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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/16-01/03 

UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 

Oprisavci, 14. srpnja 2016.g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 14. srpnja 2016.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 14. srpnja 

2016.g.  s početkom u 19:40 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Franjo Klenuk. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ   

Sjednici nije nazočan član Općinskog vijeća ANTUN KOVAČEVIĆ (1 vijećnik došao 

naknadno) i zamjenica općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

 Zapisnik na sjednici vodi: TIHANA ARALICA polaznica stručnog osposobljavanja  u 

Općini 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. 

 

 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

5. ANTUN JOVIČIĆ  

6. MIJO UREMOVIĆ  

7. JOSIP CVIJANOVIĆ 

8. ZDRAVKO KATALINIĆ 

9. MATEJ KOLOBARIĆ 

10. MATO VUKOVIĆ 

11. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

12. STIPO DŽAMBO 
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Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitao je nazočnima dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 24.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

Aktualni sat. 

 

1. Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću. 

2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku prikupljanja ponuda 

za obavljanje komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na temelju pisanog ugovora o 

povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Oprisavci, za razdoblje od 

četiri godine. 

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan 

prodavaonica na području Općine Oprisavci. 

4. Donošenje: 

a) Odluke o stavljanju van snage Odluke o stavljanje pod zaštitu kao kulturno dobro 

zgrade u Svilaju na k.č.br. 281 (učiteljski stanovi) 

b) Odluke o  proglašenju zgrade UČITELJSKI  STANOVI  u Svilaju na k.č.br. 

281 k.o. Svilaj dobrom od lokalnog značaja 

5. Razmatranje zamolbe caffe bara i disco kluba "Babilon"- vl. Matej Kolobarić. 

6. Izvješće Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2015.g. 

7. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2015.godini 

8. Različito 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 24. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Pejo Kovačević- Predlaže da Aktualni sat bude iza točke  1. dnevnog reda. 

 

TOČKA 1.   Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću. 

 

Franjo Klenuk- Imali smo isti problem prošli puta pa smo se dogovorili da ćemo pozvati 

odvjetnicu gospođu Tereziju Rečić koju bi zamolio da nam kaže nešto više o tome. 

Terezija Rečić- Ja ću biti konkretna i upoznati Vas s osnivanjem Komunalnog društva. Što se 

tiče djelatnosti Komunalnog društva i svrhe osnivanja tog društva. Ukoliko vijeće usvoji odluku u 

skladu s njom se izrađuje odluka, a to se osniva kod javnog bilježnika. To bi bilo trgovačko 

društvo s ograničenom odgovornošću. Treba se provjeriti naziv tog Trgovačkog društva. Ime 
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„Rakitovac“ nam se učinilo zanimljivo i taj naziv bi prošao. Djelatnosti društva u članku 5. sam 

navela sve poslove ali se ne mora sve obavljati. Temeljni kapital bi bio minimalan u iznosu od 

20.000,00 kn, a Općina kao osnivač je dužna osigurati taj kapital, a troškovi izrade 

dokumentacije bi bili maksimalno 3.000,00 kn. Organi društva su skupština i uprava. Nadzorni 

odbor tako malo poduzeće ne treba ni imati. Jedan je direktor, a skupština je Općina, a nju 

zastupa načelnik. Skupština društva imenuje direktora. Ovom odlukom bi trebalo ovlastiti 

načelnika da potpisuje svu potrebnu dokumentaciju. Nije nekakva velika procedura u osnivanju. 

Vjerojatno ste vi ocijenili samu potrebu društva. 

Franjo Klenuk- Zahvaljujem gosp. Tereziji i otvaram raspravu. 

