ići? Da li ćemo mi vijećnici dobiti sve površine 

(ĉestice) koje idu u natjeĉaj, cijene, klase? 

Antun Joviĉić: 100 % dozvoljeno. Dobit ćete popis ĉestica. Bit će objavljeno i na web 

stranicama općine. 

Matija Trepšić: trebale bi biti oglasne ploĉe u svakom selu. Kad bi vijećnici mogli dobiti popis 

ĉestica? 

Antun Joviĉić: kad Povjerenstvo odradi posao. 

Mijo Vladić: šta je s malim ĉesticama? 

Franjo Mumić: male ĉestice bi trebalo rašĉistiti, da se to proda, ako se može. 

Stjepan Novoselović: 20 % jamĉevina, povrat sredstava, to je ljudima problem, tko zna kad će 

novac dobiti nazad. 

Antun Joviĉić: ne mogu garantirati, ide se za tim da se postupak oko provedbe natjeĉaja skrati. 

Nakon rasprave, jednoglasno je donesena odluka. 

 

Na temelju ĉlanka  32. stavaka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne 

novine» br. 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na podruĉju Općine Oprisavci a koji je donijela Općina Oprisavci Klasa:023-05/02-

01/20, Urbroj:2178/14-01-02-1 od dana 11. studenog 2002. god., a na koji je Ministarstvo 

poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost Klasa: 320-02/03-01/156, Urbroj: 

525-02-02/DI, od dana 08. travnja 2003.god., Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 6. 

sjednici održanoj 12. ožujka 2010.g. donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju Javnog 

natjeĉaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju 

općine Oprisavci 
 

 

 

 



Ĉlanak 1.  

 

       Raspisuje se javni natjeĉaj za zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike 

Hrvatske na podruĉju Općine Oprisavci u Brodsko-posavskoj županiji u katastarskom 

općinama: Trnjanski Kuti, Poljanci, Oprisavci, Svilaj, Prnjavor, Novi Grad, Stružani, Zoljani i 

Kupina, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na podruĉju Općine Oprisavci predviĊeno za zakup/prodaju/povrat/ostale namjene. 

 

Ĉlanak 2.  

 

      Postupak javnog natjeĉaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Općinsko vijeće 

Općine Oprisavci. 

      . 

Ĉlanak 3. 

 

 Natjecatelji su dužni uplatiti jamĉevinu za ozbiljnost ponude koja iznosi 20% od poĉetne 

cijene zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 Jamĉevina se uplaćuje na raĉun općine Oprisavci, a bit će vraćena ukoliko natjecatelj ne 

uspije sa svojom ponudom. 

Ĉlanak 4. 
 

 

      Javni natjeĉaj objavit će se u javnom glasilu „Posavska Hrvatska“ i na oglasnoj ploĉi 

Općine Oprisavci. 

      Natjeĉaj koji se objavljuje na oglasnoj ploĉi sadrži oznaku datuma kada je objavljen u 

javnom glasilu, te upozorenje da se od toga datuma raĉuna rok za sastavljanje ponude. 

      Pismene ponude se dostavljaju Općini Oprisavci u roku od 15 dana od objave natjeĉaja 

u javnom glasilu. 

Ĉlanak 5. 

       
       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

 

Obrazloženje 

 

    Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 6. sjednici održanoj 12. ožujka 2010.g. 

donijelo je Odluku  o raspisivanju Javnog natjeĉaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju Općine Oprisavci za katastarske općine: Trnjanski 

Kuti, Poljanci, Oprisavci, Svilaj, Prnjavor, Novi Grad, Stružani, Zoljani i Kupina. Predmet 

zakupa su nekretnine na podruĉju Općine Oprisavci. Javni natjeĉaj provest će Općinsko vijeće 

Općine Oprisavci. 

     Poĉetnu cijenu u natjeĉaju utvrdila je Općina Oprisavci temeljem Pravilnika o poĉetnoj 

cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za natjeĉaj za prodaju i zakup, 

poĉetnoj visini naknade na natjeĉaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (Narodne 

novine, br. 40/09). 

     Javni natjeĉaj objavit će se u javnom glasilu Posavska hrvatska kao i na oglasnoj 

ploĉi Općine Oprisavci. Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske podnose se Općinskom vijeću u roku od 15 dana raĉunajući od dana objave 

u javnom glasilu. 



Klasa: 023-05/10-01/2 

Ur.broj: 2178/14-01-10-1 

 

TOĈKA 4.  Usvajanje prijedloga Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova 

održavanja groblja na podruĉju općine Oprisavci 

 

Antun Joviĉić: pred sobom imate prijedlog ugovora, s tim da sam od Palme tražio dopunu 

ponude za iskop rake i otvaranje grobnice, budući da je to u sastavu održavanja groblja, gdje je 

došlo do povećanja cijene: iskop rake sa 500,00 na 750,00 kn, a otvaranje grobnice sa 300,00 na 

500,00 kn. 

