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Z A P I S N I K 

o radu 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 24. listopada 2014.g. 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 24. 

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   

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

Sjednici nije nazočan član Općinskog vijeća MATO VUKOVIĆ  

 

-  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 12 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 

10. MATEJ KOLOBARIĆ 

11. ZDRAVKO KATALINIĆ 

12. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

 

 



DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 12.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat. 

1. Donošenje Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja općine 

Oprisavci sa Zakonom o prostornom uređenju NN RH 153/13  (prijedlog) 

2. Izvješće o provedenom postupku bagatelne nabave  - 1.faza izgradnje 

mrtvačnica u Novom Gradu (k.č.br. 298. u k.o. Novi Grad), Prnjavoru (k.č.br. 

192. u k.o. Prnjavor) i Svilaju (k.č.br.57. i 384. u k.o. Svilaj) 

Izvjestitelj: Općinski načelnik – Pejo Kovačević 

3. Osnivanje registra nerazvrstanih cesta općine Oprisavci (prijedlog) 

4. Donošenje  Odluke o kratkoročnom kreditu kod PRIVREDNE BANKE 

ZAGREB d.d. Zagreb do jedne godine  (prijedlog) 

5. Donošenje Odluke o dopuštenom prekoračenju  po poslovnom računu 

Proračuna općine Oprisavci kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., 

Zagreb.(prijedlog) 

6. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 12. 

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 12.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Aktualni sat 

 
Mijo Vladić- iznenađuje me da dobro funkcioniramo i da smo svi zadovoljni. Ja bih postavio 

pitanja načelniku:  

1. Da li je riješen dug „Elektri“ ,  

2. Do danas zabrana na parkingu nije riješena i  

3. Da li je riješeno dječje igralište u Stružanima. 

Dvadeset godina sam vijećnik i nikada općina nije dizala kredit . 

Pejo Kovačević-pozdravio je sve nazočne te odgovorio na prethodna vijećnička pitanja: 

1. Dug „Elektri“ je isplaćen 

2. Parking, odnosno zabrana na istom nije riješena. Moram vidjeti s Mađarevićem za cijevi, 

jer nije imao tih cijevi, rekao je da će nabaviti. 

3. Kredit- što se tiče kredita možemo pričati po toj točki dnevnog reda. Potreba nam je, 

sporne su situacije za dom, mrtvačnice. Moje čisto razmišljanje je da će faliti novca. Nije 

to zaduženje napamet. Postoje obveze prema „Watmontu“, doći će nam isplata studenata i 

ostalo. Nemamo mi nekakve posebne dugove. Imamo 120.000,00 kn Palmi , legalizacija 

sportskih objekata je 70-80.000,00 kn. 

4. Igralište u Stružanima je plaćeno, morali su popraviti i ponovo prefarbati . Radi se o tome 

da se računi moraju platiti, kod ispostave računa ako nemamo primjedbi u roku 7 dana 

smatra se da je sve prihvaćeno. 

Mijo Vladić- nisam zadovoljan tvojim odgovorom, ne znam da li bi tako plaćao iz svojeg 

džepa . Vi se bojite za vašu plaću, mi funkcioniramo samo da je nekome dobro. Zašto je došlo 

do 150.000,00 kn kazne ? Zašto igralište nije odrađeno kako treba? Lako je s tuđim novcem. 



Ne pitate što je s onima koji uplaćuju u taj proračun. Imamo dnevnice nitko ne radi džabe . 

Nitko nema primjedbi,  izgleda da sve funkcionira kako treba. Poslušajte ljude koji nisu u 

vijeću , pitaju da li ćemo se mi zadužiti. 

Frano Klenuk- u aktualni sat se uključuje par ljudi. 

Sanja Jaredić- Psi lutalice – Da li se to može riješiti? Ja sam također imala štetu. Mislim da 

ih ima malo više u selu. Je li to toliko komplicirano za riješiti? 

Pejo Kovačević- slali smo glas od kuće do kuće da se zatvore psi, te da će lovci to rješavati. 

