
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OPRISAVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 023-01/18-01/05 

UR. BROJ: 2178/14-01-18-2 

Oprisavci, 07. rujna 2018.g.  

 

Z A P I S N I K 

o radu 8. Sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 07. rujna 2018.g. 

 

 Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 07. rujna 

2018.g. s početkom u 19,45 sati.  

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Mijo Uremović.  

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

članovi Općinskog vijeća:  

 

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. ANA REČIĆ  

3. MIJO VLADIĆ 

4. MATO VUKOVIĆ  

5. STJEPAN KURKUTOVIĆ  

6. SJTEPAN NOVOSELOVIĆ  

7. STIPO DŽAMBO  

8. STJEPAN VUČKOVIĆ 

9. ANTUN UREMOVIĆ  

10. MATO BOTICA  

 

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ  

- NISU NAZOČNI: Članovi Općinskog vijeća LUKA JELIĆ, PETAR VINARIĆ, FRANJO 

JAREDIĆ te zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ  

 

Zapisnik na sjednici vodi: MARTINA VUKSANOVIĆ polaznica stručnog osposobljavanja u 

Općini Oprisavci  

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući MIJO UREMOVIĆ konstatira da je 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 10 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada.  

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović pročitao je nazočnima:  
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DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice  

                                                Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

 

Aktualni sat.  

1. Zamolba Župnog ureda "Preslavnog Imena Marijina“ Svilaj za izgradnju pristupne staze  

uz postaje i ogradu crkve u filijali Novi Grad. 

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01. siječnja do 

30.lipnja 2018.g. (usvajanje izvješća)  

3. Donošenje Polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. 

siječnja – 30. lipnja 2018.g. 

4. Donošenje Rješenja o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća općine Oprisavci 

5. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine Oprisavci. 

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s 

područja općine Oprisavci u dječjim vrtićima. 

8. Zahtjev za kupnju dijela k.č.br. 101/1 u k.o. Prnjavor- Antun Uremović, Prnjavor 76. 

9. Zamolba Lovne udruge „Lasica“ iz Trnjanskih Kuta 

10. Različito. 

 

 

Mijo Uremović- prije sjednice sam primio još jednu zamolbu od L.U. „Lasica“ iz Trnjanskih Kuta , 

odnosno gosp. Botice. Koliko sam ja njega shvatio oni su na putu pomirenja sa L.U. „Jelas“ . Mi 

trebamo donijeti odluku da se lovački dom daje na korištenje jednoj i drugoj udruzi, te da i udruga 

„Lasica“ također ima pristup. Trenutno je taj dom dan na korištenje samo Lovnoj udruzi „Jelas“ . 

Znači vi bi ga zajednički koristili , ako mi donesemo odluku o zajedničkom korištenju  

Mato Botica- tako je. 

 

 

Predsjednik općinskog Vijeća predložio je  da zamolba  L.U. „Lasica“ iz Trnjanskih Kuta bude 

Točka 9. dnevnog reda.  

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.  

 

       Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice  

           Općinskog vijeća općine Oprisavci  

  

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 7. sjednice, 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 7. Sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen.  

 

 

AKTUALNI SAT  

 

Pejo Kovačević- Ja vas sve pozdravljam. Od zadnje sjednice radili smo na održavanju poljskih 

puteva, zacjeljivanju kanala kod škole i na groblju u Trnjanskim Kutima. Mrtvačnica u Svilaju je 

završena. Nasuli smo sva parkirališta na grobljima. U Trnjanskim Kutima ispred doma smo 



također nasuli parkiralište. Gotova je 1. Faza struje na mrtvačnici u Novom Gradu. Žbukanje je 

dogovoreno. Dobili smo odluku za šumsku  cestu u Kutima i Oprisavcima. 100% je financirano od 

Europske Unije, trenutno rješavamo pripreme za natječaj.  

Mijo  Uremović- hvala načelniče. Imate li pitanja?  

Mijo Vladić- pozdravljam sve. Još prije smo govorili o ogradi i parkiralištu na groblju u 

Oprisavima. Već smo o tome govorili, ali smo hoću podsjetiti. Svako selo je dobilo svašta osim 

Stružana. Oprisavci trebaju najviše dobiti, ali trebamo biti pošteni.  