Pejo Kovačević- Ja bih malo pojasnio. Svi poslovi koje radimo i koje planiramo raditi, tjeraju 

nas da osnujemo poduzeće. Jedan od problema je i to Reciklažno dvorište jer da bi mogli otvoriti 

Reciklažno dvorište moramo osnovati Komunalno poduzeće ili ga dati nekome drugom u 

koncesiju. Tehnički pregled je zakazan za 21. ovog mjeseca, gdje mislim da nema nikakvih 

problema da dobijemo tu dozvolu.  Ja smatram da je bolje da mi raspolažemo tim Reciklažnim 

dvorištem nego da nekome damo da raspolaže. Zato i je prijedlog da ga osnujemo da možemo 

upravljati Reciklažnim dvorištem. 

Franjo Klenuk- Imam jedno pitanje. Znači skupštinu čini načelnik. I direktora imenuje 

načelnik? Može li onda načelnik danas-sutra prenijeti nekom drugom u koncesiju? 

Terezija Rečić- Koncesija je u nadležnosti Općine. Znači načelnik ne može sam dati u koncesiju. 

Franjo Klenuk- Tu nisam vidio upravljanje društvenog doma?  

Terezija Rečić- Ja nemam saznanja o tome. To se može još dopuniti u odluci. 

Josip Cvijanović- Načelnik će biti direktor, a ako izgubi izbore hoće li on i dalje biti direktor ili 

drugi netko? 

Stjepan Novoselović- Zanima me tu ste stavili da skupštinu čini Općina ili se može staviti tu 

Vijeće općine? 

Terezija Rečić- Moglo bi ali bi trebali onda sve pojedinačno navesti imenom. 

Antun Jovičić- Nastavak na Novoselovića. Dali skupštinu može predstavljati dva vijećnika i 

načelnik? 

Terezija Rečić- Da ali bi morali te osobe poimence navesti. 

Pejo Kovačević- gospođa koja nam radi inače i javnu nabavu je napravila još jednu odluku u 

kojoj piše da skupštinu čine 5 članova koje imenuje vijeće ako je to problem. 

Terezija Rečić- Ako smatrate da treba kontrola za jednu tako malo firmu vi možete to 

promijeniti. Ova moja odluka je samo prijedlog odluke, što znači da se ne mora prihvatiti. Općina 

treba time dobivati i dobit. Znači općina treba očekivati dobit od tog poduzeća. 

Franjo Klenuk- Može li se to odvojiti u dva dijela? Može li se ovlastiti načelnika da registrira 

društvo, a da se članovi još poslože? 

Terezija Rečić- Svi ovi podaci moraju biti u toj izjavi i dok se ne potpiše izjava ne može se 

registrirati društvo.  

Stjepan Novoselović- Može li se najbolje imenovati 3 člana? Treba nekakav nadzorni odbor. 

Terezija Rečić- Mislim da ovdje nema potrebe da tu ima nekakav nadzorni odbor. 

Mijo Vladić- Pozdravljam sve. Moramo imati povjerenje u načelnika, ako nemamo čemu onda 

ovo društvo. Naši ljudi trebaju ovdje raditi i zaraditi da novac ostave u našoj općini. Milim da sve 
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ovo što se radi je pozitivno. Imamo povjerenje u načelnika jer  se općina razvija i ne trebamo 

sumnjati u njega. Mislim da se ovo treba nastaviti raditi. 

Matej Kolobarić- Ja Vas sve ovdje pozdravljam. Slušajući rasprave imam jedan prijedlog. Ovdje 

se navodi da skupštinu društva imenuje direktor i na to bi mogli nadodati Članak 20. druge 

odluke, što znači da bi skupštinu činilo 5 članova društva od kojih je jedan član načelnik općine 

Oprisavci i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeće. 

Mijo Uremović- Moje mišljenje je da nam ne treba nadzorni odbor. Biti načelnik nije lako. 

Zanima me tko će tu sve raditi. Rekli smo da ćemo graditi mrtvačnice pa bi se uštedilo na PDV-u 

jer preko poduzeća nećemo morati platiti PDV. Kako će ti radnici biti prijavljeni i to sve? 

