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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/14-01/05 

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

Oprisavci, 09. rujna  2014.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 09. rujna  2014.g. 

 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 09. rujna 2014.g.  s 

početkom u 19,15 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. 

-  Predstavnik medija – IVAN BARBARIĆ 

 

-  Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća MATEJ KOLOBARIĆ, MIJO 

VLADIĆ I STJEPAN NOVOSELOVIĆ. 

-  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 dnevni red 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predložena je dopuna dnevnog reda: 

Općinski načelnik Pejo Kovačević, predlaže dopunu dnevnog reda tako da je: 

TOČKA 9. Razmatranje zamolbe Ivice Kovačević, Oprisavci 137 

1. FRANJO KLENUK  

2. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

3. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

4. STIPO DŽAMBO 

5. SANJA JAREDIĆ 

6. MATO VUKOVIĆ  

7. MIJO UREMOVIĆ  

8. ANTUN KOVAČEVIĆ 

9. ZDRAVKO KATALINIĆ 

10. ANTUN JOVIČIĆ 
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utvrđen je sljedeći: 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 10.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat. 

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje   01.01.2014-

30.06.2014.g.  

Izvjestitelj: Općinski načelnik Pejo Kovačević 

2. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01.01.-

30.06.2014.g. 

3. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina  k.č.br. 81/1 k.o. Svilaj u vlasništvu 

općine Oprisavci za  k.č.br. 385/3 u k.o. Svilaj u vlasništvu  Terzić Mate i 

Terzić Kate, Svilaj 44.(prijedlog) 

4. Razmatranje zahtjeva za usklađenje  cijena usluga odvoza komunalnog otpada 

poduzeća „Runolist“ d.o.o. Vrpolje. 

5. Donošenje Odluke o opremanju dječje igraonice. (prijedlog) 

6. Donošenje Odluke o opremanju društvenog doma u Oprisavcima. (prijedlog) 

7. Izvješće o prikupljenim informativnim ponudama za gradnju mrtvačnica. 

 Izvjestitelj: Općinski načelnik Pejo Kovačević 

8. Izvješće o nazivima ulica i nabavi kućnih brojeva za naselje Oprisavci. 

Izvjestitelj: Općinski načelnik Pejo Kovačević 

9. Razmatranje zamolbe Ivice Kovačević, Oprisavci 137 

10. Različito. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 10. 

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik sa 10.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Aktualni sat 

 
Franjo Klenuk- na prošloj sjednici donijeli smo Odluku o kupnji udžbenika za sve učenike 

osnovne škole od 1. do 8. razreda s područja općine. Malo sam iznenađen kada sam vidio 

knjige ovdje i kada sam saznao da ih je općina dijelila. Molim načelnika da nas izvijesti o 

ovome. 

Pejo Kovačević- Općina Oprisavci je sukladno bagatelnoj nabavi naručila i zaprimila 

udžbenike za sve učenike naše osnovne škole, škola nije prihvatila da se isti podjele u školi 

nego je podjela organizirana ovdje u općini. Mame iz učeničkog vijeća su razvrstale knjige, a 

naši djelatnici su ih podijelili roditeljima. Najjednostavnije bi bilo da je to škola riješila, ali 

oni su to prešutjeli. Što ćemo dalje i na koji način prikupiti i podijeliti udžbenike na kraju 

školske godine to ćemo još vidjeti, najbolje bi bilo da ostanu u školi i da se preko razrednika 

to riješi. Faliti će udžbenika za iduću školsku godinu, jer učenika u sadašnjem prvom razredu 

ima duplo više nego u drugom. 

Antun Jovičić- Zašto je ravnatelj to izbjegavao? Općina je kupila, općina je vlasnik i općina 

je na kraju uz potpis podijelila roditeljima i to je ono što svatko ne želi odraditi za ono što nije 
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njegovo. U školi ima 30 zaposlenih i da nema djelatnika koji to ne mogu odraditi. Treba naći 

načina da škola to dalje uz potpis preuzme. Jednoga dana će morati biti otpisani. 

