
 

 
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  023-01/15-01/06 

URBROJ: 2178/14-02-15-2 

Oprisavci, 26. studenoga 2015.g.  

 

Z A P I S N I K 

o radu 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 26. studenoga 2015.g. 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 26. 

studenoga  2015.g.  s početkom u 19,47 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  i zamjenica Općinskog načelnika MARIJA 

STOJANOVIĆ 

-  Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća, ZDRAVKO KATALINIĆ (izostanak 

opravdao),  MATO VUKOVIĆ (izostanak opravdao ), STJEPAN ŽIVKOVIĆ ,STIPO DŽAMBO i 

STJEPAN KURKUTOVIĆ 

-  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 8 vijećnika, odnosno dovoljan broj za pravovaljani 

nastavak rada. 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk  pročitao je nazočnima dnevni red. 

Pejo Kovačević-predlaže da se TOČKA 1. skine s dnevnog reda, jer izvjestitelj po ovoj točki gosp. 

Grgić iz opravdanih razloga nije mogao doći. Trebao je prezentirati plan poslovne zone u Novoj 

Gradišci, te na taj način i predložiti idejno rješenje poslovne zone u Stružanima. 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

4. ANTUN JOVIČIĆ  

5. MIJO UREMOVIĆ  

6. MATEJ KOLOBARIĆ 

7. JOSIP CVIJANOVIĆ 

8. ANTUN KOVAČEVIĆ 

 



 

 

DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice 

    Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

Aktualni sat. 

1. Razmatranje prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Oprisavci za period od 2015. -

2020. godine – prije davanja na javnu raspravu. 

2. Prijedlog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske između 

općine Oprisavci i općine Garčin. 

3. Različito. 

 

Dnevni red s predloženom izmjenom  je jednoglasno usvojen 

 

 

Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice  

Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 20. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 20.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen uz 

primjedbu da se u zapisniku ispravi da je sjednici umjesto Sanje Jaredić  bio nazočan Josip 

Cvijanović. 

 

Aktualni sat. 

 

Franjo Klenuk- molim načelnika da nas izvijesti što je učinjeno od prošle sjednice 15.09. do danas. 

Pejo Kovačević- reciklažno dvorište, provedena je javna nabava, odabran je izvođač radova i 

uveden je u posao. Proveli smo javnu nabavu za Trnjanske Kute, sutra bi trebala bit donesena 

odluka o odabiru. Pustili smo u funkciju dom u Oprisavcima. Kompletirali smo ono što je falilo od 

opreme. Uređivane su zelene površine, na groblju smo betonirali mjesta gdje se odlažu kontejneri. 

U Svilaju je betonirana staza od ograde do kapelice. Riješili smo dom u Svilaju, potpisan je ugovor 

o darovanju, predano je na uknjižbu u gruntovnicu. Škola nam je darovala dom u Svilaju. Tako da 

će u našem vlasništvu biti zgrada i jedan dio zemljišta. a  na godinu ćemo  kod Fonda i to moći 

kandidirati. 

Mijo Vladić- načelnik je iznio što je radio, mene zanima sala. Da li je potrebno da ispred nje gori 

15-ak svjetala i kada sala nije u upotrebi?  Neka gori par svjetala radi sigurnosti. Mi smo radi uštede 

isključili reflektore na crkvama. Moj prijedlog je da isključimo dio svjetala. 

Franjo Klenuk- smatram da je taj prijedlog u redu. 

Pejo Kovačević- kako je bio probni rad sale, trebao je doći predstavnik Watmonta, jer su iskakali 

neki osigurači. Također mislim da ne bi sva svjetla trebala biti upaljena, ali zbog nekakvog probnog 

rada trebalo je isprobati što radi, a što ne radi. 

Franjo Klenuk- što je s osobama u javnim radovima , do kada su radili? 

Pejo Kovačević- oni su radili do 01.10., a financirani su od strane Zavoda za zapošljavanje. Radili 

su dio koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta. 

Franjo Klenuk- hoće li se oni moći javiti i nagodinu? 



 

Pejo Kovačević- samo oni koji su dvije godine prijavljeni na zavodu za zapošljavanje. smatram da 

su oni to odradili dosta dobro. 

Matej Kolobarić- vratio bih se na salu i na taj dio uštede. Sa stajališta općine trebalo bi više 

poraditi na marketingu da se sala stavi u funkciju, te da privređuje. 