Mato Botica- spominjali smo da budu češće sjednice. Sa manje točaka.  

Pejo Kovačević- puno ljudi je bilo na godišnjem, ne možemo uskladiti.  

Stjepan Novoselović- prije sam  govorio o klubovima i rekli smo da ćemo sazvati sastanak sa 

nogometašima i načelnikom. Poljanci su malo selo ali je dosta urađeno. Igralište je ruglo i hoće li 

se popraviti? Ima li se to u planu?  

Pejo Kovačević- Još sve nije gotovo. Treba kontejnere sklonit. Sprave složiti. I riješiti ogradu. Ne 

znam što napraviti iza na igralIštu. 2014. godine smo obnovili to igralište, i sada ga opet treba 

obnavljati.  

Stjepan Novoselović- treba izvaditi van cijelo igralište. Djeca to koriste ali je beton propao.  

Pejo Kovačević- dosta je i izdržao, 20 godina.  

Mijo Uremović- još netko pitanje?  

Stipo Džambo- netko je odnio  stolove za kirvaj u Svilaju. Dom je stalno otključan.  

Pejo Kovačević- nismo uveli red još da sve bude kako treba. I u Poljancima planiram uzet stolove 

i pribor. Kad se dom u Svilaju preuredi onda ćemo zaključavati i držat sve pod kontrolom. Ostala 

sela dobro funkcioniraju u vezi domova. Trebali bi ovih dana dobit dozvolu za Svilaj.  

Mijo Uremović- i mi imamo inventara. Treba biti osoba koja popisuje sve.  

Pejo Kovačević- treba ljudima posuditi, ali i da vrate. Mi trebamo davati te domove da se koriste, 

otključavati im i voditi nadzor. Ovdje u Oprisavcima to funkcionira.  

Stipo Džambo- neki slave krstitke tamo, ali ni ne pitaju.  

Stjepan Novoselović- to ne znači da mogu uzeti i ostavit kod kuće.  

Stipo Džambo- ima dosta i uništenoga. Dođu karmine i što onda?  

Pejo Kovačević- za nekoliko godina bit će sve obnovljeno i to će funkcionirati. Nitko neće imati 

pristup. Trenutno imamo reviziju i pitali su me kako naplaćujemo te domove. I o plaćanju 

stranaka. Napravit ćemo i troškovnik za ogradu.  

Stjepan Novoselović- Opet ću pitati za klubove, svi imaju problema. Mora se naći rješenje. Za 

godinu dana neće biti klubova.  

Mijo Uremović- ja neću moći ljudima pogledati u oči ako se klub u Prnjavoru ugasi. Ja sam tamo 

volonter. Bitno mi je da taj klub postoji.  

Stjepan Novoselović- niste me shvatili. Nisam mislio samo na Prnjavor.  

Mijo Uremović- nema ljudi. Moraš se svakako snalaziti. Žao mi je jer je puno novaca uloženo.  

Mijo Vladić- sva djeca imaju mobitel, ne igraju nogomet. Jedan grad nema juniore, šta mi onda 

očekujemo.  

Stjepan Novoselović- koliko ima KUD-ova? Jedan... Tako će biti i sa nogometom. Ako nema 

djece nema ni ekipa.  

Mijo Uremović- svjestan sam. Treba izdržati do kraja. Sve si im dao, oni neće.  

 

Aktualni sat zaključen. 

 

TOČKA 1.   Zamolba Župnog ureda "Preslavnog Imena Marijina“ Svilaj za izgradnju  

           pristupne staze  uz postaje i ogradu crkve u filijali Novi Grad. 

 

Mijo Uremović- pročitao je nazočnima zamolbu Župnog ureda Svilaj Načelnik je u ovo upućen, 

možeš li nam nešto više reći?  



Pejo Kovačević- Matijašević je 100% financirao postaje. Pitali su da i općina financira. Radi se o 

povećem iznosu. To nije bilo u proračunu. Ne mogu sam donijeti tu odluku.  

Mijo Uremović- bilo bi dobro da naše komunalno poduzeće dobije taj posao.  

Pejo Kovačević- nisam ih pitao. Ali mislim da bi mogli.  

Mijo Uremović- lijepo su uredili trebali bi pomoći. Svatko je financirao jednu postaju. Općina 

funkcionira. Gledajući druge mi smo dobri.  

