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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/14-01/04 

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

Oprisavci, 17. lipnja  2014.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 17. lipnja  2014.g. 

 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 17. lipnja 2014.g.  s 

početkom u 20,15 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Franjo Klenuk. 

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

nazočni članovi Općinskog vijeća: 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ   

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

-  Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća MATEJ KOLOBARIĆ, ANTUN 

JOVIČIĆ I STIPO DŽAMBO. 

-  Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica u Općini Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Franjo Klenuk konstatira da je 

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

pravovaljani nastavak rada. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevnih red 

 

 

utvrđen je sljedeći: 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

5. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

6. SANJA JAREDIĆ 

7. MATO VUKOVIĆ  

8. MIJO UREMOVIĆ  

9. ANTUN KOVAČEVIĆ 

10. ZDRAVKO KATALINIĆ 
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DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 9.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 
Aktualni sat.  

1. Izvješće o provedenim mjerama zaštite od poplave na području općine Oprisavci. 
IZVJESTITELJICA: Načelnica Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Oprisavci – gđa. Marija 

Stojanović 

2. Izvješće o održanoj svečanosti obilježavanja Dana općine Oprisavci. 
IZVJESTITELJ: Općinski načelnik 

3. Izvješće o provedenom natječaju za zakup zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci. 
IZVJESTITELJ: Općinski načelnik 

4. Izvješće o provedenim Izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području 

općine Oprisavci. 
IZVJESTITELJ: Općinski načelnik 

5. Rasprava o pokretanju postupka izgradnje mrtvačnica u mjesnim grobljima: Svilaj, 

Prnjavor i Novi Grad. 

6. Zamolba za sufinanciranje udžbenika za sljedeću školsku godinu - Vijeće roditelj 

OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci. 

7. Razmatranje pisma namjere – ANTUN BLAŽEVIĆ, Novi Grad 123. 

8. Razmatranje zamolbe – JAKOB VUKOVIĆ, Oprisavci 128. 

9. Razmatranje dopisa - OPG Emica Stanišić, Poljanci 69 a. 

10. Različito. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 9. 

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik sa 9.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Aktualni sat 
 

Mijo Vladić –ne vidim u dnevnim redu točku Donošenje Odluke o sadnji drvoreda kroz 

naselje Oprisavci . 

 

Franjo Klenuk- za iduću sjednicu biti će predložena ova točka dnevnog reda . 

 

 

 
TOČKA 1.  Izvješće o provedenim mjerama zaštite od poplave na području 

   općine Oprisavci. 

 
IZVJESTITELJICA: Načelnica Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Oprisavci –  gđa. Marija Stojanović 
pozdravila je nazočne na sjednici , te podnosi zvješće o provedenim mjerama zaštite od poplave na području 

općine Oprisavci: 

 

-  Dana 16. svibnja u 9,00 sati nakon telefonske dojave od strane Državne uprave zaštite i 

spašavanja  - 112, zbog povećane opasnosti rasta vodostaja rijeke Save sazvala sam sjednicu 

stožera  zaštite i spašavanja ( nazočni članovi: Tomislav Sudić, član - Policijska postaja 

Vrpolje, Igor Dorić, dr. vet. med., član - Veterinarska ambulanta „Dorić“ Svilaj,Tomislav 
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Zečević, član – komunalni redar općine Oprisavci ,Franjo Trepšić- član - Vatrogasna 

zajednica općine Oprisavci,Ankica Galović, član- adm.tajnica u Općini Oprisavci i Zdravko 

Katalinić, član Općinskog vijeća . Sjednici opravdano nisu bili  nazočni članovi Stožera 

zaštite i spašavanja Općine Oprisavci: Dr. Sanja Samardžić, član-  ambulanta Oprisavci i 

Zora Dragun Šmital koja živi u Osijeku  – Državna uprava za zaštitu i spašavanje i s njom 

nije bilo velike suradnje.)  

-  Radili smo po Planu zaštite i spašavanja izrađenog od firme „IN KONZALTING“ iz 

Slavonskog Broda.  

  -  Aktivirani su članovi Tima civilne zaštite opće namjene. Odazvalo se 22 člana Tima  na 

čelu sa zapovjednikom  gosp. Matom Barbarić. Trebaju se navesti imena tih ljudi, jer svi su 

bili obrana i pomogli nam da budemo obrana. Istog dana u  12,30 sati ponovo dobili 

obavijest da se stožer stavi u stanje pripravnosti – dežurstvo kod kuće. Prijevoz „Slavonija 

Bus“ stavljen je u pripravnosti, izvršena narudžba 30 kom. opreme : kabanice. čizme i 

 lopate, utvrđeno s članovima Tima Civilne zaštite opće namjene da je zborno mjesto Općina 

Oprisavci, Oprisavci 174 a, te da je potrebno izvršiti ažuriranje brojeva telefona svih 

članova Stožera i Tima Civilne zaštite.  

