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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 023-01/14-01/01 

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

Oprisavci, 31. siječnja  2014.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 31. siječnja 2014.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 31. siječnja 2014.g.  

s početkom u 20,05 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 nisu nazočni članovi Općinskog vijeća MATEJ KOLOBARIĆ i ZDRAVKO 

KATALINIĆ 

-  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 11 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevnih red 

 

 

utvrđen je sljedeći: 

 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STIPO DŽAMBO 

5. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. ANTUN JOVIČIĆ  

8. SANJA JAREDIĆ 

9. MATO VUKOVIĆ  

10. MIJO UREMOVIĆ  

11. ANTUN KOVAČEVIĆ 
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DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika s 5. i 6.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 
Aktualni sat.  

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje    

 01.07.2013-31.12.2013.g. (sukladno članku 49. Statuta općine Oprisavci) 

2. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 

3. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine 

 Oprisavci. 

4. Donošenje Odluke o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti. 

5. Odluka o isplati jednokratne financijske pomoći za novorođenu djecu u 

 2014.g. 

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

 Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2014.g. 

7. Rasprava o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika u općini Oprisavci. 

8. Donošenje suglasnosti za promjenu međne linije k.č.br. 1549/3 i 1548/3 k.o.    

 Oprisavci sa k.č.br. 2207/1 u naravi put Ciganska linija. 

9. Rješavanje zahtjeva za mirno rješavanje spora radi dodjele u vlasništvo 

 zamjenskog zemljišta – Ilija Mišanec, Frankopanska 12, Garčin. 

10. Različito. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika s 5 i 6. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnike s 5.  i 6. 

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnici s 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno su 

usvojeni. 

 

Aktualni sat 

 

Mijo Vladić- dao je primjedbu na vrijeme održavanja sjednice, u zimsko doba sjednice bi 

trebale biti ranije. 

Stjepan Novoselović- Prošli puta sam bio spriječen i nisam došao na sjednicu vijeća. Radi se 

o povjerenstvu koje je bilo vezano za donošenje proračuna. Ja sam na tom povjerenstvu bio 

nazočan do 18,00 sati, tada sam pitao da li ima još kakvih spornih točaka, rečeno je da nema, 

kasnije sam vidio da su se neke stvari promijenile. Ja sam doslovce pitao da li ima nekakvih 

problema, međutim kada sam vidio konačne odluke neke stvari su mi bile iznenađenje. Nije 

mi jasno da se to na takav način napravilo, ne znam da li ste imali pritisak na načelnika. 

Franjo Klenuk- Na što konkretno misliš? 

Stjepan Novoselović- Ti dobro znaš o čemu se radi i zbog čega ste to napravili. 

Pejo Kovačević- Vezano za ovo pitanje vjerojatno mislite na dotaciju N.K. „Zadrugar“ koja 

je bila predviđena na 70.000,00 kn, tu smo poziciju smanjili na 50.000,00 kn. Što mogu reći 

nego da je to bio prijedlog u odnosu na druge klubove, to je bio prijedlog tima koji je to radio, 

nisam mogao utjecati. 

Stjepan Novoselović- Zbog čega ste promijenili i N.K. „Zadrugar“ i „Razigrane grive“ 
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Franjo Klenuk – Znači da smo mi diskriminirani po pitanju proračuna. Mi smo dobili gotov 

proračun. 

Pejo Kovačević- Većim dijelom sam ja radio prijedlog proračuna. 

Stjepan Novoselović- Svaka čast kako ste to izveli. 

Antun Jovičić – Ne prihvaćam ovu optužbu da smo nešto učinili sporno. Kada smo počeli 

raditi plan društvenih djelatnosti nisi bio nazočan. Nikakve loše namjere tu nije bilo. 

Stjepan Novoselović- Vi govorite neistinu, vi ste vršili pritisak. 