Treba napraviti sastanak s lovcima.  

Marija Stojanović- zar već nismo na vijeću pričali o mogućnosti podizanja kredita? 

Pejo Kovačević-Pričali smo čak i na stranačkom sastanku. 

Mijo Vladić- nikada nismo spominjali kredit na SDP-u. Mislim da ste vi imali sastanak bez 

mene.  

Antun Jovičić- postavio bih načelniku pitanja:  

1.    Kakva je suradnja s Mjesnim odborima,  

2.    Kamen što je bio u Svilaju odvezen je u Oprisavce, a u Svilaju (prolaz-most) gdje je       

potreba nije odrađeno. 

3.    Ponovljeno pitanje- Što je s autobusnom čekaonom u Svilaju? Hoće li biti popravljena? 

Pejo Kovačević-  
1.    Od kako smo konstituirali Vijeća mjesnih odbora nismo imali sastanak. U narednih 

mjesec dana pozvat ćemo predsjednike mjesnih odbora. 

2.    Jedan dio kamena iz Svilaja je odvezen u Oprisavce, bilo je 8 rupa pored auto puta, drugi 

dio nasut je put prema „Palačkom“ i ispred crkve u Svilaju. 

Franjo Klenuk- 

1. Rekli smo da ćemo iz Vatrogasnog doma jedan dio dokumentacije mjesnog odbora 

prenijeti u općinu. 

2. Dokle smo došli s igraonicom? 

Pejo Kovačević- u fazi smo opremanja prostora, jedan dio didaktičke opreme imamo . Plan je 

da 03.11. krene igraonica. 

Franjo Klenuk- da li se ta igraonica plaća? 

Pejo Kovačević- cijena u Donjim Andrijevcima je 200,00 kn, mislim da će kod nas biti niža 

cijena. 

Sanja Jaredić- da li oni plaćaju što im mi ustupljujemo prostor? 

Pejo Kovačević- njima je prostor dat bez naknade , mislim da će cijena biti manja , jer ne 

plaćaju prostor. 

Franjo Klenuk- Kako je to zamišljeno? 

Antun Kovačević- koliki vremenski period se ide? Da li se ide u ljetnim mjesecima? 

Pejo Kovačević- išlo bi se tri dana u tjednu. 

Stjepan Novoselovi- (zahvalio se na ukazanoj sućuti)  

1.   U kojoj fazi je cesta prema groblju u Poljancima ?  

2.   Je li se išlo na natječaj što se tiče igraonice, kako je to odrađeno, tko to drži? Po meni je       

      normalan tijek da vijeće donese Odluku da se nekome odobri korištenje bez naknade, da      

      se zna da su odnosi čisti. 

Franjo Klenuk- znači tvoj prijedlog je da se igraonica da na korištenje bez naknade? 

Stjepan Novoselović- mislim općenito za sve doktora itd. 

Pejo Kovačević-  

1. Što se tiče ceste prema groblju prije zadnje sjednice nazvali su iz Ministarstva da nismo  

prošli na natječaju, kasnije sam došao do zaključka da je to zato što ista nije u vlasništvu 

općine. Mišljenja sam da tu cestu treba nasuti. Da li čekati natječaj ili da ju sami 

naspemo? 



2. Za igraonicu nije bio nikakav natječaj . „Udruga leptir“ se pojavila kao zainteresirana da 

se otvori dječja igraonica. Oni i dječji vrtići su jedini koji to mogu raditi. Općina također 

ima obvezu i male škole. 

       Nije loše da se donese Odluka o davanju na korištenje prostora bez naknade. Trebamo          

       vidjeti kako riješiti i ostalo. 

Antun Jovičić- Općinsko vijeće je donijelo Odluku o raspolaganju općinskom imovinom. 

Stjepan Novoselović- ja sam i dalje stajališta  da je to što radimo protuzakonito, novac 

poreznih obveznika ugrađujemo u privatno. 