Terezija Rečić- Što se tiče direktora mi smo razgovarali da direktor ne mora raditi u ovom 

poduzeću ali mora raditi negdje drugo jer inače ne prolazi u mirovinskom. A što se tiče radnika to 

se sami morate dogovoriti.  Drugo pitanje je opremanje tvrtke i vjerojatno ovih 20 tisuća kn 

temeljnog kapitala ne bi bilo dosta.  

Stjepan Novoselović- Činjenica je da  kad se osnuje poduzeće oni  će upravljati njime, a ne 

ovom općinom. Zašto se izostavio članak 20. iz ove odluke? 

Terezija Rečić- Ja sam napravila prijedlog odluke, to ne mora točno tako biti. Vi donesite odluku 

da bude višečlana skupština. 

Josip Cvijanović- Ako ovo društvo ne bude funkcioniralo hoće li onda općina morati financirati 

te troškove? 

Franjo Klenuk- Prijedlog je da se ubaci u odluku da skupštinu čine 5 članova, ne samo načelnik 

i da se ubaci upravljanje salom. 

Mijo Vladić- Imamo stranke pa nek iz stranke bude po jedna osoba član skupštine. 

Franjo Klenuk- Znači članove skupštine su: Pejo Kovačević, Antun Jovičić, Franjo Klenuk, 

Mijo Uremović i Stjepan Novoselović. Službeni naziv Trgovačkog društva je „Rakitovac“, a 

postupak osnivanja može obavljati načelnik. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Odluku o osnivanju trgovačkog društva za 

obavljanje komunalnih djelatnosti, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće 

JEDNOGLASNO donijelo sljedeću ODLUKU: 
 

 Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), 

članka 387. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 

107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta Općine Oprisavci Općinsko 

vijeće Općine Oprisavci na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016.godine donosi 

ODLUKU 

o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na području Općine Oprisavci. 

 

Članak 2. 

Općina Oprisavci, Trg svetog Križa 16, 35 213 Oprisavci, OIB 52262354242 (u daljnjem tekstu: Osnivač) je 

jedini osnivač trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću. 
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Članak 3. 

Tvrtka trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke je: Rakitovac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (u 

daljnjem tekstu: Društvo).  

Skraćeni naziv Društva je : Rakitovac d.o.o. 

Članak 4. 

Sjedište društva iz članka 3. ove Odluke je na adresi:  Trg svetog Križa 16, 35 213 Oprisavci. 

 

Članak 5. 

Predmet poslovanja – djelatnost Društva  

 

       -    opskrba pitkom vodom, 

 odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 

 prijevoz putnika u javnom prometu, 

 odlaganje komunalnog otpada, 

 održavanje javnih površina, 

 održavanje nerazvrstanih cesta, 

  tržnice na malo, 

 obavljanje dimnjačarskih poslova, 

 javna rasvjeta 

 izgradnja, korištenje i upravljanje grobljem 

 provođenje aktivnosti i usluga u turizmu i vezanim djelatnostima (ugostiteljstvo, organiziranje 

manifestacija, sajmova i sl.), 

 upravljanje zgradama 

Članak 6. 

Za početak rada Društva osnivač Društva osigurava temeljni kapital u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna 

(slovima: dvadesettisućakuna).  

 

Temeljni kapital osigurava osnivač uplatom u novcu.  

 

Temeljni udjel je jedan i razmjeran je veličini temeljnog kapitala. 

 

 

Članak 7. 

Organi Društva su Uprava i Skupština. 

Društvo nema nadzorni odbor. 

 

Članak 8. 

 

Skupštinu Društva čine: 

1.  PEJO KOVAČEVIĆ, (OIB: 47123519681) 

2.  STJEPAN NOVOSELOVIĆ, (OIB: 70641443450) 

3.  ANTUN JOVIČIĆ, (OIB: 02663331922) 

4.  FRANJO KLENUK, (OIB: 28421548681) 

5.  MIJO UREMOVIĆ.(OIB:  10189208543) 

 

Skupština Društva imenuje direktora Društva. 

 

Članak 9. 