Mijo Vladić- Ovo treba prekrižiti, nismo mi toliko iznenađeni, zašto sam na zadnjem vijeću 

rekao da je načelnik HDZ-ov. Nismo mi naivni, vi ste naivni. Radi se o 200 ljudi na godinu 

dana, na Razigrane grive dođu ljudi iz Beravaca, Gundinaca, ovdje su naša djeca i naši ljudi. 

Franjo Klenuk- Nisam ja postavio Razigrane grive, pokladno jahanje Ivanjske noći sve što 

financiramo, nitko ne kaže da se nešto neće odobriti. Ja i načelnik smo razgovarali da u 

Novom Gradu odradimo stazu od igrališta do sela. Tu je načelnik koji vodi ovu općinu, kakav 

je problem ako se radi. U ovih 7 mjeseci sanirani su računi, zar je problem ako ima novaca da 

se radi. 

Mijo Vladić- Koliko se predsjednik vijeća i načelnik od vijeća do vijeća sastaju, ako želite 

možemo imati vijeće svakih 15 dana. Što je s Anicom Božić? 

Franjo Klenuk- Imam prijedlog načelniku da pozovemo Marijana i Anicu . Dobili smo 

dobronamjerne kritike. 

Mijo Vladić- Kada smo mi iz SDP-a tražili nešto za svoje interese, ja sam uvijek bio 

popljuvan. Gdje ja živim, ja se moram pitati. Dajem sebe, ljude i stroj da bude bolje ovoj 

zajednici. 

Stjepan Kurkutović- Čuo sam da se  načelnik sastao s vijećem mjesnog odbora vezano za 

imenovanje ulica u naselju Oprisavci . 

Pejo Kovačević- Većina vijeća mjesnih odbora dostavila su prijedloge o imenovanju ulica u 

općini Oprisavci, a kako mi je poznato samo Trnjanski Kuti i Poljanci nisu dostavili svoje 

prijedloge. Na tom sastanku bili su još prisutni gospođa Marija Stojanović i predsjednik 

Općinskog vijeća. Za naselje Oprisavci predložene su tri ulice Ulica hrvatskih velikana 

(prema Bickom selu), Hrvatskih branitelja (prema Poljancima) i Savska ulica (prema Svilaju) 

, te Trg Svetog Križa (općina, crkva, stara zgrada, škola). Navodno se  neki iz gornjeg kraja 

ne slažu s ovima nazivima ulica. 

Stjepan Novoselović- Da li je plaćeno igralište Stružani? 

Pejo Kovačević- Igralište u Stružanima nije plaćeno, pozvao sam izvođača radova ovamo, 

radi se o još 20.000,00 kn. 

 
 

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

   01.07.2013-31.12.2013.g. (sukladno članku 49. Statuta općine Oprisavci) 

 

Pejo Kovačević – pročitao je nazočnima izvješće o svom radu za razdoblje 01.07.-

30.07.2013.g. 

Što se tiče natječaja za dom Oprisavci -  biti će raspisan do sredine ožujka, tu informaciju sam 

dobio od gosp. Joška Vukušić iz Ministarstva regionalnog razvoja.  

Legalizacija općinskih objekata stajat će nas cca 200.000,00 kn. 

Stjepan Novoselović- Da li je 200.000,00 kn ukupno za legalizaciju ili je to bez pristojbi i 

kazni. 

Pejo Kovačević- 200.000,00 kn su samo projekti. 

Mijo Vladić- I onda mi pričama o mrtvačnicama, stazama i drugome. 

Stjepan Novoselović- Izdaci za hladni pogon su veliki , čisto normalno da nismo ostvarili 

proračun. Trebalo bi prirediti za iduću sjednicu koliko je novaca priliva od županije, države i 

drugo. 



4 
 

Mijo Vladić- na prošloj sjednici sam rekao kome se obratiti za novac. 