Franjo Klenuk- gđa. Marija je vjerojatno bila stručni voditelj cvjetnjaka od stare cigle ispred 

zgrade stare općine, da li se vodilo računa da će u narednom vremenu to smetati zbog kružnog 

toka. 

Pejo Kovačević-to je spirala začinskog bilja odrađena od udruge „Despik“ , a ostalo cvijeće 

dobili smo od Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i to već pri kraju lipnja, ali s 

obzirom da je godina ovakva kakva je prilično se dobro primilo. Udruga žena „Smiljak“ je to 

najvećim  dijelom odradila. 

Marija Stojanović- Ovo se sada odradilo u Oprisavcima , neka aleje cvijeća budu u 

Oprisavcima, ali trebaju  i u drugim selima, barem neke gredice oko crkve i domova. Treba u 

proračunu za iduću godinu ostaviti prostora i za to. 

Pejo Kovačević- najveći problem je održavanje. 

 

 

TOČKA 1. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje    

  01.01.2014-30.06.2014.g.  

 Izvjestitelj: Općinski načelnik Pejo Kovačević 

 

 

Pejo Kovačević- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu su primili Izvješće 

o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje 01.01.2014-30.06.2014.g. 

Antun Jovičić –Molio bih objašnjenje o kojem se iznosu radi za dokumentaciju nove javne 

rasvjete u naselju Oprisavci i  rekonstrukciju društvenog doma u Poljancima. Također imam 

pitanje u izvješću stoji da su stvoreni preduvjeti za upošljavanje četiri osobe s područja općine 

za  održavanje zelenih površina, pa me zanima da li su uposlene četiri osobe ili dvije, jer 

imamo odluku za dvije osobe.  

Pejo Kovačević- to je bio natječaj kod Ministarstva regionalnog razvoja za dodjelu sredstava 

za izradu navedenih projekata. Mi smo napravili troškovnike, da smo kojim slučajem prošli 

dobili bi 100% od Ministarstva. Što se tiče javnih radova Odluka je bila 2 čovjeka na ugovor 

o djelu, ali kako je godina ovakva kakva je ima ih četvoricu i svi imaju posla. Imali smo 

elementarnu nepogodu, angažirali smo ih da pokupe vreće s pijeskom, trava se jako često 

kosi. Ako se uzme u obzir da smo do sada kroz godinu trošili cca 60.000,00 kn, mislim da u 

ovom dijelu radimo dobar posao. Što se tiče vreća s pijeskom od Hrvatskih voda smo dobili 

naputak da pijesak možemo utrošiti za naše potrebe, ako ih ne uklonimo da će to oni odraditi. 

Pijesak smo utrošili za komunalne potrebe općine. 

Marija Stojanović- računajući da stanovnici koji žive u svojim kućama sami održavaju svoje 

površine, a oni koji nisu u svojim kućama za njih općina to odrađuje, može li se to regulirati 

tako da oni dobiju  čekove za poslove koji su im odrađeni. Ovdje prvenstveno mislim na 

domaćinstva koja su mogućna. 

Franjo Klenuk – razmišljanje gospođe Marije je skroz ispravno, isto tako zanima me  kako je 

regulirano održavanje Košuće? 

Marija Stojanović- Vezano za tu Košuću, tamo ljudi kose te velike površine i to zbog 

urednosti, ne bi li to redari ovi koji kose, trebali pokositi. 

Antun Jovičić- Specifično je to pitanje i trebalo bi o njemu raspravljati u posebnoj točki 

dnevnog reda. Ja sam imao te probleme kada Palma počne kositi pojave se dva čovjeka koji bi 

tu travu ostavili za krave, a onda se pojave drugi kojima trava smeta zbog komaraca. To bi 

trebalo zanemariti i održavati površinu zbog urednosti. 

Sanja Jaredić- Moj prijedlog je da se donese Odluka da nema ostavljanja mehanizacije, trave 

i drva  na Košući. 

Antun Jovičić- imamo mi Odluku o komunalnom redu. 
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Antun Kovačević- vezano za izvješće da su interventno odrađeni cijevni propusti u 

odvodnim kanalima u naseljima Stružani i Oprisavci, da li se mogu i drugi javiti ako dođe do 

problema.  