Uprava Društva ima jednog člana – direktora kojeg svojom odlukom imenuje Skupština Društva. 
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Članak 10. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Oprisavci da, na temelju ove Odluke, kod javnog bilježnika da Izjavu o 

osnivanju Društva te poduzima sve druge radnje vezane uz postupak osnivanja Društva. 

 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje u Službenom glasniku Općine Oprisavci. 
  

KLASA: 023-05/16-01/17 

URBROJ:2178/14-01-16-1 

 

AKTUALNI SAT 

 

Franjo Klenuk- Zamolio bih načelnika da nas izvijesti što se radilo od prošle sjednice do sada. 

Pejo Kovačević- Od prošle sjednice do danas radili smo na Društvenom domu u Trnjanskim Kutima, 

popravke na domu u Oprisavcima, popravci na poljskim putevima, košnja groblja i zelene površine. 

Javili smo se na  jedan natječaj Ministarstva graditeljstva ali nismo prošli. Naša općina nije dobila 

niti jedan projekt sufinanciranja.  

Mijo Vladić- Ljudi se žale da se  na liniji kod Bičanića gradi i nasipa šljunak. Pitam načelnika zna li 

on o tome šta?  Nikad nisam dobio odgovor od bivšeg načelnika tko je odvezao hidrante? Što se to 

radi, ljudi se žale. 

Franjo Klenuk- Zvao me Dr. Beneš i pitao me kome to smeta što ćemo mi staviti bale na liniju. Ja 

sam mu rekao da ne mogu o tome sada razgovarati jer nisam bio slobodan i više me nije nikad 

nazvao. 

Pejo Kovačević- Pošto sam prozvan, mislim da sam ja ovdje prvi ispred svih vas i da trebam štiti 

interese općine. Vidio sam što se radi i pitao sam dr. Beneša što se tamo radi i rekao je da  

Braniteljska Udruga pravi šator. Zato sam reagirao  na to i ti radovi su zaustavljeni. Povratne 

informacije sada nemam i mislim da štitim time interese svih nas, a ne samo interes sebe. Mislim 

da onaj tko treba nešto da se treba obratiti općini. To zemljište nije u vlasništvu općine. Ta 

Pašnjačka zajednica ima neka sredstva i mogli su preko svog predstavnika doći sa zahtjevom da 

kupe to zemljište ili neko drugo zemljište od općine.. 

Stjepan Kurkutović- Što su oni htjeli tamo napraviti? 

Pejo Kovačević- Nekakav šator tj. halu za bale. 

Mijo Vladić- Mi smo imali 15  godina borbu sa  Opačkom. On je otišao i sad vodimo borbu s 

Benešom. Oni su uzeli Gajnu i upisali si u poticaj. Tko je iz općine Oprisavci zaposlen u toj 

zajednici? Nitko. 

Pejo Kovačević- To nije u redu i  zato samo to stopirao. Što se tiče Gajne, općina nije imala 

nikakav prihod, ali od ove godine imamo prihod od zakupa od kojih  60 %   ide općini.  

Stjepan Novoselović- Davno sam ja postavio pitanje koliko ima općina od toga Ekološkog 

društva. Ne može se u Općini dešavati nešto takvo. Ja držim do toga kako se može graditi nešto 

na nekom mjestu koje nije „tvoje“. Činjenica je da li je u interesu općine to što se radi. Da li je i 

ta linija bila u tome što se prodalo s Gajnom? 
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TOČKA 2.  Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku prikupljanja  

  ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na temelju  

  pisanog ugovora o   povjeravanju komunalnih poslova na području Općine  

  Oprisavci, za razdoblje od četiri   godine. 

 

 

Franjo Klenuk- U prijedlogu smo dobili zapisnik  o pregledu ponuda. 

Pejo Kovačević- Ovdje se radi konkretno o poslovima ukopa pokojnika gdje više nema 

koncesije. Tu smo trebali odabrati najpovoljniju ponudu izvođača  i s njim sklopiti ugovor. Kako 

je taj ugovor nama istekao, išli smo na raspisivanje natječaja. Tko je gledao tu ponudu mogao se 

upitati o čemu se tu radi. Napravio sam natječaj da se može javiti svatko tko ima minimalan uvjet 

da se javi. Runolist se nije javio. Ovdje je Palma htjela pod svaku cijenu da dobije posao. Općina 

Donji Andrijevci nema nikakvu koncesiju što znači da može doći tko god želi. 