Josip Cvijanović- ako treba raditi uštedu i  u Kutima prema lovačkoj kući svjetla gore bez veze, 

treba nešto poduzeti. Također bih postavio pitanje Gajne , ruše se topole i voze se na rezanje, tko je 

to dozvolio? 

Pejo Kovačević- što se tiče Gajne ne znam ni tko ni kada vozi. Kako je to prije bilo i kako je sada, 

da li je to išlo preko Hvatskih voda ne znam. Zemljište je u vlasništvu Republike Hrvatske, a dano 

je na korištenje Braniteljskoj zadruzi. 

Mijo Vladić- kada sam ja godinama pričao o Gajni nitko ništa nije uradio. Mi smo njih u općini 

častili. Nitko se ništa nije protivio, niti tražio. 

Pejo Kovačević- ovu zgradu što su radili na Gajni radila je Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim krajolikom. 

Josip Cvijanović- ljudi sada  ne mogu krave goniti na Gajnu. 

Franjo Klenuk- projekt Gajna je započeo 80-tih godina kada je Gajna proglašena zaštićenim 

krajolikom. Ljudi su negodovali.Koliko ja znam od kada je Gajne uvijek se isticalo da će se krave 

moći goniti na Gajnu. Trenutno je gosp. Bodrožić taj koji upravlja tim prostorom. Poznato je da je 

to poplavno područje i to nije naše. 

Josip Cvijanović- veliki novci će se dobiti za Gajnu. 

Stjepan Novoselović- to je naše područje, da smo bili aktivniji to smo mogli i mi napraviti. 

Apsolutno općina nije dobila ništa. Rečeno je da će krave ići na Gajnu kako ne bi zarasla, nije 

logično da krave sada ne mogu ići na pašu. 

Mijo Vadić- to je sada gotovo ne treba više postavljati to pitanje. 

Stjepan Novoselović- da li je išta učinjeno po pitanju povećanja brzine? Da li je gosp. Janković 

nešto poduzeo? 

Pejo Kovačević- Mi smo uputili dopis ŽUC-u  dobili smo odgovor da nisu nadležni za taj dio. 

Stjepan Novoselović-  gosp. Janković je obećao da će to riješiti, no dobio sam odgovor od njega  da 

mu je načelnik rekao da to stopira, jer će to općina riješiti. 

Matej Kolobarić- znači mi imamo rješenje za povećanje brzine na 70 km/h, ali imamo odgovor od 

ŽUC-a da nisu nadležni za postavljanje znakova. 

Mijo Vladić- Tko je onda nadležan? Što nam je gosp. Jovičić rekao kada smo od carine tražili 

koliko je šljunka Opačak izvezao. Mi to ne tražimo privatno. 

Antun Jovičić- dobili smo odgovor da je to tajna. 

Stjepan Novoselović- treba vidjeti u čijoj nadležnosti je postavljanje znakova i da se to riješi. 

 

TOČKA 1. Razmatranje prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Oprisavci za 

  period od 2015. -2020. godine – prije davanja na javnu raspravu. 

 

Pejo Kovačević- što se tiče strateškog plana općine , on bi trebao biti kompatibilan sa Strateškim 

planom županije. U strateški plan potrebno je uvrstit sve što planiramo u navedenom razdoblju, ono 

što nije planirano nećemo moći kandidirati prema fondovima Europske unije . To su nekakve 

osnovne smjernice plana razvoja koji su dobiveni iz ankete koju smo dostavili udrugama, 

obrtnicima, poljoprivrednicima itd. Plan bi u skorije vrijeme trebao ići na javni uvid i javnu 



 

raspravu. Prijedlog strateškog plana dostavljen Vam je na razmatranje kako bi vi mogli dati još 

nekakve svoje prijedloge . Točnije da vidimo što je dobro, što nije dobro.  

Mijo Vladić-  izlaganje načelnika je dobro, dobro je što će se nešto graditi, ali gledajući političku 

situaciju , da li smo sigurni da ćemo biti općina ili ne. Stvoreni su naboji, priča se da su načelnici 

pogodovali pojedincima. Pitam se kakve sam ja imao koristi od općine. Nisam dobio od općine i 

države ništa, a drugi  su dobili i opet su protiv načelnika.  Pričali smo o Gajni, također imamo 

čovjeka kojemu svijetli javna rasvjeta u dvorištu  na račun općine, a da sam se ja skopčao gdje bih 

završio? Ja nisam nikome zavidan, ova općina dobro dođe nekima, zaposlenicima također. Pustimo 

malo da vidimo kako će politika završiti. 

