
 

           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  023-01/15-0102 

URBROJ: 2178/14-02-15-2 

Oprisavci, 31. ožujka 2015.g.  

 

Z A P I S N I K 

o radu 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 31. ožujka 2015.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 31. ožujka  

2015.g.  s početkom u 19,15 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Franjo Klenuk. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ   

Sjednici nisu nazočni članovi  Općinskog vijeća ANTUN KOVAČEVIĆ , STIPO DŽAMBO, 

STJEPAN KURKUTOVIĆ I MATEJ KOLOBARIĆ 

-  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 9  vijećnika, odnosno dovoljan broj za pravovaljani 

nastavak rada. 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk  pročitalo je nazočnima dnevni red. 

Antun Jovičić- predlažem da se točka 11. Donošenje Odluke o davanju na korištenje 

lovačke kuće u T. Kutima LU „Lasica“ T. Kuti skine s dnevnog reda . Na prošloj sjednici 

zaključeno je da nam se dostave materijali kako bi mogli donijeti odluku . Smatram da 

nemamo materijala da o ovome raspravljamo . 

Nakon glasovanja po prijedlogu da se točka 11. skine s dnevnog reda utvrđeno je da je 1 glas 

ZA, 2 glasa PROTIV i  6 SUZDRŽANIH glasova. 

Pejo Kovačević-predlaže da se pod točkom 13. donese Odluka o zaključivanju Ugovora o 

djelu za obavljanje komunalnih poslova- održavanja javnih površina . 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STJEPAN ŽIVKOVIĆ  

5. ANTUN JOVIČIĆ  

6. MIJO UREMOVIĆ  

7. ZDRAVKO KATALINIĆ 

8. MATO VUKOVIĆ  

9. SANJA JAREDIĆ 

 



 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 16.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

1. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju  proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 

31. prosinca 2014.g. 

2.   Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2014.g. 

3.   Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01. srpnja do     

   31.prosinca 2014.g. (sukladno članku 49. Statuta općine Oprisavci) 

4.   Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture 

       Općine Oprisavci za 2014.g. 

5.   Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja kom.   

   infrastrukture Općine Oprisavci za 2014.g. 

6.   Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim     

   djelatnostima Općine Oprisavci za 2014.g. 

7. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 

području Općine Oprisavci za 2014.g. 

8.   Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te  

    obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem  31.12.2014.g. 

9. Izvješće Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci 

za 2014.g.  

10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

11. Donošenje Odluke o davanju na korištenje lovačke kuće u T. Kutima LU „Lasica“ T. Kuti. 

12. Rasprava o organizaciji  proslave Dana općine.  

13. Donošenje Odluke o zaključivanju Ugovora o djelu za obavljanje komunalnih poslova- 

održavanja javnih površina  

14. Različito. 

 

 

Dnevni red s dopunom je jednoglasno usvojen 

 

 

Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 16. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 16.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

 

 

Aktualni sat 

 
 

Franjo Klenuk- na prošloj sjednici smo rekli da će načelnik napraviti izvješće što se od 

sjednice do sjednice radilo.  

Pejo Kovačević- od radova koji su izvršeni od prošle sjednice do danas su: radovi na domu,  

kontaktirao sam izvođača, te bi ovih dana trebalo biti odrađeno asfaltiranje ispred doma . 



 

Također sam bio u „Elektri“ vezano za priključak struje. Spomenuo bih aktivnosti vezano za 

kandidiranje projekata – poboljšanje energetske učinkovitosti  kod Fonda za zaštitu okoliša, 

radi se  o domu Poljanci, ambulanti Oprisavci i školi Trnjanski Kuti. Preko zavoda za 

zapošljavanje odobreni su nam javni radovi za održavanje javnih površina , odobrene su nam 

četiri osobe koje 100% financira zavod, a to su Zoran Vuković, Damir Jukić, Krunoslav 

Mišanec i Goran Majić. Oni bi sutra, trebali potpisati ugovor, te raditi do 01.10.2015. g. Što se 

tiče drvoreda danas se krenulo sa sadnjom. Ostaju nam još ona mjesta gdje postoje stabla, koje 

je potrebno srušiti. 