Mijo Uremović- pitao sam gosp. Janković, trebao bi netko otići do njega i pitati, konkretno to 

bi trebao bit načelnik. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju 

izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Oprisavci za razdoblje 01.07.2013.-

31.12.2013.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 11 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 temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  7.  sjednici održanoj  31. siječnja 2014.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

za razdoblje   01.07.2013.-31.12. 2013. godine 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika 

 za 01.07.2013.-31.12. 2013. godine , što je u skladu s člankom  49. Statuta općine Oprisavci  

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

 

KLASA: 023-05/14-01/06 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
 

 

 

 

TOČKA 2.  Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 

 

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

Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 

 Da li se može napraviti ugovor da se što više zaštite građani općine? 

Pejo Kovačević- Mi moramo odrediti godišnju naknadu za koncesiju, znači fiksni i varijabilni 

dio. Predlažem da fiksni dio bude 1.000,00 kn godišnja, a varijabilni 5% od njegovog godišnjeg  

prihoda. 

 

 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11  glasova ZA 

(JEDNOGLASNO)  donosi: 

 

ODLUKU O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA  

  

Općinsko vijeće Oprisavci  usvaja ODLUKU O OBAVLJANJU 

DIMNJAČARSKIH POSLOVA  (KLASA: 023-05/14-01/04, URBROJ: 2178/14-01-14-1)  

koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog. 
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TOČKA 3.  Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području  

   Općine Oprisavci. 

 

 

Pejo Kovačević- Općinsko vijeće dužno je donijeti Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti 

na području općine Oprisavci kojom se utvrđuju  komunalne djelatnosti koje se obavljaju na 

području Općine Oprisavci, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od 

značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Oprisavci. Ovom Odlukom 

određeno je koje komunalne djelatnosti se obavljaju temeljem ugovora, a koje temeljem 

koncesije. 

 

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

Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Oprisavci. 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11  glasova ZA 

(JEDNOGLASNO)  donosi: 

 

ODLUKU O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI  

NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI  

  

Općinsko vijeće Oprisavci  usvaja ODLUKU O OBAVLJANJU KOMUNALNIH 

DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI  (KLASA: 023-05/14-01/03, 

URBROJ: 2178/14-01-14-1)  koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog. 

 

 

 

TOČKA 4.  Donošenje Odluke o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti. 

 

 

Pejo Kovačević- Krajem 2013. godine došlo je do izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi u 

dijelu koji se odnosi na vrijednost radova i usluga, prema novoj izmjeni vrijednosti je do 

200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova. Znači to 

su iznosi do kojih je mala vrijednost nabave. 

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

Odluke o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti. 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11  glasova ZA 

(JEDNOGLASNO)  donosi: 

 

ODLUKU O PROVEDBI POSTUPAKA BAGATELNE VRIJEDNOSTI 

  

Općinsko vijeće Oprisavci  usvaja ODLUKU O PROVEDBI POSTUPAKA 

BAGATELNE VRIJEDNOSTI (KLASA: 023-05/14-01/05, URBROJ: 2178/14-01-14-1)  

koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog. 
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TOČKA 5. Odluka o isplati jednokratne financijske pomoći za novorođenu djecu u 

   2014.g. 

 

Franjo Klenuk – u materijalima za sjednici svi vijećnici primili su prijedlog Odluke o isplati 

jednokratne pomoći za novorođenu djecu u 2014.g.,trebalo bi još samo točno odrediti da li 

jedan ili oba roditelja trebaju imati prebivalište na području općine, te u kojem roku će se 

predavati zahtjevi. Iznos jednokratne pomoći iznosi 2.500,00 kn. 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11  glasova ZA 

(JEDNOGLASNO)  donosi: 

 
Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("NN" br. 85/08, 110/08 , 34/11 i 

54/13) i 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  7.  sjednici održanoj  31. siječnja 

2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u 2014. g 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu novčane pomoći za novorođeno 

dijete na području Općine Oprisavci, visina novčane pomoći i postupak ostvarivanja pomoći u 2014. g. 