Pejo Kovačević- dajemo sve što trebamo.  

Mijo Uremović- možemo dati na glasanje ovu točku.  

Mijo Vladić- svi rade naopačke. Nitko ne pita na početku.  

 

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

glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom 

donijelo slijedeću 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, 137/15 i 123/17) i temeljem 

članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na 8. sjednici održanoj dana 07. rujna 2018. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o isplati novčanih sredstava 

 iz Proračuna općine Oprisavci za 2018.g.  

na ime kapitalne donacije – Župi Preslavnog Imena Marijina – Svilaj, 

filijala Novi Grad 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna općine 

Oprisavci za 2018.g. u ukupnom iznosu 27.478,50 kn  (slovima:dvadesetsedamtisuća 

četiristosedamdesetosamkuna pedeset lipa) za opločnike (pravokutne) i  rubnjake za stazu uz 

ogradu filijalne crkve u Novom Gradu  na ime kapitalne donacije – Župi Preslavnog Imena 

Marijina – Svilaj, filijala Novi Grad. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odobrava da se  radovi na uređenju staze uz ogradu 

filijalne crkve u Novom Gradu tj. postavljanje opločnika (pravokutnih) i  rubnjaka povjere 

poduzeću u Općinskom vlasništvu- „Rakitovac“d.o.o. Oprisavci. 

 

 Članak 2. 

 Novčana sredstva  iz članka 1. ove Odluke teretit će poziciju kapitalne donacije 

neprofitnim organizacijama, a realizirat će se plaćanjem: 

- po PONUDI br. 18-00185– „MI-BLOK“ vl. Zdravko Miličević, Radićeva 144, Gašinci i  

- po ispostavljenom računu poduzeća „Rakitovac“ d.o.o. Oprisavci. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na daljnju 

provedbu. 

 

KLASA: 023-05/18-01/26 

UR. BROJ: 2178/14-01-18-1 

 

 



TOČKA 2.    Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01.     

  siječnja do 30.lipnja 2018.g. (usvajanje izvješća)  

 

 

Mijo Uremović- – Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Izvješće o 

radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01. siječnja do 30.lipnja 2018.g. Ima 

li tko kakvih primjedbi, načelnik je već sve rekao o tome u aktualnom satu.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Izvješće o radu Općinskog 

načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01. siječnja do 30.lipnja 2018.g., te nakon 

glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) prihvatilo 

načelnikovo izvješće i 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, 137/15 i 123/17) i temeljem 

članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na 8. sjednici održanoj dana 07. rujna 2018. godine, donosi: 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 01. 2018.g. do 30.06.2018. g. 

 

I 

 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 01. 2018.g. do 30.06. 2018. g. što je u skladu s člankom  48. Statuta općine 

Oprisavci  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18). 

 

 

 

KLASA: 023-05/18-01/27 

UR.BROJ: 2178/14-01-18-1 

 

 

TOČKA 3.   Donošenje Polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci  

           od   01. siječnja – 30. lipnja 2018.g.  

Mijo Uremović- Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Polugodišnje  

izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od   01. siječnja – 30. lipnja 2018.g. Ima li tko 

kakvih primjedbi, prijedloga. Sam polugodišnji je takav kakav je. S načelnikom sam prije sjednice 

malo o tome raspravio. 

Mijo Vladić- pitanja ne bi trebalo postavljati. Sve se vidi. Sve se zna. Nema tu komentara. Moglo 

se bolje.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Polugodišnjeg  izvješća o 

izvršenju proračuna općine Oprisavci od  01. siječnja – 30. lipnja 2018.g. te nakon 

glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) prihvatilo 

polugodišnje izvješće:  



 

     Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o 

polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 8. 

sjednici održanoj 07. rujna  2018.g.donijelo 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-30.06.2018.g. 

 

OPĆI DIO 

I 

Polugodišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-

30.6.2018.godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 2.939,850,13 Kn. 

 

II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2018.godinu 

izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.282.600,40 Kn. 