Franjo Klenuk- zar osim drvoreda neće biti ništa drugo na „Košući“?  Mogla bi biti 

biciklistička ili pješačka staza. 

Pejo Kovačević- također u ovom periodu smo prema Fondu kandidirali kante za sakupljanje 

miješanog reciklažnog otpada koji bi se razvrstavao u reciklažnom dvorištu. U postupku je 

bagatelna nabava kanti. U fazi smo raspisivanja Javnog natječaja za izgradnju reciklažnog 

dvorišta,  pri kraju nam je i građevinska za dom u Novom Gradu. Ravnatelj osnovne škole je 

na Županijsku skupštinu poslao prijedlog da se dom u Svilaju daruje općini. Legalizirani su 

sportski objekti, predane su na legalizaciju mrtvačnice Oprisavci i Trnjanski Kuti.  

Franjo Klenuk- linija u Poljancima – poravnali su je što je s ostalima? 

Pejo Kovačević- još to nije gotovo, tu bi mi trebali ići s nasipanjem. Piha je bio ovdje, te kaže 

da je problem s privatnim zemljištem.  

Franjo Klenuk- Hrvatske vode prikupljaju vodnu naknadu , da li općina ima pravo da joj se 

odradi na temelju prikupljenog novca.  

Stjepan Novoselović- dobili smo račune za odvoz smeća, koji su veći nego što je rečeno. 

Također me zanima koliki su troškovi snimanja ceste vezano za ograničenje brzine?  Što se 

tiče linije u Poljancima ona je poravnana, ali čim prva kiša padne to će biti isto.   

Da li će se ići s nasipanjem do groblja? 

Pejo Kovačević- tu liniju prema groblju ćemo kandidirati kod Ministarstva regionalnog 

razvoja, znam da ju je i Jovičić u svome mandatu kandidirao, ali nije prošla. Što se tiče 

„Runolista“ znam da je tražio povećanje na 48 kn kako bi se mogao uklopiti u troškove. 

Mi smo do sada plaćali 38 kn, Tako da smo zajedno s Općinom Velika Kopanica imali najnižu 

cijenu.  

Antun Jovičić- po zakonu o komunalnom gospodarstvu, ako se načelnik ne očituje u roku 15 

dana, koncesionar sam može podići cijenu. 

Pejo Kovačević- u odnosu na „J. Becker“ mi smo u granicama normale.  

Stjepan Novoselović- što je to njemu poskupilo 32%? 

Zdravko Katalinić- ovo što je načelnik rekao da je kandidirao školu u Trnjanskim Kutima je 

pohvalno, ali bih napomenuo da bi i na groblju trebalo započeti s radovima npr. odvodnja, 

ograda i dr. 

Pejo Kovačević- upoznat sam s tim prijedlogom od strane mjesnog odbora. 

 

 

TOČKA 1. Donošenje Godišnjeg  izvješća o izvršenju  proračuna općine Oprisavci 

   od 01. siječnja – 31. prosinca 2014.g. 

 

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

Godišnjeg  izvješća o izvršenju  proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca 2014.g. 

Stjepan Novoselovć- što je od potraživanja za zakup zemljišta   

Mijo Vladić- za ovo zemljište što se ne plaća, to su jedni te isti ljudi, dajte popis tih ljudi i koga je 

to općina tužila. 

 

 



 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

    

  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) 

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-31.12.2014.g. 

OPĆI DIO 

 

I 

Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-31.12.2014.godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od 3.803.397,13 Kn. 

 

II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2014. godinu izvršeni su 

u ukupnom iznosu od 3.706.805,74 Kn. 

 

III 

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

višak  prihoda: 

 

  Ostvareni prihodi i primici 1-12-14.g……………………..…3.803,397,13 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1-12-14.g……………………….....3.706.805,74 Kn 

  Višak   prihoda-1-12-2014.godine……………….……........... 241.950,60 Kn 

  

 

 Ukupni utvrđeni  manjak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

   Manjak  prihoda prenesen iz 2013.g………………….....….....- 133.353,15 Kn 

   Višak  prihoda-1-12-14 godine…....………...……………………  96.591,39 Kn 

  Ukupni manjak prihoda ……….……………………………..........- 36.671,96 Kn 

 

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2014.godine bilo je  166.126,92 Kn,  a na dan 31.12.2014.godine  

441.215,29 Kn. 