- U ranim jutarnjim satima 17.05.2014. ponovo je aktiviran Stožer i od tada traju dežurstva. 

dežurali su svi članovi Stožera.  

- Oko 250 ljudi je dežuralo iz dana u dan. U subotu 17.05. 2014. kada je bilo najteže bilo je 

aktivirano oko 500 ljudi 

- U Svilaju na sanaciji  većeg procjeđivanja i utovaru vreća 18.05.2014.g.   sudjelovalo oko 

250 ljudi , uz pomoć 13 traktora, 2 bagera i 1 buldozer. Uspješno sanirano. 

- 18.05.2014.g. kada je proglašena opća opasnost dobili smo uputu napraviti plan evakuacije, 

ja kao žena bila samu određenom strahu. Održana je izvanredna sjednica Stožera.  Za 

prihvatni centar djece, trudnica, žena, starih, nemoćnih i bolesnih osoba s područja Općine 

Oprisavci određuje se :Društveni dom Garčin i Osnovna škola „Vjekoslav Klaić“ Garčin u 

Garčinu (sportska dvorana). 

- Pozvani su povjerenici koji su dobili naputke i zaduženja. 

- Dom za stare u nemoćne u Novom Gradu je napravio plan za izmiještanje svojih štićenika.  

- „Slavonija bus“ je kontaktiran vezano za evakuaciju i oni su bili spremni. 

- U  noći sa 18./19.05.2014.g. bilo 160 ljudi na dužini nasipa preko 25 km . U aktivnostima 

sudjeluju članovi Civilne zaštite, vatrogasci, lovci, mještani i stanovnici susjednih općina. 

- U tijeku dana 19.05.2014.g.  imali smo više procjeđivanja  gdje je  brzo reagirano i sanirano. 

- Tijekom cijelog dana ekipe u pričuvi ( oko 100 ljudi) punile su vreće s pijeskom   za 

saniranje. 

- Potrošeno je minimalno 60.000 vreća. 

- Uz ljudstvo na terenu je prisutno 25 traktora s prikolicama, 2 bagera, 1 buldozer, 2 

utovarivača i 5 kombinirani-bager utovarivača . 

- U 12,30 sati poslan je fax epidemiološkoj službi i na tražena pitanja odgovorila da nemamo 

cisternu za vodu niti dezinfekcijska sredstva . 

- Istog dana 19.05.2014.g. iz Crvenog križa dostavljeno 10-ak kg konzervirane hrane i 112  l 

vode . 

- U tijeku dana 20.05.2014.g. imali smo više procjeđivanja gdje je brzo reagirano i sanirano. 

- U nožici nasipa (bankina) pojavljuje se procjeđivanje vode i bubrenja gdje saniramo na taj 

način da postavljamo geotekstil  i opterećujemo vrećama pijeska. 

- Uz ljudstvo u intervenciji sudjeluje i mehanizacija . 

- Tijekom 24 sata angažirano je oko 250 ljudi na ophodnji i saniranju i tu sudjeluju članovi 

Civilne zaštite, vatrogasci, lovci, mještani , djelatnici poduzeća „Brodska posavina“ i 

stanovnici susjednih općina. 
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- Tijekom svih dana trajanja izvanrednog stanja na području općine Oprisavci sudjelovali su 

mještani u osiguravanju hrane i pića za sve angažirane. 

- Iz epidemiološke službe dobili smo dezinfekcijsko sredstvo, a iz Volonterskog centra 

dostavljeno je nešto konzervirane hrane, vode, higijenskih potrepština i ručnih svjetiljki. 

- Dana 21.05.2014.g.  bilo procjeđivanja u nožici nasipa,  uspješno sanirano. 

- Bila sanacija bunara u dvorištu čuvarnice u Novom Gradu, uspješno sanirano. 

- Oko 22,00 sata bila je sanacija „bubrega“ 200 m od čuvarnice  prema Poljancima - Donja 

Bebrina, uspješno sanirano. 

- Volonterski centar Slavonski Brod dopremio pitku vodu , higijenske potrepštine i suhu 

konzerviranu hranu. 

- Župnik iz Svilaja pribavio 11 ručnih svjetiljki potrebnih za ophodnju. 

- Dana 22.05.2014.g. bilo mjestimičnog procjeđivanja u nožici nasipa, uspješno sanirano. 

- U tijeku 24 sata na dežurstvu i ophodnji bude oko 250 ljudi. 

- Tijekom dana i noći svim sudionicima dežurstava osigurana prehrana i pitka voda. 

- Volonterski centar Slavonski Brod dopremio manje količine pitke vode, higijenskih 

potrepština i suhe konzervirane hrane. 