Antun Jovičić- općinska imovina se daje natječajem u najam. 

Stjepan Novoselović- imali smo ljude iz pošte sa idejom da  sufinanciramo njihov rad. 

Mijo Vladić- dokle su došli poslovi na Krbeđedu.  Škola  u Trnjanskim Kutima , dom u 

Poljancima- na čega to liči? Mi bi gradili nove objekte, a ne možemo ni ove održavati. Koja 

općina je gradila tri mrtvačnice odjednom? To je van svake pameti.  

Pejo Kovačević- što se tiče reciklažnog dvorišta odobreno nam je cca 90.000,00 kn i u fazi 

smo ishođenja građevinske dozvole. Zapelo je kod gđe. Artuković . Mi smo jedina općina u 

Brodsko-posavskoj županiji koja je krenula u projekt  reciklažnog dvorišta. Mi imamo 

Prostorni plan i Reciklažno dvorište je u industrijskoj zoni, potrebno je uskladiti prostorni 

plan, nadam se da ćemo to pozitivno riješiti, sve smo suglasnosti do sada dobili. 

 

 

 

TOČKA 1. Donošenje Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja općine 

  Oprisavci sa Zakonom o prostornom uređenju NN RH 153/13  (prijedlog) 

 

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

prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja općine Oprisavci sa Zakonom 

o prostornom uređenju NN RH 153/13. 

Pejo Kovačević- Kod ishođenja dozvola za reciklažnog dvorišta naišli smo na određene 

probleme u Prostornom planu, radi se o granicama izgrađenog i neizgrađenog građevinskog 

područja. Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske  županije  zaključio je da većina 

općina u prostornom planu ima određeni propust, te je Župan donio odluku da će županija 

financirati usklađenje prostornih planova . Temeljem navedenog dobili smo prijedlog Odluke, 

koju naše vijeće treba usvojiti kako bi se nastavilo s daljim aktivnostima. To je procedura 

koju mi moramo proći. Prostorni plan je ozbiljan dokument koji ukoliko nije odrađen kako 

treba može stvarati nevjerojatne probleme. Konkretan problem u našem prostornom planu su 

ceste kojima je širina kolnika 7m, Županijska uprava za ceste ne želi prihvatiti tu širinu i traže 

sufinanciranje općine. Tražio sam očitovanje gosp. Čižmeka za navedeni problem. Očitovanje 

smo proslijedili ŽUC-u. Kod izmjena i dopuna Prostornog plana naravno moramo voditi 

računa o tome. 

 

Nakon rasprave o prijedlogu Odluke : 

  

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o izradi usklađenja 

Prostornog plana uređenja općine Oprisavci sa Zakonom o prostornom uređenju NN RH 

153/13. 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 12 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena  Odluka: 

 



Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i i članka 32. Statuta 

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

na 13. sjednici održanoj 24. listopada  2014. godine donosi  

 

O D L U K U 

O IZRADI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE OPRISAVCI 

SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU NN RH 153/13 

 

I  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: Odluka).  

  

II  PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA 

Članak 2. 

Izrada i donošenje usklađenje Prostornog plana uređenja općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) 

temelji se na odredbama članaka 201. i posredno članaka od 86. do 113.  Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ br. 153/13 - u daljnjem tekstu: Zakon). 

 

III  RAZLOZI DONOŠENJA PLANA     

Članak 3. 

Donošenjem novog  Zakona  pokazala se potreba za usklađenjem Prostornog plana, a posebice odredbama čl. 

201. stavak (1) kojima su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan na način da odrede 

neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu. 

 

IV  OBUHVAT PROSTORNOG PLANA  

Članak 4. 

Obuhvat usklađenja Plana su postojeća građevinska područja određena važećim Prostornim planom.   

 

V   SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU  PROSTORNOG PLANA 

 Članak 5. 