Mijo Uremović- Jel nije malo puno taj sam ukop. Samo za kopanje je puno. 

Pejo Kovačević- Po zakonu je tri ponude, a javili su se Palma i Piramida. Prihvaćate li Palmu 

kao odabranog s kojim ćemo sklopiti ugovor? Možda su realne cijene one što je Piramida 

ponudila, ne znam. 

Antun Jovičić- Netko tko bude imao sahranu  onda bi cijena trebala biti 100 kn,  a ne neko 

nabrajanje u računu pa sve to zbrojiti. 

Pejo Kovačević- Po starom ugovoru koje je radio bilo je 750 kuna.  

Franjo Klenuk- Dali onda treba natječaj poništiti? Dali se oprema mora uzeti kod Palme ako se 

sklopi ugovor s njom' 

Pejo Kovačević- U praksi je tako da onaj tko vrši ukop da se kod njega i iznajmljuje oprema. To 

u pravilu tako ide. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo Odluku::  

 

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95., 70/97., 128/99., 

57/00., 129/00., 59/01., 82/04.,  178/04., 38/09., 79/09.,  49/11., 144/12., 147/14., 36/15.), članaka 18. stavka 3. Odluke o 

komunalnim djelatnostima (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 2/14.) i članka 32. Statuta Općine 

Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 6/13.), Općinsko vijeće Općine Oprisavci donosi sljedeću 

 

ODLUKU O IZBORU 

I 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda za ukop pokojnika na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova na području Općine Oprisavci, odabrana je ponuda:  

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA 

naziv ''PALMA'', CVJEĆARNICA I POGREBNE 

USLUGE  

Vl. Jasna Zirdum 

OIB: 39392394875 

sjedište Andrije Štampara 37 

35000 Slavonski Brod 

cijena ponude (u kn bez PDV-a) 960,00 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_06_36_721.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_07_70_1213.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_11_128_2015.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_06_57_1261.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_12_129_2391.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_06_59_967.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312260.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_833.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_79_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1107.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_147_2755.html
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ukupna cijena ponude (sa PDV-om) 1.200,00 

 

II 

Općina Oprisavci će po izvršnosti ove Odluke s gospodarskim subjektom iz točke I. ove Odluke sklopiti ugovor o 

obavljanju komunalne djelatnosti, u trajanju od 4 godine. 

 

III 

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju u postupku, 

preporučenom poštom s povratnicom. 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 

Općina Oprisavci je na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarsvu (''Narodne novine'' br. 36/95., 70/97., 

128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04.,  178/04., 38/09., 79/09.,  49/11., 144/12., 147/14., 36/15.), i Odluke o 

komunalnim djelatnostima (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 19/14.): 

 imenovala Stručno povjerenstvo temeljem Odluke o prikupljanju ponuda, Klasa: 363-01/16-05/01-, Urbroj: 

2178/14-02-16-1  od dana 15. lipnja 2016. godine; 

 izradila Poziv za dostavu ponuda; 

 uputila Poziv za dostavu ponuda sljedećim gospodarskim subjektima:  

1. RUNOLIST d.o.o., J.J. Strossmayera 34, 35210 Vrpolje, OIB: 89249510637; 

2. ''PIRAMIDA'' POGREBNE USLUGE I CVJEĆARNA, Vl. Igor Čondrić, Vatroslava Jagića 28, 35000 

Slavonski Brod, OIB: 83653278044; 

3. ''PALMA''CVJEĆARNICA I POGREBNE USLUGE , Vl. Jasna Zirdum, Andrije Štampara 37, 35000 

Slavonski Brod, OIB: 3939239487. 