 

Članak 2. 

 Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti roditelj: 

-    državljanin Republike Hrvatske,  

- za dijete rođeno od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. g.  koje ima prijavljeno           

          prebivalište ma području općine Oprisavci, 

     -    da bar jedan od  roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Oprisavci godinu dana. 

 

 

Članak 3. 

 U 2014.g.  visina  jednokratne financijske pomoći za novorođenu djecu iznosi 2.500,00  kn. 

  

Članak 4. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci  da javnim pozivom na službenim web 

stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti roditelje novorođene djece u 2014.g. na 

području općine  Oprisavci  kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći za novorođenu djecu u 2014.g.   

 

Članak 5. 

 Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnosi roditelj u roku 30 dana od dana 

rođenja djeteta Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprisavci na posebnom  obrascu, a uz isti se prilažu 

sljedeći dokumenti: 

-          preslika domovnice ili osobne iskaznice roditelja, 

-          uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i novorođeno dijete, 

-          preslika rodnog lista za novorođeno dijete  

-          preslika kartice tekućeg računa  ili žiro računa roditelja. 

 

Članak 6. 

 Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete isplatit će se na tekući račun  ili žiro-račun roditelja 

u roku 30 dana od podnošenja zahtjeva. 

 

 

 

http://www.opcina-oprisavci.hr/
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Članak 7. 

 Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Oprisavci  za 2014.g. u 

Programu socijalne pomoći  Općine Oprisavci za 2014.g. 

 

 

Članak 8. 

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

posavske  županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-01/01 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

 

TOČKA 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka  

   zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2014.g. 

 

Franjo Klenuk – u materijalima za sjednici svi vijećnici primili su prijedlog Odluke o 

raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Oprisavci za 2014.g. Ova sredstva su već određena programom društvenih djelatnosti, ali 

potrebno je da donesemo Odluku u ovoj formi. 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11  glasova ZA 

(JEDNOGLASNO)  donosi: 

 
 

 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe  ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11 i 27/13) i članka 32. Statuta Općine Oprisavci (Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br. 06/13), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na 7. sjednici održanoj 31. siječnja 

2014. godine, donijelo je 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  

u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2014. godinu 

  

  

Članak 1. 

 Ovom  se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 

Općinskom vijeću Općine Oprisavci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz proračuna Općine Oprisavcii za 2014. 

godinu. 

Članak 2. 

 Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprisavci za 2014. godinu osigurana sredstva za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 40.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

 Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Oprisavci za 2014. godinu imaju političke 

stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću. 

 

Članak 4. 

 Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava 

za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju 

njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 5. 

 Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na 

naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka 6. ove 

Odluke. 
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Članak 6. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje. 

 

Članak 7. 

 Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako slijedi: 

 
 Redni 

broj 

Naziv političke stranke/nositelja 

nezavisne liste 

Broj 

članova 

Od toga žena Raspoređena sredstva - 

KN 

1. HSS 2 0 4.000,00 

2. HDZ 4 1 8.200,00 

2. SDP 5 0 10.000,00 

3. HNS 1 0 2.000,00 

4. HSLS  1 0 2.000,00 

 
Ostale donacije političkim 

strankama 

 
 13.800,00 

UKUPNO   

 

40.000,00 kn 

 

Članak 8. 

 Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun 

političke stranke. 

 Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci do kraja tekuće 

godine. 

Članak 9. 

 Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za ostvarenje 

ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim financijskim planom. 

 Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke  za osobne potrebe. 

  

Članak 10. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na web stranicama 

Općine Oprisavci www. opcina-oprisavci.hr , a stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.  

 

KLASA: 023-05/14-01/02 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 7.  Rasprava o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika u općini  

   Oprisavci. 

 

Pejo Kovačević- Shodno objavama na jednom portalu dužan sam vas izvijestiti o plaćama. 