- Tijekom dana primljena donacija iz HVIDRA-e u vidu hrane i iz Tvrtke „Jamnica“ 5 paleta 

pitke vode.  

- U svim mjestima općine „Vodovod“ omogućio  korištenje pitke vode na vanjskim 

hidrantima vodovodne mreže. 

- Bilo svakodnevno dežurstvo Stožera i Tima Civilne zaštite, djelatnika Brodske-posavine , te 

redovna ophodnja Policije Vrpolje . 

- Postoji potreba za tretiranjem komaraca, te svakodnevna pojava na prostoru nasipa većeg 

broja zmija. 

- Tijekom protekla 24 sata Stožer je redovno davao izvješće Područnom uredu DUZS 

Slavonski Brod. 

- Istovremeno kako je sve navedeno odrađivano trebalo je poraditi i na prehrani tih svih ljudi, 

pekara „Bošnjak“ donirala je sendviče, iz „Bebrinke“ smo dobili meso, „Vindija“ je donirala 

meso, Kaluđer je donirao sve što je bilo pripremljeno za „Razigrane grive“. 

- Ono što je prekrasno da su mladići iz susjednih općina bili u  pripravnosti, dolazili i radili, a 

da ne govorim o našem stanovništvu. Tako da su ljudski faktor,više sile i dragi Bog pomogli 

da sve dobro prođe. 

Mijo Vladić- jedna napomena, nije donirao Kaluđer, nego općina Oprisavci, ne možemo tu 

jednog čovjeka staviti ispred svih 

Pejo Kovačević- novac za Razigrane grive je bio uplaćen 5-6 dana prije. Pošto je sve bilo 

pripremljeno Kaluđer je dovezao u općinu hranu i piće. Sve je podijeljeno po punktovima. 

Franjo Klenuk- Svi još trebamo uložiti dodatne napore da se odradi u planu zaštite ispravak 

propusta koji su uočeni u ovom razdoblju. 

Marija Stojanović- stigla sam na sve punktove i kako sam dobila podatak Općina Oprisavci 

je najbolje po pitanju koordinacije odradila. 

Franjo Klenuk – ako ste slušali Županijsku skupštinu svaki dan je bilo oko 3000 ljudi na 

nasipu duž cijele županije.  

Mijo Uremović- što se tiče opreme, sačuvali smo kabanice, a hlače koje smo dobili nisu 

izdržale ni jednu noć.  

Franjo Klenuk – predlažem da se od stane općine  naprave zahvalnice tim ljudima . 

Stjepan Novoselović- pohvalio bih Marka Skrepnik, odradio je odličan posao, svakako ga 

treba pohvaliti. 

Pejo Kovačević- trebalo bi na jednu od idućih sjednica staviti na dnevni red ovu točku da 

vidimo da li ćemo nekim ljudima  platiti naknadu za troškove koje su imali ( gorivo…). 
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 Nakon podnesenog Izvješća načelnice Stožera za zaštitu i spašavanje Općine 

Oprisavci  o provedenim mjerama zaštite od poplave na području općine Oprisavci,  

predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da Općinsko vijeće Općine Oprisavci  donosi 
sljedeći ZAKLJUČAK: 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  svojoj  10.  sjednici održanoj  17. lipnja 2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju izvješća Načelnice stožera za zaštitu i spašavanje 

o provedenim mjerama zaštite od poplave 

 na području općine Oprisavci 

 

I 

 Usvaja se  Izvješće Načelnice stožera za zaštitu i spašavanje o provedenim mjerama zaštite od 

poplave na području općine Oprisavci tijekom mjeseca svibnja 2014.g. 

II 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/14-01/26 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 
 

TOČKA 2.  Izvješće o održanoj svečanosti obilježavanja Dana općine  

     Oprisavci. 
  IZVJESTITELJ: Općinski načelnik 

 

Pejo Kovačević- Kako vam je poznato Dan općine je 16. travnja, ali zbog Velikog tjedna 

pomaknuli smo obilježavanje na idući tjedan i to 25. travnja.  Odrađeno je sve po 

predviđenom Programu 
17,00 sati -  Okupljanje uzvanika i gostiju u prostorijama Općine Oprisavci, Oprisavci 174 A 

17,30 sati -  Polaganje vijenaca 

                 -   ispred središnjeg križa na groblju u Oprisavcima 

                 -   ispred spomen obilježja hrvatskom branitelju u Prnjavoru 

19,00 sati -  Sveta misa u crkvi Uzvišenja Svetog križa u Oprisavcima  povodom DANA OPĆINE OPRISAVCI 

20,00 sati -  Svečana sjednica Općinskog vijeća uz domjenak 

 

Od pozvanih gostiju od strane županije prisutna je bila samo predsjednica županijskog odbora 

HSLS-a gđa. Ružica Vidaković. 