 otvorila ponude dana 01. srpnja 2016. godine u 09,30 sati, te utvrdila da su do isteka roka za dostavu ponuda 

pristigle  2 (dvije) ponude ponuditelja, i to:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nadalje, pregledom i ocjenom pravovremeno pristiglih ponuda, utvrđeno je da ne postoje razlozi isključenja 

ponuditelja. Oba ponuditelja zadovoljila su uvjete pravne, financijske te tehničke i stručne  sposobnosti. Potom 

su sposobni ponuditelji rangirani sukladno kriteriju odabira- ekonomski najpovoljnijoj ponudi te su ostvarili 

sljedeći broj bodova: 

rang r.br. 
PONUDITELJ 

 

Broj bodova po kriterijima 
ZBROJ 

BODOVA 

SVIH 

KRITERIJA 

(BBn) 

BB1 BB2 BB3 BB4 BB5 BB6 

Br. 

omota 

ponude 

PUNI NAZIV, ADRESA SJEDIŠTA I MB PONUDITELJA 

1 2 

1. 

''PALMA''CVJEĆARNICA I POGREBNE USLUGE  

Vl. Jasna Zirdum 

Andrije Štampara 37 

35000 Slavonski Brod 

OIB: 39392394875 

2.  

''PIRAMIDA'' POGREBNE USLUGE I CVJEĆARNA  

Vl. Igor Čondrić 

Vatroslava Jagića 28 

35000 Slavonski Brod 

OIB: 83653278044 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_06_36_721.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_07_70_1213.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_11_128_2015.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_06_57_1261.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_12_129_2391.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_06_59_967.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/312260.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_833.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_79_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1107.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_147_2755.html
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1 1 

''PALMA''CVJEĆARNICA I 

POGREBNE USLUGE  

Vl. Jasna Zirdum 

Andrije Štampara 37 

35000 Slavonski Brod 

OIB: 39392394875 

21,00 21,00 21,00 21,00 8,00 8,00 100,00 

2 2 

''PIRAMIDA'' POGREBNE 

USLUGE I CVJEĆARNA  

Vl. Igor Čondrić 

Vatroslava Jagića 28 

35000 Slavonski Brod 

OIB: 83653278044 

4,16 3,96 3,33 6,67 2,81 3,22 24,15 

 

Stručno povjerenstvo je utvrdilo da je prvorangirana ponuda, u potpunosti prihvatljiva i suglasna uvjetima iz 

Poziva za dostavu, stoga je prema kriteriju odabira- ekonomski najpovoljnijoj ponudi,  odlučeno  kao u izreci.  

 

Sukladno, Pozivu za dostavu ponuda, odabrani ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor, obvezan je jednom 

godišnje a najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu, dostaviti predstavničkom tijelu pisano izvješće o 

izvršenim uslugama i naplati usluga temeljem Troškovnika, zasebno.  

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, sukladno odredbi iz članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

ali može se podnijeti tužba Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana  dostave ove Odluke. 

 

KLASA: 363-01/16-05/01 

URBROJ: 2178/14-02-16-4 

 

 

TOČKA 3.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan  

  prodavaonica na  području Općine Oprisavci 

 

Pejo Kovačević- Radi se o zahtjevima trgovaca koji rade pokretnu trgovinu koje imaju ugovor s 

općinom. Kako susjedne općine imaju manje cijene, traže da im smanjimo cijenu. Prijedlog je da 

se sa 1000 kn cijena smanji na 500 kn.  

Mijo Vladić-  Mislim da je to u redu za sve pogotovo za starije osobe jer trgovina staje ispred 

kuće. 

Mijo Uremović- Dosta sela nema trgovinu i mislim da je to dobro da takve pokretne trgovine 

voze pogotovo kroz sela bez trgovina.  

Pejo Kovačević- Mi po zakonu ne možemo ukinuti pokretnu prodaju, dobra je za starije osobe. 

Stjepan Novoselović- Gospodin Kovačević je sam bio protiv ukidanja i po meni je da bi trebali 

donijeti tu odluku za manju cijenu. 

