
           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  023-01/14-01/06 

URBROJ: 2178/14-02-14-5 

Oprisavci, 09. listopada 2014.g.  

 

  

Z A P I S N I K 

o radu 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 09. listopada 2014.g. 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 09. 

listopada 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   

Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća MATEJ KOLOBARIĆ,  MATO 

VUKOVIĆ , ZDRAVKO KATALINIĆ,  STJEPAN ŽIVKOVIĆ  

i  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

-  Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Franjo Klenuk konstatira da je od 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 9 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevni red 

 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

4. STIPO DŽAMBO 

5. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

6. ANTUN JOVIČIĆ  

7. SANJA JAREDIĆ 

8. MIJO UREMOVIĆ  

9. ANTUN KOVAČEVIĆ 



DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 11.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat. 

1. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Oprisavci. 

(prijedlog) 

2. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone na području općine 

Oprisavci. (prijedlog) 

3. Osnivanje registra nekretnina u vlasništvu općine Oprisavci.(prijedlog) 

4. 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) 

5. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 

Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 11. 

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 11.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Aktualni sat 

 
Mijo Vladić- opet nema točke dnevnog reda za drvored, više ju ne trebate ni staviti na dnevni 

red. 

Franjo Klenuk- Vjerojatno se netko raspitivao o tome što bi bilo najprikladnije od sadnica 

stabala za drvored i koliko bi to financijski stajalo općinu, pa da uvrstimo u proračun. 

Pejo Kovačević- Dana 31.03. 2014.g. je donesena odluka o sadnji drvoreda, vezano za ovu 

odluku ja sam razgovarao sa gospodinom Boticom  iz Tnjanskih Kuta za vrstu stabla koje bi 

bilo najbolje posaditi. Znači drvored bi bio u Savskoj ulici. 

Stjepan Kurkutović- zašto se drvored ne sadi u cijelom selu? 

Pejo Kovačević- u vašoj ulici nema mjesta za sadnju. Vidjet ćemo kakva će biti konačna 

ponuda, odnosno cijena. 

Mijo Vladić- rekli smo da se pošalje upozorenje kroz selo da se skloni drveće i da se krene 

saditi. Kakav novi proračun, zar za ovo treba proračun. Na nečemu šparamo, a na nečemu ne. 

Franjo Klenuk- razgovarali smo krajem trećeg mjeseca kada nije bilo vrijeme za saditi. 

Mijo Vladić- pitao bih načelnika koliko je pijeska za vrijeme poplava dovezeno za cijelu 

općinu i kuda je on nestao? Drugo pitanje kada će se ofarbati  fasada  i prozori na ovoj zgradi? 

Ja vidim u materijalima za sjednicu, tu hoćemo graditi tri mrtvačnice, a ne održavamo ni ove  

zgrade koje imamo. Treće pitanje, da li smo mi kao vijeće ovdje ikada razgovarali da uputimo 

pomoć stradalima od poplave? Načelnik neće iznijeti podatke koliko smo mi novca potrošili 

za vrijeme poplave. Neću predlagati da se odreknemo dnevnica. Ljudi su tamo izgubili sve. 

Pejo Kovačević- mi nemamo točan podatak koliko je pijeska dovezeno, pijesak je 

upotrijebljen za nasipanje linija i poljskih puteva, a najveći dio je na deponiji na Gajni- stara 

šljunčara. Drugo što se tiče fasade, to bi svakako trebalo odraditi, ako ste za to možemo 

kandidirati prema Fondu, te da za te radove napravimo troškovnik. Ako ste za možemo 



napraviti projekt. Što se tiče pomoći za Gunju i poplavljena područja, mi jesmo o tome 

pričali. Ja sam tražio od Hrvatskih voda da nam daju onaj dio nasipa koji tarupiraju , ljudi su 

se sami ponudili da će sijeno  pokupiti , izbalirati i deponirati, a ja sam se ponudio odvesti na 

poplavljena područja. Mato Tomašević je to odradio i te su bale kod njega, sada je pitanje 

vremena kada ćemo to odvesti i to će biti nekakva mala pomoć. Općina je dala jednokratnu 

pomoć za poplavljena područja, udruga žena je također nešto organizirala po tome pitanju. 