Sam Dan općine protekao je skromno i što se tiče financija za vijence, večeru i piće potrošeno 

je cca 4.500,00 kn. 

 

 Nakon podnesenog Izvješća Općinskog načelnika o održanoj svečanosti 

obilježavanja Dana općine,  predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da Općinsko vijeće 

Općine Oprisavci  donosi sljedeći ZAKLJUČAK: 
 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  svojoj  10.  sjednici održanoj  17. lipnja 2014.g. donosi 
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ZAKLJUČAK  

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o održanoj svečanosti obilježavanja Dana općine 

Oprisavci  
 

I 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o održanoj svečanosti obilježavanja Dana općine 

Oprisavci dana 25. travnja 2014.g. 

II 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/14-01/27 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 
 

TOČKA 3.   Izvješće o provedenom natječaju za zakup zemljišta u vlasništvu 

     općine Oprisavci. 
 

  IZVJESTITELJ: Općinski načelnik 

 

Pejo Kovačević – Javni  natječaj  za zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu OPĆINE 

OPRISAVCI  objavljen  je 18. travnja 2014.g. u tjednom  glasilu  „Posavska Hrvatska“  

JAVNO  OTVARANJE  ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 

Oprisavci  je održano  28.04.2014.g.  članovi Povjerenstva utvrdili su sljedeće : 

- da su sve ponude pravovaljane, da za  redne brojeve 4,10.11,12,13 i 14 nitko nije dostavio 

ponudu. da se za redne brojeve 1,2,3,6,8 i 9 nedvojbeno može utvrditi najpovoljnija 

ponuda, jer je  na svaki  navedeni  redni broj ponudu dostavio jedan ponuditelj, da se za 

redne brojeve  5 i 7 izradi tablica s  uvjetima koje ponuditelji ispunjavaju , na temelju koje 

će se utvrditi prvenstvo prava zakupa. 
Dana 02. svibnja 2014.g. na drugoj sjednici povjerenstva  prihvaćene su , kao najpovoljnije, ponude za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci na rok od 5 godina  po javnom kako 

sljedi: 

 
1. 

rb ko kč namjena početna cijena površina ha zbroj ha 
početna cijena 

zbrojno 

1 

Oprisavci 1913/1 pašnjak 35,92 kn  0,2851 

1,1639  146,65 kn  
Oprisavci 1913/2 pašnjak 39,19 kn  0,3110 

Oprisavci 1913/3 pašnjak 38,33 kn  0,3042 

Oprisavci 1913/4 pašnjak 33,21 kn  0,2636 

OPG JOSIP CVIJANOVIĆ, Oprisavci 154 

Godišnja zakupnina 750,00 kn 

2. 

rb ko kč namjena početna cijena površina ha zbroj ha 
početna cijena 

zbrojno 

2 Oprisavci 1917 oranica 243,14 kn  0,6927 --  --  

OPG DRAGO BERAKOVIĆ, Oprisavci 72 

Godišnja zakupnina 500,00  kn 

3 

rb ko kč namjena početna cijena površina ha zbroj ha 
početna cijena 

zbrojno 

3 Prnjavor 313 pašnjak 399,03 kn  3,1669 --  --  

TOMISLAV MUMIĆ, Prnjavor 97, 35221 Velika Kopanica,  OIB -79771587129  

Godišnja zakupnina: 501,00 kn 
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4. 

rb ko kč namjena početna cijena površina ha zbroj ha 
početna cijena 

zbrojno 

5 Stružani 435/1 pašnjak 4.138,57 kn  32,8458 --  --  

MARKO TOMAŠEVIĆ. STRUŽANI 8, 35214 Donji Andrijevci, OIB-38769787575 

Godišnja zakupnina:  4.800,00 kn 

5. 

rb ko kč namjena početna cijena površina ha zbroj ha 
početna cijena 

zbrojno 

6 Stružani 434 pašnjak 3.290,62 kn  26,1160 6 Stružani 

MARKO TOMAŠEVIĆ. STRUŽANI 8, 35214 Donji Andrijevci, OIB-38769787575 

Godišnja zakupnina:  3.619,62  

6. 

rb ko kč namjena početna cijena površina ha zbroj ha 
početna cijena 

zbrojno 

7 Stružani 435/3 pašnjak 86,99 kn  0,6904 --  --  

MARKO TOMAŠEVIĆ. STRUŽANI 8, 35214 Donji Andrijevci, OIB-38769787575 

Godišnja zakupnina:  120,00 kn 

7. 

rb ko kč namjena početna cijena površina ha zbroj ha 
početna cijena 

zbrojno 

8 Svilaj 436/1 pašnjak 2.393,65 kn  18,9972 --  --  

ANTUN DORIĆ. Svilaj 103, 35214 Donji Andrijevci,  OIB-15002959216 

Godišnja zakupnina:  2.393,80 kn 

8. 

rb ko kč namjena početna cijena površina ha zbroj ha 
početna cijena 

zbrojno 

9 Svilaj 366 oranica 103,12 kn  0,2938 --  --  

FRANJO DUMENDŽIĆ, Svilaj 56, 35214 Donji Andrijevci,  OIB-26493200872 

Godišnja zakupnina: 105,00 kn 

 

Na temelju navedenog prijedloga Općinskog povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 

potpisao sam šest ugovore sa zakupnicima, isti su ovjereni kod javnog bilježnika . 