Ispada da je plaća načelnika općine Oprisavci druga po redu gledajući ostale načelnike. 

Koeficijent općinskog načelnika je 2,70 što iznosi 10.497 kn neto, a djelatnika općine 1,20 što 

iznosi 5.174.00 kn neto. 

Franjo Klenuk- Prije par mjeseci smo raspravljali ovome, koliko mi je poznato rečeno je da ti 

nećeš uzimati troškove putnih naloga. Na ove plaće su obračunate olakšice na djecu i radni staž. 

Pejo Kovačević- U ovih osam mjeseci nisam ispisao niti jedan putni nalog. 

Stjepan Novoselović- Zašto načelnik nije obrazložio da je ovu plaću naslijedio. Bivši načelnik 

je podigao koeficijent i sebi i drugim djelatnicima. Moj prijedlog je da se plaće vrate na 

koeficijente s kojih su podignuti. Mislim da je ružno da smo mi u vrhu s cca 19.000,00 kn bruto 

načelnikove plaće. 

Mijo Vladić- Pohvalio bih da je to netko stavio na dnevni red, mislim da je načelnik svjestan u 

kakvom okruženju živimo. Moj prijedlog je da se plaće smanje, mislim da su zaista sramotne. 

Sjedi se u toplom , što će reći drugi ljudi na ovo. Mi ćemo dati sve na plaće, trebamo vidjeti 

kako je u Klakaru, Šamcu i Sikirevcima.  

Mijo Uremović- Ne slažem se s ovim izjavama u nekim općina ma  i zamjenik načelnika i 

predsjednik vijeća dobivaju naknadu. Načelnik ne uzima prijevoz. Ne treba povećavati plaću, 

ali ne treba ni smanjivati. 

http://www.gundinci.hr/
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Antun Jovičić - Prije ove objave neki načelnici su išli na smanjenje plaća. 

Mijo Vladić- Da bi odradili nekakve projekte ne trebamo imati zaposlenu osobu. 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11  glasova ZA 

(JEDNOGLASNO)  donosi: 

 
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  7.  sjednici 

održanoj  31. siječnja 2014.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o raspravi o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika  

u Općini Oprisavci 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci nakon rasprave o plaćama dužnosnika, službenika i 

namještenika u Općini Oprisavci zaključilo je da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi 

konkretan prijedlog Odluke o plaćama. 

 

KLASA: 023-05/14-01/09 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 8. Donošenje suglasnosti za promjenu međne linije k.č.br. 1549/3 i 1548/3 

   k.o.  Oprisavci sa k.č.br. 2207/1 u naravi put Ciganska linija. 

 

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

dopis Geodetskog ureda Damira Vlajinić vezano za davanje  suglasnosti da se u svrhu 

legalizacije objekata  između k.č.br. 1548/3 i 1549/3, k.o. Oprisavci  (na kojima se nalaze 

objekti za legalizaciju  u vlasništvu Josipa Anđelić, Oprisavci 241) i k.č.br. 2207/1 , k.o. 

Oprisavci  - javno dobro put pod upravljanjem Općine Oprisavci  promjeni međna linija u 

odnosu na katastarski plan – cca 12 m2.  

Mijo Vladić- To nije sporno neka mu se proda određena kvadratura po tržišnoj cijeni. 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11  glasova ZA 

(JEDNOGLASNO)  donosi: 

 
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  7.  sjednici održanoj  31. siječnja 2014.g. donosi 

 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti za promjenu međne linije  

k.č.br. 1548/3 i 1549/3 k.o. Oprisavci s k.č.br. 2207/1 k.o. Oprisavci  

 

         Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  suglasno je da se u svrhu legalizacije objekata  

između k.č.br. 1548/3 i 1549/3, k.o. Oprisavci  (na kojima se nalaze objekti za legalizaciju  u 

vlasništvu Josipa Anđelić, Oprisavci 241) i k.č.br. 2207/1 , k.o. Oprisavci  - javno dobro put pod 

upravljanjem Općine Oprisavci  promjeni međna linija u odnosu na katastarski plan – cca 12 

m2.  
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Članak 2. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odlučilo je da se Josipu Anđelić, Oprisavci 241, dio 

k.č.2207/1, k.o. Oprisavci  (cca 12 m2) proda po tržišnoj cijeni . 