Antun Jovičić- Pitanje za načelnika. Ja bi prije dizanja ruku pitao da znam tko su ti da se ukine 

pokretna trgovina? Kada idemo na smanjivanje cijene imam potrebu da znam. 

Pejo Kovačević- Dado i Kovačević su podnijeli zahtjev za smanjenje cijene. Dva pisana 

zahtjeva. S tim da vozi još Matić iz Kopanice. 

Stjepan Kurkutović- Zašto Kovačević plaća isto kao i ovi iz druge općine? 
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Pejo Kovačević- Zato što nam to ne bi prošlo u Uredu državne uprave. Po zakonu mi ne možemo 

napraviti razliku u cijeni zato što je Kovačević iz Oprisavaca. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa  donijelo 

Odluku:  

Na temelju članka 10. stavka 1. 3., 4. i 5. Zakona o trgovini („Narodne novine“ 

broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14  ) i članka 32. Statuta Općine Oprisavci  („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 06/13.) Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na 25. sjednici održanoj 

14. srpnja 2016. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke  

o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Oprisavci 
 

Članak 1. 

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 24/2012.g. ) članak 27. mijenja se i glasi: 

 

„ Za prodaju putem pokretnih prodavaonica u naseljima na području Općine Oprisavci, određuje se 

naknada u iznosu od 500,00 kuna mjesečno. 

Odobrenje za prodaju robe putem pokretnih trgovina valjano je samo ako je izvršena uplata 

mjesečnog iznosa naknade za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu se obavlja prodaja.“ 

 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko posavske 

županije“, a primjenjivat će se od  01.09.2016.g. 

 

 

KLASA: 023-05/16-01/18 

UR. BR: 2178/14-01-16-1 

 

 

TOČKA 4.  Donošenje: 

                    

       a) Odluke o stavljanju van snage Odluke o stavljanje pod zaštitu kao   

           kulturno dobro  zgrade u Svilaju na k.č.br. 281 (učiteljski stanovi) 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo sljedeću Odluku: 

   

 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,  19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 25. 

sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016. godine,    donosi: 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=393
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=394
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=395
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=396
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=397
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=398
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=690
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ODLUKU 

o stavljanju Van snage Odluke  

o stavljanje pod zaštitu kao kulturno dobro 

zgrade u Svilaju na k.č.br. 281 (učiteljski stanovi) 

 

Članka 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci stavlja VAN SNAGE : 

- Odluku o stavljanje pod zaštitu kao kulturno dobro zgrade u Svilaju na k.č.br. 281  (učiteljski 

stanovi)- KLASA: 023-05/16-01/05,UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 od 10. ožujka  2016.g. 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

 

   KLASA: 023-05/16-01/19 

   UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 

 

b) Odluke o  proglašenju zgrade UČITELJSKI  STANOVI  u Svilaju na k.č.br. 

281 k.o. Svilaj dobrom od lokalnog značaja 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo sljedeću Odluku: 

 

 Na  temelju  članka  17.  Zakona  o  zaštiti  i  očuvanju  kulturnih  dobara 
  ( „N.N.“  br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14 ), 

  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, 19/13 i 137/15 ) i temeljem članka   

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

  Općinsko vijeće općine Oprisavci  na  25. sjednici održanoj dana 14. srpnja  2016. godine,   

  donosi: 

O D L U K U 

o proglašenju zgrade  

UČITELJSKI  STANOVI  u Svilaju na k.č.br. 281 k.o. Svilaj  

dobrom od lokalnog značaja 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci proglašava zgradu s pripadajućom okućnicom UČITELJSKI  

STANOVI  izgrađenu na k.č.br. 281 u katastarskoj općini Svilaj dobrom od lokalnog značaja,  jer je 

istu potrebno sačuvati za buduće naraštaje kao jedan od značajnih simbola identiteta lokalnog stanovništva i 

ambijentalne prepoznatljivosti mjesta. 

Članak 2. 