 

III 

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 

ostvareni višak  prihoda: 

 

 Ostvareni prihodi i primici 1-6-18.g………………………...2.939.850,13 Kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci  1–6-18.g…………………….........3.282.600,40  Kn  

           Manjak   prihoda-1-6-2017.godine……………….……..........-342.750,27  Kn 

 

 Ukupni utvrđeni  višak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

  Višak  prihoda prenesen iz 2017.g……………….....…..........1.041.216,87 Kn 

  Manjak  prihoda-1-6-2018 godine…....……….....…................-342.750,27 Kn  

  Ukupnivišakprihoda na dan 30.6.2018.g…………….………...698.466,60 Kn 

 

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2018. godine bilo je  1.600.357,01 Kn,  a na dan 30.06.2018. 

godine  972.394,78 Kn. 

Stanje blagajne na dan 1.1.2018.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30.06.2018 godine 2.801,92 Kn. 

Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 30.6.2018. iznosi 63.187,00 

Kn. 

V 

  Stanje potraživanja na dan 30.6.2018.godine u ukupnom iznosu od 721.653,00 kn, 

sastoji se od: 

- potraživanja za općinske poreze (Porezna uprava:tvrtka, reklame,potrošnja 

imovina)………………………………………………………………........…..61.409,85 kn 

- potraž. za prihode od imovine-koncesija za odvoz smeća ………………...…..17.714,37 kn 

- potraživanje koncesije-ukop……………………………………….……….....…1.030,00 kn 

- potraživanja- najam, zakup polj. zemljišta………………………………..…..349.187,33 kn 

- potraživanja-nefinancijska imovina ..……………………………….…………47.040,00 kn 

- potraživanja-spomenička renta………………………………………..………….…43,89 kn 

- potraž. za komunalne doprinose........................................................................17.735,00  kn 

- godišnja grobna naknada-grobno mjesto…………………………………..…..93.078,30 kn  

- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………………...….134.414,26 kn                                                             



 

VI 

 Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.6.2018.godine, u iznosu od 277.730,10 kn,  sastoji 

se od: 

                     - obveze prema dobavljačima………………………………...….……228.407,38 kn 

         - obveze-naplaćeni predujmovi-sala…………………………………….42.950,00 kn 

         - obveze-jamčevine………………………………………….……………6.300,00 kn 

         - obveze povrata sredstava HZZ-u………………………....………………...72,72 kn 

 

VII 

  Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 

Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i 

izdataka proračuna općine Oprisavci, za  razdoblje 1.1.-30.06.2018.godinu. 

 

POSEBNI DIO 

VIII 

 Posebni dio proračuna općine Oprisavci  sadrži rashode izvršene po korisnicima i 

nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama. 

 

IX 

Polugodišnji obračun proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje,   bit će objavljen u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

 

KLASA: 400-01/18-01/06 

UR.BROJ: 2178/14-01-18-1   

 

 

TOČKA 4.   Donošenje Rješenja o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća općine 

           Oprisavci.  

 

 

Mijo Uremović-  Sukladno novom Statutu Općine Oprisavci - Članak 32. Općinsko vijeće ima 

predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća 

u pravilu da se jedan potpredsjednik bira iz predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke 

manjine, na njihov prijedlog, te sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeće - Članak 10. 

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika  Predsjednika odnosno potpredsjednike bira 

Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih 

vijećnika u pravilu da se jedan potpredsjednik bira iz predstavničke većine, a drugi iz reda 

predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom 

obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za 

jednog kandidata. 

Pejo Kovačević- I jedna i druga strana treba imati potpredsjednika. Večeras to moramo donijeti. 

Postoji odbor za to.  

Ana Rečić-( čita članove odbora. )  

U Odbor za izbor i imenovanja imenovani su : 

1. ANA REČIĆ  (HSS) – za predsjednicu 

2. MATO BOTICA (HSLS) – za člana 



3. ANTUN UREMOVIĆ (SDP) – za člana 

4. STJEPAN VUČKOVIĆ (HDZ) – za člana  

5. MATO VUKOVIĆ (HDZ) – za člana 

Stjepan Vučković- ja predlažem Matu Vuković, dugogodišnji je član HDZ-a kao i Općinskog 

vijeća  

Mijo Uremović- Odbor za izbor i imenovanje  za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća 

predlaže vijećnika MATU VUKOVIĆ, HDZ.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora  za izbor i 

imenovanja: Za 2. potpredsjednika  Općinskog vijeća : prijedlog MATO VUKOVIĆ (HDZ) 