 

 Nakon podnesenog Izvješća Općinskog načelnika o provedenom natječaju za zakup 

zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci ,  predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da 
Općinsko vijeće Općine Oprisavci  donosi sljedeći ZAKLJUČAK: 

 

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

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

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

Oprisavci na  svojoj  10.  sjednici održanoj  17. lipnja 2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika 

o provedenom natječaju za zakup polj. zemljišta 

u vlasništvu općine Oprisavci 

 

I 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o provedenom natječaju za zakup polj. zemljišta u 

vlasništvu općine Oprisavci. 

 

II 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/14-01/28 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 4.  Izvješće o provedenim Izborima za članove vijeća mjesnih odbora 

     na području općine Oprisavci. 

      
     IZVJESTITELJ: Općinski načelnik 

 

Pejo Kovačević- dana 01. lipnja 2014.g. održani su izbori za Vijeća mjesnih odbora na 

području općine Oprisavci. Pročitao je imena izabranih vijećnika  u mjesnim odborima: 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ       

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS       

HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA- HSLS  

1. SANJA JAREDIĆ 

2. TOMISLAV MARKULIĆ 

3. FRANJO KLENUK 

4. ŽELJKO MOČILAC 

5. IVICA KOVAČEVIĆ 

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ – HSP AS    

1. ANTUN LUKETIĆ 

SOCIJALNODEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP   

1. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

2. MIJO VLADIĆ 

3. MARIJA BERAKOVIĆ 

4. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

5. MARIJA KURKUTOVIĆ 

6. GORAN ŽIVKOVIĆ 

7. BLAŽ VUKSANOVIĆ 

TRNJANSKI KUTI 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                

     HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS  

1. ZDRAVKO KATALINIĆ 

2. ZVONKO MAJIĆ 

3. ANAMARIJA BOTICA 

4. TOMISLAV DABČEVIĆ 

5. LUKA JELIĆ 

6. JOSIP JELIĆ 

7. TOMISLAV VORGIĆ 

POLJANCI 

SOCIJALNODEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP   

1.  DRAŽEN ĆURČIĆ 

2.  ANDRIJA LUKIĆ 

3.  MARKO SKREPNIK 

4.  JOSIP SKREPNIK 

5.  BOGDAN MILETIĆ 

6.  TEREZIJA NOVOSELOVIĆ 

7.  STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

SVILAJ 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ  

 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS: 

1. ANTUN JOVIČIĆ 

2. MATO RADIČEVIĆ 

3. ANTUN DORIĆ 

4. FRANJO DUMENDŽIĆ 

SOCIJALNODEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP: 

1. IGOR TERZIĆ 

2. MARIJAN KATIĆ 

3. STIPO DŽAMBO 

STRUŽANI 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS: 

1.   PETAR BENOŠIĆ 

2. IVAN VINARIĆ 

3. MIRKO TREPŠIĆ 

4. MATO BALAŽIĆ 

5. NIKOLA BENOŠIĆ 
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ZOLJANI 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ  

            HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 

1. MATO KOLESARIĆ 

2. ANTUN KOLESARIĆ 

3. IVAN KOLESARIĆ  

4. MATO MATIJEVIĆ 

5. NIKOLA KOLESARIĆ 

PRNJAVOR 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ:  

1. MATIJA TREPŠIĆ 

2. MARIN VUČKOVIĆ 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS: 

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. ŽELJKO TREPŠIĆ 

3. MIJO MEŠIN 

4. JOSIP VEINBERGER 

5. ANDRIJA UREMOVIĆ 

NOVI GRAD 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA   - HSS   

1. ŠIMO LONČAREVIĆ 

2. ZLATKO TERZIĆ 

3. MIRKO BLAŽEVIĆ 

4. ANTUN IVEŠIĆ 

5. MATO SEMEROVIĆ 

6. IGOR ELMAUER 

7. MATO VUKOVIĆ 

 

U roku 30 dana od dana objave službenih rezultata Općinski načelnik je dužan sazvati 

konstutirajuće sjednice u svim mjesnim odborima, predlaže da se sva vijeća konstituiraju u 

općini Oprisavci. 
 