Stanje blagajne na dan 1.1.2014.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12 .2014 g. 0,00  Kn. 

 

 

V 

  Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2014.g. u iznosu od 630.396,60 Kn sastoji se 

od: 

 

- potraživanja za općinske poreze………………………….…………41.124,83 Kn 

- potraživanja za komunalnu naknadu…………………………..…..49.510,24 Kn 

- potraživanja za komunalni doprinos...........................................39.541,91 Kn 

- potraživanja od danih koncesija(ukop)………………………………1.030,00 Kn 

- potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….……....13.006,25 Kn 

- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine………………....23.271,96 Kn 

- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.općine…………….....11.680,87 Kn 

- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.države……………...360.800,35 Kn 

- potraživanja od spom. rente………………………………………..….445,54 Kn 

- potraž. za naknade od nef.imovine.……………………………...29.080,00 Kn 



 

- prihodi od vodnog gospodarstva (Hrv.vode)…………………..….3.321,66 Kn 

- potraživanja-grobna naknada……………………………………..53.373,30 Kn 

- ostala nespom. potraživanja………………………………………..1.209,69 Kn 

 

VI 

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2014.godine u ukupnom iznosu od 479.186,74 Kn, a odnose se 

na: 

- Obveze prema dobavljačima....................................................171.220,91  Kn 

- Obveze za jamčevine……………………………………..……….….7.695,00 Kn 

- Ostale obveze(unaprijed plaćeni prihodi)……………………......…5.358,08 Kn 

- Obveze za naknade štete od poplave 2014.g…………………..284.454,00 Kn 

- Ostale nespomenute obveze………………………………………...2.795,75 Kn 

 

VII 

  Godišnje izvješće o izvršenju  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.-31.12..2014.godinu. 

 

POSEBNI DIO 

VIII 

 Posebni dio proračuna općine Oprisavci  sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima 

sredstava po osnovnim i potanjim namjenama. 

                                                                               IX 

Godišnje izvješće o izvršenju 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: 400-01/15-01/01 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

TOČKA 2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan    

  31.12.2014.g. 

 

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

Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2014.g. 

Pejo Kovačević- Općinski načelnik pročitao je prijedlog Odluke 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 
 Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 

br.114/2010.), Općinsko vijeće općine Oprisavci  je na svojoj 17.  sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015.g. 

 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2014.g. 

 

Članak 1. 

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2014. godine iznosio je  1.003.621.91 Kn. 

 Višak prihoda poslovanja koristit će se za pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine, 

koji iznosi 1.040.383,67 Kn. 



 

 Nakon preraspodjele, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosit će 36.671.76 Kn i kao 

takav bit će evidentiran u evidencijama knjigovodstva. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 400-01/15-01/02 

URBROJ: 2178/14-01-15-2 

 

 

TOČKA 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od  

  01. srpnja do  31.prosinca 2014.g. 

 

Pejo Kovačević- pročitao je izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  

od 01. srpnja do   31.prosinca 2014.g. 

Mijo Uremović- što se tiče vatrogastva da li su podmirene sve obveze za prošlu  godinu. 

Pejo Kovačević- isplaćeno je DVD-ima, te VZ Općine Oprisavci, što se tiče DVD-a nešto više je 

plaćeno Prnjavoru, jer je uređivana prostorija za vatrogasno vozilo. 

Sjepan  Novoselović- što je s povratom, neki su dobili, neki još uvijek nisu. 

Pejo Kovačević- nije problem u općini , mi na zahtjev stranke šaljemo  prijedlog Općinskom 

državnom odvjetništvu i to za onaj dio zemljišta koji je programom raspolaganja predviđen za 

povrat. Sve se odrađuje u odvjetništvu. Mi možemo poslati prijedlog, ali ako ta katastarska čestica 

nije gruntovno čista to ne prolazi. Što se tiče Đurinaca njima je bivši načelnik poslao prijedlog za 

katastarsku česticu  koju je Cile radio 

Antun Jovičić- Tabla 149/1 nije prevedena na RH, da bi se izvršio povrat tabla mora biti na RH. 