Javnim glasovanjem –dizanjem ruku od ukupno 10 nazočnih vijećnika utvrđuje se: 10 

glasova  ZA (jednoglasno), te  konstatira da je jednoglasno za 2. Potpredsjednika  Općinskog 

vijeća izabran gosp. MATO VUKOVIĆ (HDZ). Doneseno je 

 

Na temelju članka   32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije ” br. 3/ 18) i članka  10.  Poslovnika Općinskog vijeća općine Oprisavci 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 12/18 ), Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci  na svojoj  8.  sjednici održanoj 07. rujna 2018. godine donosi 

 

RJEŠENJE 

o izboru  drugog potpredsjednika Općinskog vijeća  Općine Oprisavci 

 

I 

 MATO VUKOVIĆ  , izabire se za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 

Oprisavci. 

II 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

 

KLASA:023-05/18-01/28 

URBROJ: 2178/14-01-18-1 

 

 

TOČKA 5.    Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog                 

  zemljišta 

 

Mijo Uremović-  Povjerenstvo za zakup imenuje Općinsko vijeće , a čini ga pet članova: po jedan 

predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika općinskog vijeća na čijem 

se području zemljište nalazi. Članovi Povjerenstva kao i članovi njihovih obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju koji su u 

nadležnosti rada tog Povjerenstva. 

Pejo Kovačević- ja sam kontaktirao geodeta Marka Smolčić. On je rekao da se slaže. Ostalo bi 

volio da zajedno odlučimo. Ja predlažem Ivanu Rečić za pravnu osobu.  

Mijo Uremović- moramo imenovati  i dvije osobe iz vijeća.   

 

Općinski načelnik će za iduću sjednicu dostaviti Općinskom vijeću konkretan  prijedlog članova 

povjerenstva . 



TOČKA 6.     Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentu za  

  obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine  

  Oprisavci. 

 

Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu 

za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine Oprisavci. 

Uspoređujući plaće ostalih načelnika, naš načelnik ima najniži koeficijent. 

Mijo Vladić- Zamjenik bi trebao biti volonter. Ona je sama to rekla.  

Pejo Kovačević- Zamjenica je bila ovdje  nazočna kada je bila poplava. Načelnica je stožera za 

zaštitu i spašavanje Ide na sastanke stožera i ostale sastanke na kojima je njena dužnost 

prisustvovati.  

Mijo Vladić- Ima li zamjenica naknadu za vijeće?  

Mijo Uremović- Zamjenik i načelnik nemaju. Načelnik nema ni božićnicu,  ni dar za djecu.  

Ana Rečić- to pravo nemaju  već par godina.  

Mijo Vladić - zašto mi vijećnici nemamo veću naknadu?  

Stjepan Novoselović- načelnik ne treba imati ni preveliku, ni premalu plaću.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 

o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika općine Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 

glasova ZA (jednoglasno) prihvatilo odluku o izmjeni i dopuni osnovice i koeficijenta 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika i donijelo ODLUKU:  

 

Na temelju članka 3.. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  8. sjednici održanoj 07. rujna 

2018.g. , donosi 

ODLUKU  

o izmjeni i dopuni odluke  

o osnovici i koeficijentu za obračun plaće 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog  

načelnika  Općine Oprisavci 

  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/10) 

 

Članak 1. 

 U Odluci o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika  Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/10), 

donesenoj  01. prosinca 2010. godine članak  3.  briše se i zamjenjuje riječima: 

 

„Plaću načelnika, kada svoju dužnost obnaša profesionalno, čini umnožak i osnovice 

za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 

za 20%. 

- Koeficijent za načelnika kada svoju dužnost obnaša profesionalno iznosi 3,20. 

- Osnovica plaće iz prvog stavka ovog članka utvrđuje se u visini osnovice za 

izračun plaće državnih dužnosnika.“ 

 

Članak 2. 

 Članak 5. briše se i zamjenjuje riječima: 

 „Zamjenik načelnika,  kada svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa , 

ima pravo na naknadu za rad u neto iznosu 1.500,00 kn mjesečno.“  



 

Članak 3. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/18-01/30 

URBROJ: 2178/14-01-18-1 

 

 

 

TOČKA 7.     Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova  

  boravka djece s područja općine Oprisavci u dječjim vrtićima. 