Franjo Klenuk- ja nisam političar, ali mislim da stalno brkamo lončiće. Zašto se stalno po 

medijima povlači da smo uložili sredstva, a mali izvukli iz Europe. 

Mijo Vladić- Gdje piše da smo mi ta sredstva uplatili? 

Stjepan Novoselović- držim da se mi s Oriovcem ne možemo uspoređivati,  ako se okrenemo 

prema drugim općinama vidjet ćemo da se ne možemo uspoređivati. Mislim da nismo baš previše 

napravili.  Da ne pričam sada o kanalizaciji  i kako će ista biti odrađena . Mi svakako moramo 

poraditi na kvaliteti života. Ja sam prijedlog strateškog plana pročitao od početka do kraja i mislima 

da je solidno odrađen. 

Mijo Vladić- najviše treba poraditi na obilaznoj cesti. 

Pejo Kovačević- ovo što je planirano to su dostavile udruge, mjesni odbori i pojedinci. 

Stjepan Novoselović – ja sam to pročitao, a to kada bi se ostvarilo…. 

Pejo Kovačević- u dvanaestom mjesecu treba biti javna rasprava, a kako su tu vijećnici skoro iz 

svih naselja možda ima još prijedloga. 

Franjo Klenuk- predlažem da se načelniku ili tajnici javi, ako netko ima još nekakvih prijedloga , 

odnosno izmjena i dopuna. 

Josip Cvijanović- ima li načelnik saznanja što je s mostom na Biđu? 

Franjo Klenuk- neka načelnik vidi s gosp. Dukićem što je u planu po tom pitanju. Sigurno postoji 

projekt za to. 

Antun Jovičić- ja bih pitao načelnika tko donosi ovaj strateški plan? 

Pejo Kovačević- Općinsko vijeće usvaja, odnosno donosi plan. 

Antun Jovičić - sam si rekao da se nećemo moći u ovom razdoblju kandidirati, ako pojedini 

projekti nisu obuhvaćeni planom. Predlažem da se u planu izmjeni dio koji se odnosi samo na jedno 

naselje, tako da energetska obnova javne rasvjete, staze i izgradnja za sport i rekreaciju ide u svim 

naseljima općine. 

Pejo Kovačević- predloženo je da se iza doma napravi igralište za mali nogomet ili tenis. Da li u 

strateškom planu mora biti konkretno navedeno ili može biti i uopćeno to ćemo vidjeti s tvrtkom 

koja izrađuje plan. Što se tiče staza potrebno je produžiti staze u Svilaju prema Sredancima, u 

Prnjavoru prema groblju, ulaz u Novi Grad. Ovo je svakako dobro pitanje. 

 

Nakon rasprave donesen je 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  21.  sjednici održanoj  26. studenoga 2015.g. donosi 



 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranje prijedloga Strateškog razvojnog programa 

Općine Oprisavci za period od 2015. -2020. godine 

                                                                                  

                                                                                 I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci razmotrilo je prijedlog Strateškog razvojnog programa Općine 

Oprisavci za period od 2015. -2020. godine – prije davanja na javnu raspravu, te zaključilo sljedeće: 

- da će vijećnici koji imaju još nekakvih prijedlog ili primjedbi po pitanju prijedloga Strateškog plana 

razvoja općine Oprisavci iste  u što kraćem roku dostaviti u općinu Oprisavci . 

- da se u Strateškom planu dio koji se odnosi na izgradnju staza i igrališta u pojedinim naseljima 

općine planira za sva naselja općine.  

 

KLASA: 023-05/15-01/31 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

TOČKA 2. Prijedlog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

  Hrvatske između općine Oprisavci i općine Garčin. 

 

Pejo Kovačević- radi se o tome da bi trebali napraviti pravednu raspodjelu zemljišta između Općine 

Garčin i općine Oprisavci u ovih šest tabli koje su dijelom na našoj, a dijelom na općini Garčin. Sve 

skupa radi se o nekih 100 ha. 69 ha  pripada općini Garčin, a nekih 31 ha općini Oprisavci. Za sada 

mi ugovorom pokrivamo 15-ak ha. Znači zakinuti smo za dio koji nam pripada od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta. Za k.č.br. 2 sada ugovor ima čovjek koji je bio u mirnom posjedu.  

Stjepan Novoselović- Što je s onim tablama što se rade u podzakup? 

Pejo Kovačević- radio se o tome da bi zemljište trebalo biti adekvatno raspoređeno 

Antun Jovičić- tamo gdje smo mogli razgovarati, to je riješeno. Agencija ako radi natječaj na naše 

zemljište novac ne dolazi nama. 