Mijo Vladić- to je sve kap u moru, imam pritužbe da što se pijeska tiče da su vozili ljudi iz 

Garčina i Bickog Sela. Mi imao komunalnog redara i načelnika koji nisu nikoga opomenuli. 

Ti kažeš da ste pijeskom nasipali linije, ne znam tko to još radi. Tko je financirao kamen da se 

pospe put do lovaca. 

Pejo Kovačević- to je kamen s nasipa u Svilaju koji je bio na Palačkom. Osam rupa je bilo 

tamo. Općenito sam protiv da se nasipa pijesak, ali neki su ljudi inzistirali da hoće da se naspe 

pijesak. 

Mijo Vladić- ja mislim da to nije u redu. 

 
 

TOČKA 1. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine   

  Oprisavci. (prijedlog) 

 

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

prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama  na području općine Oprisavci. 

Pejo Kovačević- Mi moramo imati Odluku o nerazvrstanim cestama, sami ih moramo 

održavati i voditi brigu o njima. Dobili ste prijedlog Odluke i u navedenoj Odluci potrebno je 

dodati još jedan članak koji bi bio članak 5. , tako da bi se svi ostali članci pomaknuli za 

jedan broj više i on bi glasio ovako: 

 
„ Nerazvrstane ceste se sukladno stanju i zahtjevu održivosti razvrstavaju u sljedeće kategorije: 

1. kategorija : obuhvaća sabirne ceste velike gustoće prometa , koje se nalaze unutar građevinskog 

područja i spajaju se na (razvrstane) ceste višeg reda. 

2. kategorija: obuhvaća ceste koje se nalaze unutar izgrađenog dijela građevinskih područja, a povezuju 

više stambenih područja i vikend zona. 

3. kategorija : obuhvaća poljske i šumske putove, te ostale ceste koje prolaze neizgrađenim dijelom 

građevinskog područja.“ 

Franjo Klenuk- mi donosimo odluku o nerazvrstanim cestama, a ne znamo koje su to 

nerazvrstane ceste. 

Stjepan Novoselović- koja je svrha toga i da li to povlači konzekvencu mijenjanja Prostornog 

plana. 

Pejo Kovačević- po Zakonu o cestama to smo trebali donijeti davno prije, a zbog toga ne 

moramo mijenjati  Prostorni  plan. Moramo napraviti registar svih nerazvrstanih cesta, te 

napraviti katastarsku izmjeru kako bi iste mogli uvesti u zemljišnu knjigu. 

Antun Jovičić- Kada budemo imali registar nerazvrstanih cesta onda ćemo se baviti 

detaljima, a sada moramo donijeti generalnu odluku.  

 

Nakon rasprave o prijedlogu Odluke : 

  

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području općine Oprisavci.  



Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 8 glasova ZA 

i  jednim SUZDRŽANIM glasom donesena   

 

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI 

 

 (KLASA: 023-05/14-01/42, URBROJ: 2178/14-01-14-1)  koja je sastavni dio 

zapisnika i nalazi se u prilogu istog. 

 

TOČKA 2.  Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone na području  

  općine  Oprisavci. (prijedlog) 

 

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

prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničke zone na području općine Oprisavci. Molim 

načelnika da nam pobliže obrazloži odluku. 

Pejo Kovačević-  Sukladno odredbama Zakona i nalazu Državnog ureda ze reviziju dužni 

smo donijeti Odluku o osnivanju poduzetničkih zona, koja mora sadržavati ime poslovne 

zone, katastarske čestice , površinu navedene poslovne zone i namjenu poslovne zone. 