       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

   KLASA: 023-05/16-01/20 

   UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 
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TOČKA 5.  Razmatranje zamolbe caffe bara i disco kluba "Babilon"- vl. Matej Kolobarić 

 

Matej Kolobarić- Ukratko. Sami znate da sam obveznik o plaćanju javne površine. Postoji 

određeni dug koji nisam u mogućnosti platiti. Jedini sam taj koji moram platiti i predlažem da se 

dogovorimo da li da se umanji iznos ili da bude aneks ugovora prema općini. 

Stjepan Novoselović- Činjenica je da kad smo razgovarali nije donesena odluka, ali drugi 

poduzetnici koji koriste javne površine ne plaćaju nikakav zakup.  

Josip Cvijanović- Ima nas tu više koji smo donijeli odluku. 

Matej Kolobarić- Jesmo, svi smo donijeli tu odluku da svi plaćaju, znači svi, ali tko je osim 

mene obveznik plaćanja? 

Antun Jovičić- Na koji period se odnosi dug? Mi moramo znati činjenicu da znamo kako je 

izračunat taj iznos. 

Pejo Kovačević- Radi se o pravovaljanim ugovorima koji se potpisuju svake godine. Ja sam 

predložio to Mateju. Ne vidim svrhu Odluke koje je donijelo vijeće. Ono vrijeme kada je to Matej 

otvarao bilo je drugačije vrijeme. Ako se vi slažete ja ću vidjeti pravovaljano što s tim.  

Stjepan Novoselović- Mi raspravljamo o dugu, a da li smo 200 000 kn utrošili u Krbeđed, bez 

ikakvog Ugovora. Za čega je to rađeno. 

Franjo Klenuk- Prijedlog načelnika da na idućem vijeću dođemo s konkretnim prijedlogom 

kojeg ćemo samo izglasati. 

  

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je  Općinsko vijeće 

(jednoglasno) donijelo 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,  19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  25.   

sjednici održanoj  14. srpnja  2016.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranje zamolbe caffe bara i disco kluba "Babilon"- vl. Matej Kolobarić 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  nakon razmatranja zamolbe caffe bara i disco kluba 

"Babilon"- vl. Matej Kolobarić,   zaključilo je:  

 

- da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi prijedlog Odluke o plaćanju zakupa javne 

površine. 

 

 

KLASA: 023-05/16-01/21 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

TOČKA 6.  Izvješće Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje,        

          zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu      

    Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 

   2015.g. 
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Franjo Klenuk- svi članovi općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Izvješće 

Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na 

području Općine Oprisavci za 2015.g. 

  

Po ovoj točki nije bilo rasprave.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo: 

 

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, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

svojoj  25.  sjednici održanoj  14. srpnja 2016.g. donosi 

ZAKLJUČAK  

o primanju na znanje  izvješća Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na 

području Općine Oprisavci za 2015.g. 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće Općinskog načelnika o korištenju 

sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2015.g. 

 

Članak 2. 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika. (KLASA: 320-02/16-

01/02,URBROJ:2178/14-01-16-1, od 01. lipnja 2016.g.) 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 320-02/16-01/02 

URBROJ:2178/14-01-16-2 

 

 

TOČKA 7.  Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2015.godini 

 

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

Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini 

 

Po ovoj točki nije bilo rasprave.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon 

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo: 
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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, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

svojoj  25.  sjednici održanoj  14. srpnja 2016.g. donosi 

ZAKLJUČAK  

o primanju na znanje  izvješća Općinskog načelnika  

o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće Općinskog načelnika o primjeni 

agrotehničkih mjera u 2015.godini 

 

Članak 2. 

. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika. (KLASA: 320-02/16-01/01, 

URBROJ:2178/14-01-16-1, od 01. lipnja 2016.g.) 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 320-02/16-01/01 

URBROJ:2178/14-01-16-2 

 

TOČKA 8. Različito 

 

 

 Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 22:05 sati. 

 

 

Zapisnik vodila: 

 Tihana Aralica 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 

 