Pejo Kovačević- odrađeno je u Stružanima kod kuće Ante Mrvelja, kada je rađen vodovod 

nije odrađeno kako treba i uslijed obilnih kiša ljudima je plivalo u dvorištu, to je odradila 

Izgradnja Mađarević, cijena tih radova je cca 8.000,00 kn. 

 

 Nakon podnesenog Izvješća  o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za 

razdoblje  01.01.2014-30.06.2014.g. i rasprave o istom,  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  11.  sjednici održanoj  09. rujna 2014.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

 za razdoblje   01. 01. 2014.g. do 30. 06. 2014. g. 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 01. 2014.g. do 30. 06. 2014. g., što je u skladu s člankom  49. Statuta općine 

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

 

KLASA: 023-05/14-01/34 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

 

TOČKA 2.  Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci 

  od 01.01.-30.06.2014.g. 

 

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

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Oprisavci od 01.01.-30.06.2014.g. 

Nije bilo rebalansa proračuna. Polugodišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za 

razdoblje 1.1.-30.6.2014. godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 

1.712.252,70 Kn. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i 

izdataka daje nam ostvareni višak  prihoda 417.093,05 Kn. a ukupni utvrđeni  manjak prihoda 

i primitaka  iznosi 234.116,75  Kn. Stanje žiro-računa na dan 1.1.2014. godine bilo je  

166.126,92 Kn,  a na dan 30.06.2014. godine  488.402,08 Kn. Stanje blagajne na dan 

1.1.2014.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30.06.2014 godine 2.460,69  Kn. 

Stanje potraživanja na dan 30.6.2014.godine:potraživanja za općinske poreze(tvrtka,reklame, 

porez na potrošnju) 29.470,07 Kn, potraž.za prihode od imovine (zakup zemlje., i dr.) 

298.704,69 Kn, potraž. za komunalne doprinose i naknade109.014,28 Kn, ostala 

nespom.potraživanja 208,00 Kn. Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.6.2014.godine: 

obveze prema dobavljačima.246.112,82 kn, ostale obveze (povrat,unaprijed pl. prihodi) i 

dr.12.695,00 kn. U čemu je problem naplate zakupa poljoprivrednog zemljišta? 

Pejo Kovačević- veći dio zakupa je do sada riješen. 
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Antun Jovičić- ubiranje zakupa uvijek je bio problem, za pojedine slučajeve Općinsko 

državno odvjetništvo je to koje vrši naplatu. Ja iz iskustva mogu reći da nisu mogli dobiti 

potvrdu ako nisu platili, kao i to da nisu mogli sklopiti privremene ugovore ako imaju 

dugovanja. Obično pred kraj godine se naplata poveća. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Polugodišnjeg 

izvješća o izvršenju Proračuna Općine Oprisavci od 01.01.-30.06.2014.g. 

 

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

(jednoglasno) doneseno Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Oprisavci 

od 01.01.-30.06.2014.g. 

     

 Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 

izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 11. sjednici održanoj 09. rujna 2014.g. 

donijelo 

 

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-30.06.2014.g. 

 

 

OPĆI DIO 

I 

 

Polugodišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-30.6.2014.godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od 1.712.252,70 Kn. 

II 

 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2014. godinu izvršeni su u 

ukupnom iznosu od 1.295.159,65 Kn. 

III 

 

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni višak  

prihoda: 

 

  Ostvareni prihodi i primici 1-6-14.g…………………………1.712.252,70 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1–6-14.g………………………......1.295.159,65 Kn 

  Višak  prihoda-1-6-2014.godine……………….……...............417.093,05 Kn 

  

 

 Ukupni utvrđeni  manjak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

   Manjak  prihoda prenesen iz 2013.g……………….....….....-182.976,30  Kn 

   Višak  prihoda-1-6-2014 godine…....………………… ….......417.093,05  Kn  

   Ukupni manjak prihoda na dan 30.6.2014.g……………………….….234.116,75  Kn 

IV 

 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2014. godine bilo je  166.126,92 Kn,  a na dan 30.06.2014. godine  

488.402,08 Kn. 