 Nakon podnesenog Izvješća Općinskognačelnika o provedenim izborima za Vijeća 

mjesnih odbora na području općine Oprisavci ,  predsjednik Općinskog vijeća  konstatira 

da Općinsko vijeće Općine Oprisavci  donosi sljedeći ZAKLJUČAK: 

 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  svojoj  10.  sjednici održanoj  17. lipnja 2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika  

o provedenim Izborima za članove vijeća Mjesnih odbora na 

području općine Oprisavci dana 01. lipnja 2014.g. 

 

I 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika  o provedenim Izborima za članove vijeća Mjesnih 

odbora na području općine Oprisavci dana 01. lipnja 2014.g. 

 

II 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/14-01/29 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 5.   Rasprava o pokretanju postupka izgradnje mrtvačnica u mjesnim 

      grobljima: Svilaj, Prnjavor i Novi Grad. 

 

Franjo Klenuk- pozvao je načelnika da predloži kako će se i na koji način pokrenuti 

postupak izgradnje mrtvačnica u Svilaju, Prnjavoru i Novom Gradu.  

Pejo Kovačević- da li ići sve zajedno po fazama ili jednu po jednu  

Mijo Vladić- lijepo to zvuči, a da li smo mi tako bogata općina da gradimo tri mrtvačnice. 

Što smo doživjeli sa salom.  

Mijo Uremović- sam načelnik kaže da bi se to moglo odraditi, moje mišljenje je također da 

treba graditi, nek se krene, ako načelnik misli da se može krenuti, pa počnimo bilo to prvo 

Prnjavor ili Novi Grad, Svilaj, nek se krene. 

Pejo Kovačević- ono što  vijeće odluči otvorit će mi put za pokretanje postupka natječaja , da 

li tražiti ponude za jednu ili sve tri. Trenutno na računu imamo 350.000,00 kn. 

Mijo Vladić- porezi se redovno uplaćuju, ali ne daj bože da to prestane, onda nema novca u 

proračunu. Čuo sam da bi ti i kredit digao, ali ja sam protiv toga. 

Marija Stojanović- Mrtvačnice treba početi graditi one neka služe svojoj funkciji. Treba 

graditi ne treba biti ništa glamurozno, mi čak nemamo ni led u našoj mrtvačnici. 

Mijo Vladić- mi u našoj još nemamo ni struju. 

Stjepan Novoselović- možda načelnik ima nešto u vidu, nema logike da idemo s tri 

mrtvačnice, naš proračun ne može tri mrtvačnice financirati, može jedna po jedan. Možda se 

nešto dobiva s tim ako se ide s tri, možda povoljnija ponuda. 

Pejo Kovačević- možda bi nam izvođači nekakvu povoljniju cijenu ponudili. Nisam htio 

ništa poduzimati dok ne vidim s vama. Svilaj svakako ove godine ne možemo započeti zbog 

neriješenih imovinsko pravnih poslova. 

Mijo Uremović- trebalo bi krenuti raditi obadvije mrtvačnice, za iduće vijeće pripremiti 

konkretne cijene. 

Franjo Klenuk- predlažem da se krene u natječaj bagatelne nabave z dvije mrtvačnice: 

Prnjavor i Novi Grad. 

  

 Nakon rasprave o pokretanju postupka izgradnje mrtvačnica u mjesnim grobljima: 

Svilaj, Prnjavor i Novi Grad, predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da Općinsko vijeće 

Općine Oprisavci  donosi sljedeći ZAKLJUČAK: 
 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  svojoj  10.  sjednici održanoj  17. lipnja 2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o  pokretanju postupka bagatelne nabave  za  izgradnju mrtvačnica  

u mjesnim grobljima: Prnjavor i Novi Grad 

 

I 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci nalaže Općinskom načelniku da pokrene postupak 

bagatelne nabave za izgradnju mrtvačnica u mjesnim grobljima Novi Grad i Prnjavor. 

 Za mrtvačnicu u mjesnom groblju Svilaj ne može biti pokrenut postupak nabave zbog 

neriješenih imovinsko-pravnih poslova. 

II 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/14-01/33 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 6.   Zamolba za sufinanciranje udžbenika za sljedeću školsku godinu - 

     Vijeće  roditelj OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci. 

 

Pejo Kovačević- svi ste u materijalima primili zamolbu za sufinanciranje udžbenika za 

sljedeću školsku godinu – Vijeća roditelja OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci. Pitanje je da li i 

kako pomoći roditeljima? Vlada RH donijela je odluku da se udžbenici mijenjaju , vijeće 

roditelja traži od nas nekakvo rješenje. Radi se o udžbenicima i radnim bilježnicama za 244 

učenika.  