 

Mijo Uremović- Svi ste u materijalima za sjednicu primili prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Oprisavci u dječjim vrtićima do 

sada smo sa 300 kn sufinancirali vrtić. A sada bi digli na 500.  

Pejo Kovačević- Sve druge općine osim nas  sufinanciraju sa 500 kn. Mislim da to nije problem.          

Najvjerojatnije  da ćemo i mi otvoriti vrtić. Imamo prostor, bili su neki dan tu kod nas ljudi iz 

Lire, i rekli da se to može odraditi. Možda još neki prostor za kuhinju. Mora sve još biti papirnato 

riješeno. Dok to ne bude bilo, išli smo sa ovim da povisimo naknadu. Škola više ne planira 

provoditi malu školu. Mi moramo naći rješenje, obveza općina je organiziranje male škole. Ja 

mislim da će biti zainteresiranih za vrtić.  

Mijo Uremović- ima li pitanja?  

Mijo Vladić- bit ću malo kritičan. To je samo bacanje para. Novaca ima. To tako ne ide, to nije 

dobro. Žalosno je što o tome moramo raspravljati.  

Mijo Uremović- ima li još netko što reći?  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 

o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Oprisavci u dječjim vrtićima, te 

nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) prihvatilo 

odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u vrtićima i 

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, 137/15 i 123/17)  i temeljem 

članka  30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18) 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na  8. sjednici održanoj 07. rujna 2018.g. donosi 

 
 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke 

o sufinanciranju troškova boravka djece s područja 

Općine Oprisavci u dječjim vrtićima 

Članak 1. 

 U Odluci o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Oprisavci u dječjim 
vrtićima („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/15), donesenoj  19. veljače 2015. 
godine članak  3.  briše se i zamjenjuje riječima: 

 
“Općina Oprisavci sufinancira troškove smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 500,00 

kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će 

roditelji, skrbnik odnosno samohrani roditelj.” 



 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. listopada 

2018.g. i  objavit će se u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 
 
 
KLASA: 023-05/18-01/31 

URBROJ: 2178/14-01-18-1 

 

 

TOČKA 8.     Zahtjev za kupnju dijela k.č.br. 101/1 u k.o. Prnjavor- Antun Uremović,   

  Prnjavor 76.  

 

Mijo Uremović- U materijalima ste dobili zamolbu Antuna Uremović o namjeri kupnje dijela 

katastarske čestice 101/1 u k.o. Prnjavor cca 1000 m
2
 , koja graniči s njegovim zemljištem, a istu  

godinama i održava? Mi kao prvi korak možemo donijeti odluku o parcelaciji k.č.br. 101/1. 

Zemljište ne možemo prodati bez natječaja.  

Antun Uremović- ja bih samo taj dio za ulaz. Da mogu ući sa strojevima.  

Mijo Uremović- prvi korak je da možemo samo odluku o parcelaciji donijeti.  

Mijo Vladić- rekli smo da se nećemo miješati. Radimo obrnuto.  

Mijo Vladić- jeste li vi koji živite tamo da se proda?  

Stjepan Vučković- da.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Zahtjev za kupnju dijela k.č.br. 

101/1 u k.o. Prnjavor, te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) prihvatilo Zahtjev za kupnju dijela k.č.br. 101/1 u k.o. Prnjavor i 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, 137/15 i 123/17) i temeljem 

članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na 8. sjednici održanoj dana 07. rujna  2018. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o parcelaciji  k.č.br. 101/1 u   k.o. Prnjavor  

Članka 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odobrava parcelaciju k.č.br. 101/1 u   k.o. Prnjavor. 

  

    Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/18-01/32 

UR.BROJ: 2178/14-01-18-1 

 

 

TOČKA 9.   Zamolba udruge „Lasica“ iz Trnjanskih Kuta  

 

Mijo Uremović- već sam na početku sjednice obrazložio ovu zamolbu, Mato Botica će više o 

tome. 



Mato Botica- Mi smo to napravili koji smo u toj udruzi . U kojoj sam ja bio i prije a bit ću i opet. 