Franjo Mumić: toga u natjeĉaju nije bilo. 

Stjepan Novoselović: nije bilo u ponudi, treba poništiti natjeĉaj. Donijeli smo Odluku. Nije se 

spominjao ukop pokojnika. Naknadno je dodana ponuda – poskupljenje. 

Antun Joviĉić: tražio sam ponudu, da ne poništavamo natjeĉaj, da se uvrsti u ugovor. 

Tomislav Zeĉević: Palma ima svoj cjenik. Treba prihvatiti, jer nema druge ponude. 

Franjo Mumić: predlažem da se raspiše javni natjeĉaj za ukop, onda je to legalno, a zatim 

aneks ugovora. 

Antun Joviĉić: kod provjere ugovora, ustanovljena greška, mora u cijelosti ići novi natjeĉaj. To 

je jedna djelatnost. Ne može se razdvajati. 

Matija Trepšić: treba obaviti razgovor s Palmom da se snizi cijena. Ako ne prihvati, poništit 

ćemo natjeĉaj. 

Vinko Katalinić: cijenik je trebao biti vidljiv, ako je cijena viša, idemo u novi natjeĉaj. U tekstu 

natjeĉaja ovo se nije spominjalo. 

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojena Odluka o poništenju natjeĉaja. 

 

Na temelju ĉlanka 15.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

82/04, 110/04 i 178/04), na temelju provedenog Javnog natjeĉaja od 25. ožujka 2009. god., 

te ĉlanka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

11/09), Općinsko vijeće Oprisavci na svojoj 6. sjednici održanoj 12. ožujka 2010. godine 

donijelo je 

 

O D L U K U 

o poništenju natjeĉaja za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja groblja 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

Poništava se Javni natjeĉaj za povjeravanje komunalnih poslova – održavanje 

groblja na podruĉju Općine Oprisavci objavljen u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i  na 

oglasnoj ploĉi općine Oprisavci, dana 25. ožujka 2009.g. 

Poništenje je uvjetovano proceduralnom pogreškom u postupku Javnog natjeĉaja.  

 

Ĉlanak 2. 

 

O ovoj Odluci će se obavijestiti svi sudionici nadmetanja na Javnom natjeĉaju iz 

ĉlanka 1. ove Odluke. 

          Ĉlanak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 



 

Obrazloženje: 

 

Prilikom potpisivanja Ugovora uoĉena je proceduralna pogreška u provedbi Javnog 

natjeĉaja. 

U ponudi „Palma“ cvjećarnica i pogrebne usluge, vl. Jasna Zirdum Slav.Brod, 

A.Štampara 51., uoĉena je pogreška u datumu sastavljanja ponude. 

Stoga je Općinsko vijeće općine Oprisavci odluĉilo da ne prihvati ponudu „Palma“ 

cvjećarnica i pogrebne usluge, vl. Jasna Zirdum Slav.Brod, A.Štampara 51. 

Budući da je ponuda „Palma“ cvjećarnica i pogrebne usluge, vl. Jasne Zirdum 

Slav.Brod, A.Štampara 51., bila jedina pristigla ponuda na Javnom natjeĉaju Općinsko 

vijeće općine Oprisavci odluĉilo je da poništi Javni natjeĉaj. 

 

Klasa: 023-05/10-01/5 

Ur.broj: 2178/14-01-10-1 

 

 

TOĈKA 5.  Donošenje Odluke o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskih 

povjerenstava  općine Oprisavci 

 

Matija Trepšić: potrebno je odrediti visinu naknade za rad Povjerenstva. 

Mijo Vladić: to dosad nikad nije bilo. Tko je ovo predložio? Ako ste svi za i ja sam. 

Antun Joviĉić: svatko je odvojio svoje slobono vrijeme za rad Povjerenstva, to je vrlo 

odgovoran posao, ako se plaća po sjednici Vijeća, treba platiti i za rad Povjerenstva. 

Antun Kovaĉević: teško je biti objektivan, nekome su ta sredstva potrebna, tražio bih vrijeme 

gdje bi se svi vijećnici ukljuĉili u posao, teško da će netko raditi bez naknade. 

Stjepan Novoselović: protiv sam da se plaća. To je mizeran posao. Treba se neĉega i odreći. 

Tomislav Zeĉević: ako već ne treba biti naknade, neka budu svi vijećnici ukljuĉeni, idemo 

redom. Da svi uĉestvuju. 

Franjo Reĉić: ĉovjek koji ne radi – ima trošak. Prijedlog – uzeti novac, ali ga dati u druge 

svrhe. Ja se svoje naknade za rad Povjerenstva odriĉem u korist kluba N.K. “Zadrugar”. 

 

Nakon rasprave, donesena je odluka sa 8 glasova za, 2 protiv i jedan suzdržan. 