Važeći prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji definiraju područje prostornog 

uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno. Donošenjem 

novog Zakona  za sva građevinska područja koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen 

urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji su bili propisani 

dosadašnjim zakonima onemogućen ja postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih 

građevina., a sve definirano članka 201. Stavak (1), (2) i (3).Zakona. Kako  ova dopuna Prostornog plana 

predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi se javna rasprava.    

 

VI  CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA 

Članak 6. 

Ciljevi i programska polazišta plana proizašla iz članka 3. i 5.Odluke, su omogućavanje ishođenja dozvola i 

akata gradnje na građevinskom zemljištu određenom kao neizgrađeno ali koje je u naravi i uređeno građevinsko 

zemljište. 

 

VII  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA  STUDIJA I DRUGIH DOKUMENTA 

 PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE 

 UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA  

Članak 7. 

 Za izradu Prostornog plana koristit će se postojeći važeći Prostorni plan.  

 

VIII  NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA 

Članak 8. 

Usklađenje Prostornog plana izradit će Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.  



 

IX  POPIS  JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 

 ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA  KOJI 

 TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA 

Članak 10. 

Kako se isključivo radi o usklađenju Prostornog plana sa Zakonom nema potrebe za sudjelovanje javnopravnih 

tijela. 

 

 

XI  PLANIRANI  ROK ZA IZRADU  PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH  POJEDINIH 

FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA  

Članak 11. 

Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja usklađenja Prostornog plana po fazama, kako slijedi: 

o Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana od dostave Odluke 

o Izrada Konačnog prijedloga Plana: 8 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju konačnog prijedloga 

plana na temelju nacrta. 

Temeljem Zakona, članak 94.  stavak (3) za usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom  ne provodi se 

postupak javne rasprave. 

Temeljem Zakona, članak 107.  stavak (4) za usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom  ne ishodi se 

mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije jer je isti izrađivač. 

 

X  IZVORI FINANCIRANJA PLANA 

Članak 12. 

Izrada Prostornog plana financira se iz sredstava županijskog proračuna. 

 

XI  ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA PROSTORNOG 

 PLANA 

Članak 13. 

Unutar obuhvata Prostornog plana za vrijeme trajanja usklađenja nema zabrane izdavanja akata kojima se 

odobravaju zahvati u prostoru,odnosno građenje. 

 

XII ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprisavci. -nositelju izrade plana.  

Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja: Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, 

Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja - Informacijskom  sustavu  i Hrvatskom zavodu za prostorni 

razvoj kao i nadležnom Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji za izdavanje dozvola i akata za 

gradnju. 

Nositelj izrade dostavlja ovu Odluku susjednim jedinicama lokalne samouprave. 

 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.“ 

 

KLASA: 023-05/14-01/46 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 2.  Izvješće o provedenom postupku bagatelne nabave  - 1.faza izgradnje 

mrtvačnica u Novom Gradu (k.č.br. 298. u k.o. Novi Grad), Prnjavoru 

(k.č.br. 192. u k.o. Prnjavor) i Svilaju (k.č.br.57. i 384. u k.o. Svilaj) 

         Izvjestitelj: Općinski načelnik – Pejo Kovačević 

 

Pejo Kovačević-  za 1.fazu izgradnje mrtvačnica (temelji s temeljnom pločom) u Novom 

Gradu (k.č.br. 298. u k.o. Novi Grad), Prnjavoru (k.č.br. 192. u k.o. Prnjavor) i Svilaju 



(k.č.br.57. i 384. u k.o. Svilaj), evidencijski broj: 17-BAG/2014., kao najpovoljnija ponuda 

odabrana je  ponuda ponuditelja: IZGRADNJA- MAĐAREVIĆ  d.o.o. iz Oprisavaca s 

ponuđenom cijenom 112.800,96 kuna (bez PDV-a).  Procijenjena vrijednost nabave bila je  

150.000,00 kuna. 

primljeno je 5 (pet) ponuda  - TERMO- DOM d.o.o., Velika Kopanica -150.917,27 kn , 