Franjo Klenuk- dajem na raspravu ovu točku dnevnog reda. 

Stjepan Novoselović- gdje je tu županija,  bilo bi  poželjno da nam u ovoj situaciji pomogne. 

Mijo Vladić- ja sam nezadovoljan što me ljudi već pitaju hoćemo li mi to platiti 

Mijo Uremović- Velika Kopanica je donijela Odluku prije 15 dana. 

Antun Kovačević- puno je tu informacija, već će sutra biti  priča da se gradi mrtvačnica u 

Novom Gradu. Ideja što se tiče udžbenika je dobra, treba vidjeti koliko županija tu može 

pomoći. 

Franjo Klenuk- kako je to bilo prijašnjih godina? 

Sanja Jaredić- Gospodin Jovanović je donio Odluku da se udžbenici mijenjaju. Ideja je 

dobra da se kupe, pa bi na godinu općina imala svoje udžbenike koji bi se prenosili na iduće 

generacije. 

Mijo Vladić- općina treba pomoći prema svojim mogućnostima . 

Franjo Klenuk- Ja vidim da mnogi roditelji imaju mogućnost sami kupiti udžbenike. 

Marija Stojanović- ako se može neka se sufinancira, ali nisam za to da se sve kupi . 

Mijo Vladić- a da pričekamo drugo vijeće  

Stjepan Novoselović- zašto se ne bi išlo po nekakvom socijalnom kriteriju. 

Marija Stojanović- hoće li načelnica iz Velike Kopanice kupiti i Kupini udžbenike? 

Pejo Kovačević- da li pomoći svim učenicima ili da idemo po nekakvom socijalnom 

programu. 

Mijo Uremović. moj prijedlog je da se udžbenici kupe za svu djecu. 

Mijo Vladić- ja ću dići ruku, a gosp. Uremović neka ne pita zašto se ne gradi mrtvačnica. 

Franjo Klenuk- svi nose ovakve, onakve mobitele, jedna samohrana majka kupuje 

Marlboro, znači ima za cigarete, a ne može kupiti knjige. 

Pejo Kovačević- nezgodno je raspravljati o toj temi, mi moramo odlučiti da li ćemo kupiti 

udžbenike ili ćemo dati 50% u novcu. 

Mijo Vladić- što kada dođu novi izbori promijene se udžbenici, neka se opet na godinu 

promijene. Ja ću biti za to da se kupe knjige. 

Marija Stojanović- znači općina će kupiti knjige, a radne bilježnice roditelji moraju kupiti 

sami. 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o  

financiranju nabave školskih udžbenika za sve učenike osnovne škole s područja općine 

Oprisavci. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena Odluka  o financiranju nabave školskih udžbenika za sve učenike  

osnovne škole s područja općine 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 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  10.  

sjednici održanoj  17. lipnja 2014.g. donosi 

ODLUKA 

o financiranju nabave školskih udžbenika za sve učenike  

osnovne škole s područja općine Oprisavci 
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Članak 1. 

 Ovom Odlukom odobrava se nabava školskih udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda osnovne 

škole s prebivalištem na području općine Oprisavci za školsku godinu 2014/2015 i to za : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2. 

 Nabava školskih udžbenika iz članka 1. ove Odluke izvršit će se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a 

prema popisu obveznih udžbenika u skladu s brojem učenika prema  popisu O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci.  

 Radne bilježnice i ostali radni materijal nisu uključeni u nabavu i roditelji su ih dužni sami kupiti. 

 

Članak 3. 

  Učenici, odnosno roditelji dužni su na kraju školske godine vratiti neoštećene udžbenike. Za 

izdavanje/primanje udžbenika zadužuje se vijeće roditelja Osnovne škole „Stjepan Radić“ Oprisavci.  

 

Članak 4. 

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

posavske županije“ . 

 

KLASA: 023-05/14-01/25 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 7.  Razmatranje pisma namjere – ANTUN BLAŽEVIĆ, Novi Grad 

     123. 

 

Pejo Kovačević – svi vijećnici u materijalima za sjednicu primili su pismo namjere za 

prodaju poljoprivrednog zemljišta  u površini od 2,4325 ha upisano u z.k.ul. 323 , k.o. NOVI 

GRAD, ORANICA PANJE za koje je ANTUN BALEŽEVIĆ upisan kao vlasnik. Predmetno 

zemljište nudi općini Oprisavci po cijeni od 80.000,00 kn. 

Mijo Uremović- znam o čemu se tu radi i što je u pitanju. 

Mijo Vladić- nečiji familijarni problemi pojave se nama na vijeće. 

Stjepan Novoselović- jesmo li mi zainteresirani za to ? 

Mijo Vladić- nama se nudi zemljište, a mi bi trebali prodati što je naše. 