Pejo Kovačević- nije isto kada mi odlučujemo, a kada odlučuje Garčin. 

Antun Jovičić-  reći ću nešto o tome podzakupu, gdje sam i s odvjetnicima razgovarao o tome. To 

je teško dokazivo. 

Mijo Vladić- tko je u podnajmu ja ću javno dokazati, to je lako dokazati. 

Antun Jovičić- Vi nikada niste imali koristi od općine? A kada smo smanjili komunalni doprinos. 

Franjo Klenuk- ima li kakav prijedlog ili zaključak da donesemo po ovoj točki? 

Pejo Kovačević- katastarske granice ne bismo mijenjali, nego bi njima pripale četiri a nama dvije 

table. 

Franjo Klenuk- znači imamo prijedlog  da se k.č.br. 1 i  2  u k.o. Trnjanski Kuti pripoje k.č. br. 

793 i 794 u k.o. Zadubravlje koje bi činile table kojima bi raspolagala općina Oprisavci, a k.č.br. 9, 

10, 3 i 4  u k.o. Trnjanski Kuti da se pripoje k.č.br. 791,792,795,797,798 i 797 u k.o. Zadubravlje 

koje bi činile table kojima bi raspolagala općina Garčin. 

Mijo Vladić- što je s tablama u Trnjanskim Kutima (višnje) već su neki ušli . Mirković je od 

Agencije dobio da može raditi. Što je sad to? 

Pejo Kovačević- imamo informaciju da netko radi. Jedan od Mirkovića je došao u općinu napraviti 

zahtjev za mirni posjed. 

Franjo Klenuk- to je još uvijek voćnjak, nije nikako odrađen taj dio da se privede drugoj kulturi. 

To nismo mogli dati u natječaj, a odjednom je dobio netko deseti. 



 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog raspolaganja 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske između općine Oprisavci i općine 

Garčin 

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

(jednoglasno) donesen Zaključak, koji glasi: 

 

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  21.  sjednici održanoj  26. studenoga 2015.g. donosi 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike  

 Hrvatske između općine Oprisavci i općine Garčin 

I 

Općinsko vijeće općine Oprisavci predlaže zamjenu raspoaganja poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području  općine Oprisavci i to slijedeće katastarske čestice: 

u k.o. Kuti Trnjanski 

k.č. br. 10,  oranica površine 15041 m2 

k.č. br.  9,  oranica površine  50647 m2 

k.č. br.  3,  oranica površine  53731 m2 

k.č. br.  4,  oranica površine  10468 m2 

u k.o. Oprisavci 

k.č.br. 779, oranica površine 12523 m2 

___________________________________ 

                          UKUPNO: 142410 m2 

za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Garčin i to 

slijedeće katastarske čestice: 

 u k.o. Zadubravlje 

k.č. br. 793,  oranica površine    67637 m2 

k.č. br. 794,  oranica površine  103027 m2 

__________________________________ 

                          UKUPNO:     170664 m2 

II 

Zamjena raspolaganja navedenim poljoprivrednim zemljištem potrebna je da bi Općina Oprisavci 

pripajanjem k.č. br. 793 i.794 u k.o Zadubravlje sa  k.č.br. 1 i 2 u k.o. Trnjanski Kuti  mogla u cijelosti 

raspolagati poljoprivredno obradivim cjelinama (tablama). 

III 

Sukladno ovom Zaključku ukoliko se postigne obostrano usuglašavanje  između općine Oprisavci i 

općine Garčin bit će potpisan Sporazum . 

IV 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 023-05/15-01/32 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

TOČKA 3. Različito. 



 

 
Stjepan Novoseović- da li je ikada vraćen novac koji je otišao u Veliku Kopanicu? 

Pejo Kovačević- ja nisam upoznat s ovim. 

Antun Jovičić- ne zna se točna cifra, ali tu ulazi sve što je spadalo u redovno održavanje. Nikada 

nije ispostavljen račun Velikoj Kopanici. To je bilo prijelazno razdoblje. 

Stjepan Novoselović- Sredstva su išla Kupini, plaćala je općina Oprisavci, rekli ste da ćete s 

načelnikom Velike Kopanice riješiti to zapisnički. To treba provjeriti. 

Josip Cvijanović- predlažem da se kod Biondića zacijevi kanal, jer sprovodi su sve veći. Ljudi 

nemaju gdje parkirati. 

 

 
 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  21,05 sati. 
 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