STAMBENA IZGRADNJA d.o.o. Slavonski Brod- 157.491,75 kn, PIRAMIDA BROD 

d.o.o., Slavonski Brod -192.066,00 kn, K.S.-GRADNJA d.o.o., Poljanci -139.280,10 kn, 

IZGRADNJA- MAĐAREVIĆ d.o.o.-, Oprisavci-112.800,96 kn (sve cijene su iskazane bez 

PDV-a). Ponuditelji TERMO- DOM d.o.o., Velika Kopanica, , PIRAMIDA BROD d.o.o., 

Slavonski Brod  i  STAMBENA IZGRADNJA d.o.o. Slavonski Brod odbijeni su jer su 

ponudili veću cijenu od procijenjene vrijednosti. 

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda  ponuditelja 

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ d.o.o., Oprisavci  u potpunosti sukladna uvjetima iz Poziva za 

dostavu ponuda, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniža cijene, ocijenjena 

najpovoljnijom po provedenom postupku bagatelne nabave . 

Mijo Vladić- zašto nije traženo -  „ključ u bravu“? 

Stipo Džambo- to je previše samo za tri temelja. 

Pejo Kovačević- u cijenu su uračunati materijal i ruke. Što se tiče troškovnika ja sam ga 

revidirao, procjenu smo uzeli iz informativne ponude.  

Mijo Vladić- ja samo ne znam kako ćemo sve to platiti. 

Antun Jovičić- kada završimo dom idemo napraviti mrtvačnice, čega se bojimo, zaustavit 

ćemo sadnju drvoreda ako treba i neke male poslove  i odradit ćemo sve.  

 

 

 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je donesen 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  13.  sjednici održanoj  24. listopada 2014.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o provedenom postupku bagatelne nabave  - 1.faza izgradnje 

mrtvačnica u Novom Gradu (k.č.br. 298. u k.o. Novi Grad), Prnjavoru (k.č.br. 192. u 

k.o. Prnjavor) i Svilaju (k.č.br.57. i 384. u k.o. Svilaj) 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o Općinskog načelnika 

o provedenom postupku bagatelne nabave  - 1.faza izgradnje mrtvačnica u Novom Gradu 

(k.č.br. 298. u k.o. Novi Grad), Prnjavoru (k.č.br. 192. u k.o. Prnjavor) i Svilaju (k.č.br.57. i 

384. u k.o. Svilaj). 

 

KLASA: 023-05/14-01/48 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 



TOČKA 3 Osnivanje registra nerazvrstanih cesta općine Oprisavci (prijedlog) 

 

Franjo Klenuk – u materijalima za sjednicu svi članovi Općinskog vijeća dobili su 

popis nerazvrstanih cesta koje bi trebale ući u registar nerazvrstanih cesta na području 

općine Oprisavci. 

Pejo Kovačević- ovaj popis je popis cesta koje bi trebale biti u registru nerazvrstanih 

cesta. Trebamo ih prevesti u općinsko vlasništvo kako bismo ih kasnije mogli 

kandidirati na natječajima. Gospodin Jovičić je na natječaj kod Ministarstva regionalnog 

razvoja kandidirao dvije ceste, ali smo dobili odbijenicu vjerojatno zbog toga što nisu u 

našem vlasništvu.  

Zdravko Katalinić -  znači prema ovom popisu mi u Trnjanskim Kutima nemamo 

nerazvrstanih cesta . 

Pejo Kovačević- recite da li u Trnjanskim Kutima ima takvih cesta, mi registar možemo 

naknadno proširivati. 

Franjo Klenuk- možda ne bi bilo loše da za iduću sjednicu pripremimo točan popis. 

Antun Jovičić- koliko je ovo hitno? Suradnja mjesnih odbora je izostala. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o osnivanju 

registra nerazvrstanih cesta   općine Oprisavci . Nakon glasovanja predsjednik Općinskog 

vijeća  konstatira da je s 12 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  13. sjednici održanoj 24. listopada 2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju registra nerazvrstanih cesta općine Oprisavci 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci suglasno je da se osnuje registar nerazvrstanih cesta  

Općine Oprisavci. 