 

 

 Na temelju ĉlanka 38. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07 i 36/09), ĉlanka 46. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/09) i ĉlanka Poslovnika 

Općinskog vijeća općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/09), 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 6. sjednici održanoj 12. ožujka 2010. godine donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o naknadi i visini naknade za sudjelovanje u radu  

Općinskih povjerenstava općine Oprisavci 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci donosi odluku kojom se utvrĊuje da se za sudjelovanje 

u radu Općinskih povjerenstava ĉlanovima povjerenstava isplaćuje naknada. 



 

Ĉlanak 2. 

 

 Visina naknade za sudjelovanje u radu Općinskih povjerenstava isplaćuje se u 

dnevnicama, a iznos dnevnice je neto 170,00 kn. 

 

Ĉlanak 3. 

 

 Naknada iz ove Odluke isplaćuje se iz sredstava Proraĉuna općine Oprisavci. 

 

Ĉlanak 4. 

 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

Klasa: 023-05/10-01/3 

Ur.broj: 2178/14-01-10-1 

 

TOĈKA 6.  Donošenje Odluke o uspostavi korištenja poljskog puta u Svilaju 

 

Antun Joviĉić: 5.9.2009.g. u Općinu je stigao zahtjev graĊana dijela M.O. Svilaj u kojem se 

traži od općine Oprisavci da pomogne u ostvarivanju prava na korištenje poljskog puta k.ĉ.br. 

641 k.o. Svilaj. Navedeni put im je fiziĉki zaprijeĉen od strane vlasnika k.ĉ. br. 127, 126, 125. i 

124. 

16.9.2009.g. dolazi zahtjev Marije Jukica, vlasnice navedenih ĉestica, sa zahtjevom za 

ukidanjem svojstva javnog dobra i prijenos vlasništva na nju, bez naknade. 

Potrebno je donijeti odluku o uspostavi korištenja, da bi se mogao zvati geodeta. 

Stjepan Novoselović: podnesen zahtjev 5.9. Zašto je do sada ĉekalo? 

Antun Joviĉić: provjere u Državnom odvjetništvu, katastru. 

Stjepan Novoselović: možemo mi vidjeti da ste vi to pismeno tražili? 

Antun Joviĉić: Naravno. 

Nakon rasprave, donesena je odluka sa 10 glasova za i 1 suzdržan. 

 

 

Na temelju ĉlanka   35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«N.N.» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ) i ĉlanka 32. Statuta općine 

Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 11/09), Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na svojoj 6.  sjednici održanoj 12. ožujka  2010.godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o uspostavi korištenja poljskog puta u naselju Svilaj 

 

Ĉlanak 1. 

  

 Općinsko vijeće općine Oprisavci donosi odluku o uspostavi korištenja poljskog puta u 

naselju Svilaj na temelju stanja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi za k.o. Svilaj na k.ĉ. 

br. 639. i 641. 

 

 

 



Ĉlanak 2. 

 

 Postojeće stanje u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama utvrĊeno je postupkom 

Komasacije iz  1945.godine i usklaĊivanjem stanja 1996.godine.  

 

Ĉlanak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/10-01/4 

URBROJ: 2178/14-01-10-1 

 

TOĈKA 7.  Razliĉito 

 

Stjepan Novoselović: prikljuĉci za vodu? Pitao sam na prošloj sjednici. Nisam dobio niti 

pismeni, niti usmeni odgovor. 

Antun Joviĉić: na toĉci razliĉito nije donesen nikakav zakljuĉak, mi Vodovod nismo imenovali 

kao koncesionara, možemo samo moliti, ali to je njihova cijena. 

Josip Cvijanović: na groblju su ĉetiri stara bora, ispod borova ima spomenika, moj prijedlog je 

srušiti borove. 

Franjo Reĉić: na groblju je križ, temelj mu je rasut, križ je u pitanju, treba sanirati. 

Voda u ostalim naseljima nije riješena, treba odraditi posao do kraja. 

Franjo Mumić: zašto se voda ne pusti u Poljance i Oprisavce? Da li ima sredstava za bušenje 

bunara na groblju u Prnjavoru? 

Mato Blažević: u Novom Gradu je to odradio M.O. skupljanjem novca od kuće do kuće. 

Stjepan Novoselović: prometnice – novi znakovi. Anica Božić – da se uredi i sanira njegovo 

dvorište. Reza Matiĉević – struja, da se pomogne. 

Franjo Mumić: za Anicu Božić, pismeno upozoriti da sama sanira dvorište, dati joj rok. 

Igralište kod Lateralnog kanala, staviti rampu da ne ulaze automobili. 

Vinko Katalinić: šteta je uništiti takav teren, može poslužiti za razne izložbe. 

Antun Kovaĉević: općina bi trebala imati komunalnog redara. 

Franjo Mumić: da naĉelnik vidi da li može biti jedan komunalni redar na dvije općine. 

Mijo Vladić: pitanja koja sam postavio na aktualnom satu, da se stave na dnevni red na 

sljedećoj sjednici. 

 

Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je sjednica završila s radom u 22,10 sati. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Matija Trepšić 

 

 