Stanje blagajne na dan 1.1.2014.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30.06.2014 godine 2.460,69  Kn. 

 

V 

  Stanje potraživanja na dan 30.6.2014.godine: 
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- potraživanja za općinske poreze(tvrtka,reklame, porez na potrošnju)..…..29.470,07 Kn 

- potraž.  za prihode od imovine (zakup zemlje., i dr.)……........................298.704,69 Kn 

- potraž. za komunalne doprinose i naknade.............................................109.014,28 Kn 

- ostala nespom.potraživanja…………………………………………………   …..208,00 Kn 

 

VI 

 

 Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.6.2014.godine: 

 

                     - obveze prema dobavljačima………………………….….246.112,82 kn 

                     - ostale obveze (povrat,unaprijed pl. prihodi)) i dr………..12.695,00 kn 

VII 

  Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 

Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 

proračuna općine Oprisavci, za  razdoblje 1.1.-30.06.2014.godinu. 

 

 

POSEBNI DIO 

VIII 

 Posebni dio proračuna općine Oprisavci  sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava 

po osnovnim i potanjim namjenama. 

IX 
Polugodišnji obračun proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 

primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje,   bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». 

 

KLASA: 400-01/14-01/06 

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

 

 

TOČKA 3. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina  k.č.br. 81/1 k.o. Svilaj u  

  vlasništvu  općine Oprisavci za  k.č.br. 385/3 u k.o. Svilaj u vlasništvu  

  Terzić Mate i Terzić Kate, Svilaj 44.(prijedlog) 

 

Franko Klenuk- svi su u materijalima za sjednicu primili prijedlog Odluke 

o zamjeni  nekretnina- k.č.br. 81/1, k.o. Svilaj u vlasništvu općine Oprisavci za 

k.č.br. 385/3   u k.o. Svilaj u vlasništvu  Terzić Mate i Terzić Kate , Svilaj 44.  

Da li je napravljena parcelacija? 

Pejo Kovačević- parcelacija je odrađena. 

Antun Jovičić- to smo također trebali dobiti u materijalima za sjednicu. Mjesni odbor 

se izjasnio da prihvaća zamjenu onog momenta kada je ideja nastala. Mjesni odbor treba 

dostaviti svoje očitovanje na prijedlog ove Odluke. 

Pejo Kovačević- Mi trebamo donijeti Odluku da li prihvaćamo zamjenu ili ne , a ako je 

potrebno zatražiti  ćemo očitovanje Mjesnog odbora. 

Mijo Uremović- da li se u Svilaju netko ljutio na ovaj prijedlog. 

Stipo Džambo – ja sam za da se donese ovakva Odluka. 

Stjepan Kurkutović- da li je to njemu ponuđeno ili je on to tražio. 

Antun Jovičić- da nismo to zemljište unijeli u prostorni plan za proširenje groblja sada 

ne bi mogli raspravljati o ovome. 

 

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je jednoglasno 

  donesen sljedeći ZAKLJUČAK: 
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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 i 19/13) i članka 32. Statuta općine 

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

na  11. sjednici održanoj 09. rujna 2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o razmatranju prijedloga Odluke 

o zamjeni  nekretnina- k.č.br. 81/1, k.o. Svilaj u vlasništvu općine Oprisavci  

za  k.č.br. 385/3   u k.o. Svilaj  

u vlasništvu  Terzić Mate i Terzić Kate , Svilaj 44 

 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci zaključilo je da je za donošenje Odluke  o zamjeni  

nekretnina- k.č.br. 81/1, k.o. Svilaj u vlasništvu općine Oprisavci za  k.č.br. 385/3   u k.o. Svilaj 

u vlasništvu  Terzić Mate i Terzić Kate , Svilaj 44 potrebno očitovanje Vijeća mjesnog odbora 

Svilaj. 

II. 

 Nalaže se Općinskom načelniku da uputi prijedlog Odluke Vijeću mjesnog odbora 

Svilaj, te zatraži očitovanje, kako bi se na idućoj sjednici Općinskog vijeća općine Oprisavci 

mogla donijeti konačna odluka. 