Želim da se načelnik i vijeće očituje , da imamo papir, da i mi imamo ključeve tog objekta koji 

trenutno koristi L.U. „Jelas“ Ruščica“ iako smo bili u toj udruzi , a bit ćemo i opet.   

Mijo Uremović- (čita zamolbu) Zamolbu su potpisali Željko Rukavina i  Mato Botica. Možemo 

staviti da je zajedničko korištenje. To možemo staviti?  

Mato Botica- može.  Zajedničko da 

Pejo Kovačević- tko je sada predsjednik L.U. „Jelas“ 

Mato Botica- Marinko Liović.  

Mijo Uremović- tu odluku možemo donijeti. Moramo donijeti odluku da objekt  mogu koristiti 

ZAJEDNO.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog  da LOVAČKI DOM  

(„Gaj“ Trnjanski Kuti)  izgrađen na dijelu k.č.br. 17 u k.o. Trnjanski Kuti bez naknade 

zajednički koriste Lovna udruga „Lasica“ Trnjanski Kuti i LD „Jelas“ Ruščica,  lovna 

jedinica Trnjanski Kuti , te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 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, 137/15 i 123/17) i temeljem 

članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na 8. sjednici održanoj dana 07. rujna 2018. godine, donosi: 

 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti za korištenje LOVAČKOG DOMA  

(„Gaj“ Trnjanski Kuti) 

izgrađenog na dijelu  k.č.br. 17 u  k.o. Trnjanski Kuti  

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Oprisavci suglasno je da LOVAČKI DOM  („Gaj“ Trnjanski Kuti)  

izgrađen na dijelu k.č.br. 17 u k.o. Trnjanski Kuti bez naknade zajednički koriste : 

 

- Lovna udruga „Lasica“ Trnjanski Kuti i LD „Jelas“ Ruščica,  lovna jedinica 

Trnjanski Kuti  

Članak 2. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/18-01/33 

UR.BROJ: 2178/14-01-18-1 

 

TOČKA 10.   Različito  

Mijo Uremović- hoćemo li onda na idućoj sjednici predložit povećanje naknade vijećnicima?  

Općinsko vijeće suglasno je da se  na idućoj sjednici predloži povećanje naknade vijećnicima.  

Mijo Uremović- ima li pitanja?  

Mijo Vladić- ja bi jednu kritiku uputio načelniku. Za ovaj bunar. Svaki dan ga gledam, a i ovu 

zgradu smo zapustili. Možda ne bi trebao svašta vidjeti. Načelnik samo čeka fondove. Ali nećemo 

dočekati.  

Pejo Kovačević- imamo projekt. Prvo bi trebalo sanirati vlagu. Vidjet ćemo. Prozori su najgori.  

Mijo Vladić- sve bi bilo bolje nego ovako.  



Mijo Uremović- ima li još pitanja? Načelniče imate li vi još što?  

Pejo Kovačević- čekamo suglasnost za poljoprivredno zemljište.  

Stjepan Novoselović- što je s otpadom? Dali se radilo što s tim?  

Pejo Kovačević- nije se ništa radilo.  

Stjepan Novoselović- kante se voze navečer. Smrdi vani. Ako već imamo svoje poduzeće. Možda 

za sljedeće vijeće da bude konkretnije o tome.  

Stjepan Vučković- dali će jedan danu tjednu  raditi druga smjena na reciklažnom?  

Pejo Kovačević- ne. Ali trebalo bi. Ili da subotom radi. Tržište otpada treba početi funkcionirati.  

Za staklo ne znam. Ali željezo, papir to su prodavali.  

Mijo Uremović- htio sam reći za Stružane. Daleko je igralište. Ima jedno numero od Dorića dobro 

za dom, ali treba suglasnost od susjeda.  

Stipo Džambo- sami sebi su zakuhali igralište. U Svilaju nema ništa. Sve je zaraslo, nema 

fišijade, nema ništa.  

Mijo Uremović- načelniče hoćeš otići u Stružane? Hoće se raditi nešto?  

Pejo Kovačević- hoće.  

Mijo Vladić- u svima nama je problem.  

 

 

 

 Pitanja više nije bilo, te je sjednica završila u 22:00h 

 

 

 

   Zapisnik vodila:  

 Martina Vuksanović 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mijo Uremović  