 

Članak 2. 

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

registar nerazvrstanih cesta općine Oprisavci. 

 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 023-05/14-01/47 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 4.  Donošenje  Odluke o kratkoročnom kreditu kod PRIVREDNE BANKE 

   ZAGREB d.d. Zagreb do jedne godine  (prijedlog) 

TOČKA 5.  Donošenje Odluke o dopuštenom prekoračenju  po poslovnom računu 

   Proračuna općine Oprisavci kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., 

   Zagreb.(prijedlog) 

 



 

Franjo Klenuk – predložio je da se o točkama 4. i 5. dnevnog reda raspravlja zajedno, 

jer se radi o sličnim pitanjima. 

Pejo Kovačević- u materijalima za sjednicu dobili ste prijedloge Odluka o 

kratkoročnom kreditu do jedne godine gdje se možemo zadužiti do 800.000,00 kn uz 

kamatnu stopu 5,8% i dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna općine 

Oprisavci do 300.000,00 kn uz kamatnu stopu 6,6%  uz mjenice i zadužnice  za jedan i 

drugi oblik zaduživanja. 

Mijo Vladić- kada digneš kredit prvo otplaćuješ kamate, možda da mi svojom 

imovinom garantiramo. 

Franjo Klenuk- koliko još do Nove Godine moramo isplatiti . 

Pejo Kovačević- imamo još 120.000,00 kn „Palmi“ plus PDV i još oko 500.000,00 kn 

za dom. 

Stjepan Novoselović- 6,6% kamate. Koliko nas košta taj novac.? Trebamo se pokriti 

koliko možemo. Kredit uzimaš za ono što moraš. Da mi idemo u neke projekte, ali mi 

dižemo kredit za kojeg nemamo opravdanja. Taj dozvoljeni minus dobro košta. 

Mijo Vladić- sala je pri kraju, koliko još treba da ona donese koju kunu. Molio bih da se 

imenom i prezimenom stavi u zapisnik tko je ZA donošenje ovih odluka, a tko je 

PROTIV. 

Pejo Kovačević- kredit ne bi bio prvenstveno za mrtvačnice, tu je završetak društvenog 

doma. Ne moramo mi dići ovaj ponuđeni iznos, toliko nam banka zbog dobrog rejtinga 

nudi. 

Mijo Vladić- ja sam rekao da se obratite gospođi Janković da vas uputi kako povući 

sredstva, Uremović je sam išao tamo . Gospođa Janković koji projekt odradi tu se i 

dobivaju sredstva. Vi to samo gledate. Ništa mi ne možemo, a trpamo se tamo gdje nam 

nije mjesto. Uremović je prvi za udžbenike digao ruku. Za neke stvari smo brzi, a sada 

da dižemo kredit.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o 

kratkoročnom kreditu kod PRIVREDNE BANKEZAGREB d.d. Zagreb do jedne 

godine i Odluke o dopuštenom prekoračenju  po poslovnom računu Proračuna općine 

Oprisavci kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., Zagreb pozivajući svakog 

vijećnika osobno da se izjasni da li je ZA , PROTIV ili SUZDRŽAN: 

Franjo Klenuk- PROTIV 

Antun Jovičić- sama tehnika kredita zaduživanja mora biti u Proračunu što treba uvrstiti u 

iduću godinu.  PROTIV 

Sanja Jaredić- PROTIV 

Zdravko Katalinić- PROTIV 

Matej Kolobarić- PROTIV 

Stipo Džambo-  PROTIV 

Stjepan Novoselović- PROTIV 

Stjepan Živković- PROTIV 

Antun Kovačević-PROTIV 

Mijo Uremović-  SUZDRŽAN 

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da navedene Odluke 

NISU donesene. 



TOČKA 5.  Različito. 

 

Stjepan Novoselović – lovci iz Poljanaca su pitali da li je u Proračunu što planirano za 

njih? 

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

21,10 sati. 
 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