  

KLASA: 023-05/14-0137 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 4. Razmatranje zahtjeva za usklađenje  cijena usluga odvoza komunalnog 

  otpada poduzeća „Runolist“ d.o.o. Vrpolje 

 

Franjo Klenuk- svi ste u materijalima dobili zahtjev za usklađenje cijena usluga odvoza 

komunalnog otpada poduzeća „Runolist“ d.o.o Vrpolje. Općinsko vijeće nije to koje donosi 

Odluku, već Općinski načelnik je taj koji odlučuje i koji se u roku 15 dana mora očitovati o 

cijeni usluga.  Zakon o komunalnom gospodarstvu tako nalaže. 

U pravilu bi trebali skinuti ovu točku s dnevnog reda. 

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je jednoglasno 

  donesen 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  11.  sjednici održanoj  09. rujna  2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o razmatranju zahtjeva za usklađenje  cijena usluga 

odvoza komunalnog otpada poduzeća „Runolist“ d.o.o. Vrpolje. 

 

I 

Općinsko vijeće općine Oprisavci  razmotrilo je zahtjev za usklađenje cijena usluga odvoza 

komunalnog otpada poduzeća „Runolist“ d.o.o. Vrpolje, te nalaže Općinskom načelniku da 

kontaktira  s  načelnicima općina u kojima „Runolist“ d.o.o. ima koncesiju za prikupljanje i odvoz 
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komunalnog otpada, kako i na koji način će oni riješiti ovu problematiku,  kako bi se iznašlo 

najpovoljnije rješenje za stanovnike općine Općine. 

 

KLASA: 023-05/14-01/38 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 5. Donošenje Odluke o opremanju dječje igraonice. (prijedlog) 

 

Pejo Kovačević- Planiramo opremiti prostor u potkrovlju naše zgrade u svrhu dječje 

igraonice. Udurga „Leptir“ iz Donjih Andrijevaca je ta koja bi preuzela brigu i vodila dječju 

igraonicu. Ima dosta djece koja su do sada išla u igraonicu u Andrijevce. Odgojiteljica koja 

radi pri ovoj udruzi dostavila nam je ponudu za izradu namještaja, odnosno opremanje 

igraonice, što bi iznosilo cca 25.000,0 kn . Radi se o namještaju po određenim standardima 

prilagođenom djeci predškolske dobi. 

Franjo Klenuk- zar prvobitna Odluka nije bila da se uredi prostor u ambulanti za ovu 

namjenu. 

Pejo Kovačević- bili su natječaji kod Fonda, u tijeku nam je izrada ponudbene 

dokumentacije, ako se javimo na natječaj možda i dobijemo nekakva sredstva. 

Antun Jovičić- najlogičnije je da igraonica bude tu u općini, ako ima na poziciji novaca 

Općinski načelnik sam može donijeti odluku o opremanju dječje igraonice. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o 

opremanju dječje igraonice.  

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

(jednoglasno) donesena Odluka o opremanju dječje igraonice: 

 

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

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

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

na  11. sjednici održanoj 09. rujna 2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o opremanju DJEČJE IGRAONICE u Oprisavcima 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava kupnju opreme za DJEČJU IGRAONICU u 

naselju Oprisavci. 

Članak 2. 

 Sukladno članku 1. ove Odluke,  Općinski načelnik provest će postupak bagatelne nabave . 

 

Članak 3. 

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

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-01/36 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 6.  Donošenje Odluke o opremanju društvenog doma u Oprisavcima.  

  (prijedlog) 

 

Pejo Kovačević- Kako ste upoznati vidjeli ste da se radi društveni dom, po dinamici radova 

vidite da se dobro radi. Nama uz sufinanciranje izgradnje doma ostaje i obveza opremanja 

istog. Naime ostaje nam kupnja stolova i stolica, kuhinje i sredstava za rad. Morat ćemo tražiti 

ponude za 500 stolica i potreban broj stolova za isto toliko osoba.  Ako bi išli na okrugle 

stolove tu stane 400 osoba. Radi se o novčanom iznosu od 250.000,00 kn. 