 

 Nakon rasprave o razmatranju pisma namjere Antuna Blažević, Novi Grad 123, 

predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da Općinsko vijeće Općine Oprisavci  donosi 

sljedeći ZAKLJUČAK: 
 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  svojoj  10.  sjednici održanoj  17. lipnja 2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o razmatranju pisma namjere  

ANTUNA BLAŽEVIĆ, Novi Grad 123 

RAZRED BROJ UČENIKA OSNOVNA ŠKOLA 

I 41 „Stjepan Radić“ Oprisavci 

II 22 „Stjepan Radić“ Oprisavci 

III 32 „Stjepan Radić“ Oprisavci 

IV 21 „Stjepan Radić“ Oprisavci 

V 35 „Stjepan Radić“ Oprisavci 

VI 24 „Stjepan Radić“ Oprisavci 

VII 29 „Stjepan Radić“ Oprisavci 

VIII 33 „Stjepan Radić“ Oprisavci 
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I 

 Općinsko vijeće razmotrilo je pismo namjere za prodaju poljoprivrednog zemljišta  u površini 

od 2,4325 ha upisano u z.k.ul. 323 , k.o. NOVI GRAD, ORANICA PANJE za koje je  ANTUN 

BALEŽEVIĆ upisan kao vlasnik, po cijeni od 80.000,00 kn, te zaključilo da: 

 

- Općina Oprisavci nema potrebu za kupnjom navedenog zemljišta.  

 

II 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 023-05/14-01/30 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 8.  Razmatranje zamolbe – JAKOB VUKOVIĆ, Oprisavci 128. 

 

 

Franjo Klenuk – svi vijećnici su u materijalima za sjednicu primili zamolbu Jakoba Vuković, 

Oprisavci 128 za  novčanu pomoć u iznosu od 6.000,00 kn , a radi podmirenja dijela duga 

prema kreditnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 68.074,17 kn. Pomoć 

mu je potrebna za uplatu na račun banke , a čime bi ostvario reprogram kredita i time dobio 

mogućnost vraćanja istoga u cijelosti. 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o socijalnom programu i njome su određeni kriteriji za 

isplatu jednokratnih i ostalih pomoći.  

Stjepan Novoselović načelniku ćemo olakšati  ako odredimo imovinski cenzus. 

 

  

Nakon rasprave o razmatranju zamolbe Jakoba Vuković, Oprisavci 128, predsjednik 

Općinskog vijeća  konstatira da Općinsko vijeće Općine Oprisavci  donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK: 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  svojoj  10.  sjednici održanoj  17. lipnja 2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o razmatranju zamolbe  

JAKOBA VUKOVIĆ, Oprisavci 128 

 

 

I 

 Općinsko vijeće razmotrilo je zamolbu JAKOBA VUKOVIĆ za financijsku pomoć, te zaključilo 

da: 

- Općinski načelnik postupi u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi, te mu isplati jednokratnu 

pomoć u visini 1.000,00 kn. 

 

II 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/14-01/31 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 9.  Razmatranje dopisa - OPG Emica Stanišić, Poljanci 69 a. 

 

Franjo Klenuk- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su dopis 

OPG-a Emica Stanišić, Poljanci 69 a kojim se traži od općinskog vijeća da donese novu 

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta. 

Pejo Kovačević- oni nisu dobro upoznati s našom odlukom, mi smo poništili odluku, a u 

skoroj pripremi je novi natječaj koji ćemo mi pripremiti, a Agencija za poljoprivredno 

zemljište će ga raspisati. 

 

 Nakon rasprave o razmatranju dopisa OPG Emica Stanišić, Poljanci 69,  predsjednik 

Općinskog vijeća  konstatira da Općinsko vijeće Općine Oprisavci  donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK: 
 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  svojoj  10.  sjednici održanoj  17. lipnja 2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o razmatranju dopisa  

OPG EMICA STANIŠIĆ, Poljanci 69 A 

 

I 

 Općinsko vijeće razmotrilo je dopis OPG EMICA STANIŠIĆ, Poljanci 69 A 

kojim se traži očitovanje o donošenju nove Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup  , te 

zaključilo da : 

- je Općinsko vijeće  općine  Oprisavci na svojoj 4. sjednici održanoj 18.11.2013.g.  

stavilo  izvan snage  Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci (KLASA: 023-

05/11-01/1, URBROJ: 2178/14-01-11-1 od 18. ožujka 2011.g.), te namjerava izvršiti 

potrebne pripremne radnje za raspisivanje novog natječaja od strane Agencije za 

poljoprivredno zemljište. 

 

- ukoliko je potrebno načelnik zakaže sastanak s OPG Emica Stanišić. 

 

II 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/14-01/32 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 10.  Različito. 

 

 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  

22,15 sati. 
 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