Prijedlog je da se poslovna zona zove „Stružani-Krč“. Sve dok nemamo donesenu ovu 

Odluku ne možemo ni povlačiti sredstva za poslovnu zonu. 

Mijo Vladić- stalno pričamo o toj zoni, pa zar mi nemamo već nekakve prijedloge? 

Pejo Kovačević- zona je u Prostornom planu općine i uvrštena je u županijsku strategiju . 

Antun Jovičić- do sada je zona Krč bila u Prostornom planu uređenja općine Oprisavci, 

temeljem toga je ušla u razvojnu strategiju županije. To što mi nemamo odluku o zonama ne 

znači da ona neće zaživiti. 

Stjepan Novoselović- u prošlim sazivima vijeća spominjana je poslovna zona Stružani, a sad 

od jednom kažemo da je spominjana samo u Prostornom planu. Iznenađujuće je da se nije 

maklo dalje od toga , ali činjenica je da ta poslovna zona  stoji  i da je tu koridor Vc pa će to i 

saživiti. 

Franjo Klenuk- upravo sam to htio reći, a sada se točno zna da je koridor odnio i dio 

katastarske čestice na kojoj je predviđena zona. 

Stjepan Novoselović- čudno mi je Jovičiću što ništa po tome pitanju nije odrađeno. 

Antun Jovičić- detaljnim Urbanističkim planom to je trebalo biti odrađeno, to bi netko trebao 

snimiti  da se vidi sada koliko točno iznosi poslovna zona. 

Pejo Kovačević- donošenje ove Odluke je prvi korak na nekakvom putu. Formalno mi 

moramo imati ovu Odluku da možemo dalje raditi. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o osnivanju 

poduzetničke zone na području općine Oprisavci.  Nakon glasovanja predsjednik 

Općinskog vijeća  konstatira da je s 9 glasova ZA (jednoglasno) donesena   

 

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  12. sjednici održanoj 09. 

listopada  2014.g. donosi 

O D L U K U 

o osnivanju Poduzetničke zone „Stružani – Krč“ 



Članak 1. 

Ovom se Odlukom osniva Poduzetnička zona „Stružani – Krč“.  

Poduzetnička zona „Stružani – Krč“. nalazi se unutar granica obuhvata Prostornog plana uređenja Općine 

Oprisavci  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/2003 i 20/2010), a na području  obuhvata 

određenog ovom Odlukom.  

      Članak 2.  

Poduzetnička zona „Stružani – Krč“  obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini 

Stružani: 435/1 i 436. 

Članak 3. 

Poduzetnička zona „Stružani – Krč“.obuhvaća ukupnu površinu od približno 456 436 m2, a nalazi se na 

području koje obuhvaća površinu južno od prometno komunikacijskog čvora autoceste A3  i Vc  uz   LC  42045 , 

a koja se proteže od ŽC 4217 do ŽC 4219 . 

Članak 4. 

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone „Stružani – Krč“. je općina  Oprisavci. 

 

Članak 5. 

Područje Poduzetničke zone „Stružani – Krč“ nije izgrađeno.  

Gradnja unutar Poduzetničke zone „Stružani – Krč“.  te njezino opremanje i uređenje provodit će se na 

temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.  

 Unutar Poduzetničke zone „Stružani – Krč“ planirana je gradnja građevina poslovne namjene - 

pretežito uslužne namjene kao i uređenje građevina i prostora za obavljanje zanatske i trgovačke djelatnosti te 

uređenja skladišnih, uredskih i pomoćnih prostora, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava 

okoliš.  

U cilju gradnje građevina i uređenja površina unutar područja Poduzetničke zone „Stružani – Krč“., Općina 

Oprisavci izgradit će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno prometne površine.  

 

Članak 6. 

Na dijelu područja Poduzetničke zone „Stružani – Krč“ planira se gradnja i uređenje radnog prostora za 

potrebe malih poduzetnika u površini koja zadovoljava njihove potrebe  te  zajedničkih  uslužnih  sadržaja  

kojima  bi  se  servisirale  potrebe  malih poduzetnika, ali i čitave Poduzetničke zone „Stružani – Krč“. 