Antun Jovičić- može li se takav posao kandidirati negdje? 

Marija Stojanović- svakako mora biti kuhinja, ne vidim svrhu ako nema kuhinje. 

Mijo Uremović- treba vidjeti da li ćemo dobiti  sve dozvole  u Kaniži je dom napravljen, a 

nisu dobili uporabnu. 

Antun Kovačević- da li mi imamo tih sredstava- trebamo isplatiti 1,5 milijuna kuna za 

završetak radova na domu. 

Franjo Klenuk- mi sada donosimo odluku isključivo o kupnji stolova i stolica. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o 

opremanju društvenog doma u Oprisavcima. 

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

(jednoglasno) donesena Odluka o Odluke o opremanju društvenog doma u 

Oprisavcima: 

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

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

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

na  11. sjednici održanoj 09. rujna 2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o opremanju novog Društvenog doma  u Oprisavcima 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava kupnju stolova i stolica za opremanje novog 

Društvenog doma u Oprisavcima.  

Članak 2. 

 Sukladno članku 1. ove Odluke,  Općinski načelnik provest će postupak bagatelne nabave . 

 

Članak 3. 

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

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-01/35 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 7. Izvješće o prikupljenim informativnim ponudama za gradnju mrtvačnica. 

  Izvjestitelj: Općinski načelnik Pejo Kovačević 

 

Pejo Kovačević- Na prošloj sjednici donijeli smo odluku na temelju koje sam prikupio 

informativne ponude za izgradnju mrtvačnica – do pod krov. Imamo tri ponude. Jedna ponuda 

je na 55.000,00 kn samo za radove, a dvije  ponude su  s građevinskim materijalom i radom i 
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iznose jedna 180.000,00 kn, a druga 231.000,00 kn. To su bili informativni upiti da vidimo da 

li ćemo ići na pozivni natječaj ili na javnu nabavu. 

Franjo Klenuk- ja sam za to da se ide u izgradnju u etapama. Zašto informativne ponude zar 

na zadnjoj sjednici nismo rekli da se ide u javnu nabavu. Mislio sam da ćemo večeras imati 

gotove ponude. 

Mato Vuković- treba se raditi, neka se ide na javni natječaj. 

Mijo Uremović- o tome smo raspravljali na prošlom vijeću. 

Antun Jovičić- vijeće ne može tako donositi odluke, ne može se po sjećanju raditi, bilo je 

ovako ili onako. Načelnik je taj koji mora reći ima ili nema novca.  Ne može se potpisati 

ugovor o izvođenju radova ako nema dovoljno sredstava. 

Pejo Kovačević- sad znamo o kojoj cijeni se radi, moramo odlučiti hoćemo li ići na jednu ili 

tri mrtvačnice kako bi znali idemo li na pozivni ili ako je više od 500.000,00 kn moramo na 

javnu nabavu. Postupak se razlikuje u ova dva slučaja.  

Franjo Klenuk- onda idemo prvo odraditi temelje. 

Antun Jovičić- isto tako se može raspisati natječaj za rad po etapama. 

Sanja Jaredić- zašto ne bi uzeli pozajmicu , tako da imamo sve i polako vraćamo novac. 

Antun Kovačević- iznos proračuna se može smanjiti, o tome se stalno priča. Što ćemo onda? 

  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o 

pokretanju postupka bagatelne nabave za izgradnju mrtvačnica u mjesnim grobljima  

Prnjavor i Novi  Grad u etapama. 

  

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

(jednoglasno) donesena Odluka  o pokretanju postupka bagatelne nabave za izgradnju 

mrtvačnica u mjesnim grobljima u Prnjavor i Novi Grad u etapama: 

 

 

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  11.  sjednici održanoj  09. rujna 2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o  pokretanju postupka bagatelne nabave  za  izgradnju mrtvačnica u mjesnim grobljima: 

Prnjavor i Novi Grad 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci nalaže Općinskom načelniku da pokrene postupak 

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

 

Članak 2 

 Ovaj Odluka  stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/14-01/41 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 8. Izvješće o nazivima ulica i nabavi kućnih brojeva za naselje Oprisavci. 