  

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/14-01/08 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

 

 

TOČKA 9. Rješavanje zahtjeva za mirno rješavanje spora radi dodjele u vlasništvo 

   zamjenskog zemljišta – Ilija Mišanec, Frankopanska 12, Garčin. 

 

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

zahtjev za mirno rješavanje spora radi dodjele u vlasništvo zamjenskog zemljišta – Iliji 

Mišanec, Frankopanska 12, Garčin i to k.č.br. 833 (šuma i oranica)  u k.o. Poljanci 

koja se nalazi u njegovom vlasništvu za k.č.br. 368/2 (oranica) u k.o. Poljanci, koja je u 

vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11  glasova ZA 

(JEDNOGLASNO)  donosi: 

 
 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  7.  sjednici održanoj  31. siječnja 2014.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o rješavanju zahtjeva za mirno rješavanje spora radi dodjele u vlasništvo zamjenskog 

zemljišta – Ilija Mišanec, Frankopanska 12, Garčin 

 

      I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci razmotrilo je zahtjev za mirno rješavanje spora radi 

dodjele u vlasništvo zamjenskog zemljišta – Iliji Mišanec, Frankopanska 12, Garčin i to k.č.br. 

833 (šuma i oranica)  u k.o. Poljanci koja se nalazi u njegovom vlasništvu za k.č.br. 368/2 

(oranica) u k.o. Poljanci, koja je u vlasništvu Republike Hrvatske . 

 

II 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci nakon razmatranja zahtjeva zaključilo je da navedeni 

predmet nije u nadležnosti Općine Oprisavci, te da se gosp.  Ilija Mišanec  javi Agenciji za 

poljoprivredno zemljište , Ulica grada Vukovara 78 ,10 000 Zagreb ili Agenciji za upravljanje 

državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb. 

 

 

KLASA: 023-05/14-01/07 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 10. Različito. 

 

Stjepan Novoselović- Kakva je situacija sa zemljištem ? Pitam iz razloga što je puno malih 

parcela koje nisu u zakupu, općina za njih ne ubire prihod. Imamo dosta upita zainteresiranih 

ljudi. 

Pejo Kovačević- Agencija za poljoprivredno zemljište raspisuje natječaj ima dosta zemljišta 

koje se vodi pod oranica, a u naravi su šikare. To bi na jednoj od idućih sjednica trebala biti 

točka dnevnog reda. 

Stjepan Novoselović- Općinsko vijeće bi trebalo dobiti ispis koliko je i za koga plaćeno 

računa za električnu energiju. 

Antun Jovičić- Ja mislim da smo mi donijeli zaključak da se dokumenti daju na uvid 

općinskom vijeću. 

Pejo Kovačević- Imam ponudu firme „In konzalting“ za poslove zaštite i spašavanja, ugovor 

o obavljanju tih poslova je istekao, imam novu ponudu . Da li da idemo na produženje 

ugovora? 

Antun Jovičić- To je po meni pitanje načelnika, o čemu ti moraš odlučiti. 

Mijo Vladić- Vi znate da je bilo priče o dječjem vrtiću, da li je što riješeno po tom pitanju? 

Pejo Kovačević- predviđeno je da se u stanu doktorice uredi igraonica za djecu. Sad je 

doktorica dala do znanja da bi tu trebao ići EKG uređaj, te da je za to potrebna jedna 

prostorija. 

Mijo Vladić- Ona do nedavno  nije ni struju plaćala, a sada ovo traži, to samo u općini 

Oprisavci ima. 

 

 

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

23,00 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