 

Članak 7. 

Sastavni dio ove Odluke čine sljedeći prilozi:  

1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica 

2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 15/2003 i 20/2010). 

Prilozi iz ovoga članka nisu predmet objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

      Članak 8.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske 

županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-01/44 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 3 Osnivanje registra nekretnina u vlasništvu općine    

  Oprisavci. (prijedlog) 

 

Pejo Kovačević- svojevremeno je gospodin Vladić rekao da treba svu općinsku imovinu 

popisati i staviti u funkciju. U Trnjanskim Kutima imamo kuću na k.č.br. 564, te još 

jednu općinsku  parcelu i to k.č.br. 563/3 . U Poljancima imamo dom. U Oprisavcima  

imamo pašnjak koji je na natječaju dobio Cvijanović , moramo odlučiti da li ćemo ga 

prodati kao građevinsko zemljište ili ćemo ga i dalje iznajmljivati kao pašnjak. U 

Svilaju imamo dom , trebalo bi raspisati natječaj. Mi plaćamo struju za to. Doktor tamo 

radi , našoj doktorici smo dali prostor . U Svilaju također imamo onaj dio prema Savi. 



Mijo Vladić- kada je Franjo bio načelnik to je općina trebala prodati. Koliko mi imamo 

dobiti u općini ovo je sada sve nula. 

Stjepan Novoselović- da je to Franjo npr. tvoje da li bi ti to dao bez naknade, ionako 

smo dobili bolesnu ponudu da općina financira rad pošte. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o osnivanju 

registra nekretnina u vlasništvu  općine Oprisavci . Nakon glasovanja predsjednik 

Općinskog vijeća  konstatira da je s 9 glasova ZA (jednoglasno) donesena  Odluka: 

 

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  12. sjednici održanoj 09. listopada 2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju registra nekretnina u vlasništvu Općine Oprisavci 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci suglasno je da se osnuje registar nekretnina u vlasništvu 

Općine Oprisavci. 

Članak 2. 

 Sukladno članku 1. ove Odluke,  Općinski načelnik poduzet će potrebne radnje da se ustroji 

registar nekretnina u vlasništvu Općine Oprisavci. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 023-05/14-01/45 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 4.  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) 

 

Franjo Klenuk – u materijalima za sjednicu dobili ste 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, te mišljenje Vijeća mjesnog 

odbora Svilaj koje je suglasno da se izvrši zamjena nekretnina. 

Pejo Kovačević- nazočnima je pročitao procjenu Porezne uprave za navedeno zemljište 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje 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. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 9 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena  Odluka: 



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  12. sjednici održanoj 09. listopada  2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

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 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava zamjenu nekretnine u vlasništvu i posjedu 

OPĆINE OPRISAVCI ( OIB: 52262354242)  upisane u z.k.ul. broj 203 u k.o. Svilaj : 

 

- k.č.br. 81/1, k.o. Svilaj , koja u naravi predstavlja livadu, površine 17 343 m2 . 

 

za nekretninu u vlasništvu MATE TERZIĆ (OIB: 43177530032) I KATE TERZIĆ (OIB: 

32086753911) upisanu u z.k.ul. broj 57 u k.o. Svilaj : 

 

-  k.č.br. 385/3,  k.o. Svilaj, a koja u naravi predstavlja ORANICU  površine 2053  m2,  

 

 U SVRHU PROŠIRENJA MJESNOG GROBLJA SVILAJ.  

 

Članak 2. 
 Sukladno članku 1. ove Odluke,  između Općine Oprisavci i Terzić Mate i Terzić Kate iz 

Svilaja br. 44  biti će sklopljen ugovor o zamjeni nekretnina. 

 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-01/43 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 5.  Različito. 

 

Pitanja po ovoj točki nije bilo. 
 
 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  

20,45 sati. 
 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