 Izvjestitelj: Općinski načelnik Pejo Kovačević 

 

Pejo Kovačević – Zbog uvođena ulica u naselju Oprisavci došlo je do promjena i mijenjaju se 

kućni brojevi. Od katastra smo dobili Rješenja koja smo dužni podijeliti, ali kako smo naručili 

nove kućne brojeve pričekat ćemo pa ćemo sve zajedno podijeliti. 

Franjo Klenuk- Koliko koštaju kućni brojevi? 

Pejo Kovačević- cca 10.000,00 kn i to će platiti općina. 

Antun Kovačević- koliko ima ulica? Samo sam čuo da živim u Savskoj ulici. U dvadeset 

godina ovo mi je četvrta adresa. Sve to košta, ali to se moralo napraviti. 

 

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je jednoglasno 

  donesen 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  11.  sjednici održanoj  09. rujna  2014.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o Izvješću o nazivima ulica i nabavi kućnih brojeva 

za naselje Oprisavci 

 

I 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci  usvaja izvješće Općinskog načelnika o nazivima ulica i 

nabavi kućnih brojeva za naselje Oprisavci. 

 

KLASA: 023-05/14-01/39 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 9. Razmatranje zamolbe Ivice Kovačević, Oprisavci 137 

 

Franjo Klenuk- dana 06. Rujna  2014.g. počinjena je šteta na adresi Oprisavci 137, radi se o 

5 uginulih ovaca, šteta je prijavljena policiji koja se izjasnila da to nije u njihovoj nadležnosti. 

Sumnja se da se radi o psima lutalicama. Ivica Kovačević moli da se nadoknaditi  šteta. 

Antun Kovačević- ovce su zaklane . Sam je iznenađen zbog toga, djeca su uplašena. Bilo bi 

dobro da općina nekoga angažira da se to spriječi. 

Sanja Jaredić- općenito je problem s tim psima lutalicama. 

Antun Jovičić – ja bih napomenuo da je općina koristila usluge čovjeka iz Slavonskog Šamca 

koji ima oružje za uspavljivanje. 

Stjepan Živković- svakako treba pomoći u ovom slučaju. 

Antun Kovačević- možda je veća pomoć da se to nekako riješi da se ne ponovi ovakav 

slučaj. 
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 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o  

isplati novčane pomoći IVICI KOVAČEVIĆ, OPRISAVCI 137u svrhu namirenja 

štete zbog uginuća ovaca 

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

(jednoglasno) donesena Odluka  o isplati novčane pomoći IVICI KOVAČEVIĆ, 

OPRISAVCI 137  u svrhu namirenja štete zbog uginuća ovaca 
 

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  11.  

sjednici održanoj  09. rujna  2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o isplati novčane pomoći 

IVICI KOVAČEVIĆ, OPRISAVCI 137 

u svrhu namirenja štete zbog uginuća ovaca 

 

Članak 1. 

 Općinski načelnik  općine  Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna općine 

Oprisavci za 2014.g. u iznosu 3.000,00 kn  (tritisuće kuna) u svrhu novčane pomoći za namirenje štete 

zbog uginuća ovaca - na ime: 

IVICA KOVAČEVIĆ, Oprisavci 137 

 

Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1. biti će isplaćena na tekući račun br. IBAN 

HR0223400093103246891 na ime IVICA KOVAČEVIĆ, Oprisavci 137. 

 

Članak 3. 

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

 

KLASA: 023-05/14-01/40 

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

 

TOČKA 10.     Različito. 

 

Mijo Uremović- kada će biti riješena kapija na groblju Prnjavor? 

Sanja Jredić - vidjela sam u nekim općinama okrugle stupove za plakatiranje, to ne bi bilo 

loše da imamo i mi, a ne da se plakatira po izlozima i autobusnim stajalištima. 

Marija Stojanović- da li su kupljene velike pepeljare ispred doma? 

  

 

 

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

21,55 sati. 
 

 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