Općina Oprisavci je prvi ispravni postupak radila na toj tabli i to kao prva općina na županiji koja 

je započela s ispravnim postupcima. Više od 3 godine ta tabla  je na sudu, treba odraditi ispravni 

postupak na njoj. 

Pejo Kovačević- ostali su još Đurinci i problem je samo u toj tabli. 

Mijo Vladić- kada je na sjednici  bio gosp. Zovak  raspravljalo se  gdje će biti dodijeljena zemlja. 

Tada je rečeno gdje što ide za povrat, kasnije je Franjo išao u Zagreb i to se promijenilo, to se tada i 

zakompliciralo. Da on ne radi Ciletovu tablu to bi davno bilo riješeno. 

Franjo Klenuk – svi ovi ljudi kod kojih je bilo čisto vraćeno im je.  

    

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 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 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

 za razdoblje   01. 07. 2014.g. do 31.12. 2014. g. 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika 



 

za razdoblje   01. 07. 2014.g. do 31.12. 2014. g. što je u skladu s člankom  49. Statuta općine Oprisavci  

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

 

 

KLASA: 023-05/15-01/18 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

 

 TOČKA 4 Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom.  

   infrastrukture   Općine Oprisavci za 2014.g. 

 

Pejo Kovačević- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su izvješće o 

izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2014.g. 

Antun Jovičić- prošle godine smo donijeli odluku da na ugovor o djelu uposlimo djelatnike za 

održavanje javnih površina, na kraju nismo dobili izvješće koliko je to stajalo, gdje se gorivo 

kupovalo, koliko je koštalo. Trava je više puta prerasla. 

Pejo Kovačević- je li prerasla kada je Palma kosila. 

Mijo Vladić- dobro je što to gosp. Jovičić prati. Kako si ti radio, kako si zaposlio komunalnog 

redara? 

Antun Jovičič- jeste li vi ocjenjivali javni natječaj ? 

Mijo Uremović- vezano za održavanje javnih površina ti dečki su dobro odradili kosilo se redovno. 

Mi u Prnjavoru smo bili prezadovoljni s obzirom da je prošla godina bila takva kakva je. 

Franjo Klenuk- trebala bi biti bolja komunikacija s mjesnim odborima. 

Pejo Kovačević- samo bi se nadovezao da s ova četiri čovjeka s kojima ćemo potpisati ugovor 

preko Zavoda za zapošljavanje ne mogu raditi poslove na održavanju javnih površina, nego na 

poslovima održavanja površina uz nerazvrstane ceste. Trebali bismo donijeti odluku o 

zapošljavanju na ugovor o djelu . Sezona održavanja je krenula. 

Antun Jovičić- ja mislim da nama treba kompletna odluka. 

Sanja Jaredić- tko nam održava javnu rasvjetu. Žarulja na 335 ne radi 4 mjeseca. 

Pejo Kovačević- održava vodo i elektroinstalater Franjo Kovač. 

  

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. Infrastrukture  Općine 

Oprisavci za 2014.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 

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 i 19/13) i temeljem članka  32. Statuta općine 

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

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2014. godinu 



 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Oprisavci za 2014. godinu 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/15-01/04 

URBROJ: 2178/14-02-15-1, Oprisavci, 20. ožujka 2015.g)                     

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije» 

 

KLASA: 400-01/15-01/04 

URBROJ: 2178/14-01-15-2 

 

 

TOČKA 5. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i  

  uređaja kom.   infrastrukture Općine Oprisavci za 2014.g. 

 

Pejo Kovačević- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su izvješće o 

izvršenju programa građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 

2014.g. 

Sanja Jaredić- vezano za igraonicu, mi smo njima dali prostor na korištenje bez naknade 

Pejo Kovačević- dogovoreno je da će plaćati troškove struje, grijanja i vode. 

Sanja Jaredić- oni ne plaćaju naknadu, a opet roditelji plaćaju 200,00 kn mjesečno. 

Pejo Kovačević- u Donjim Andrijevcima udruga Leptir radi u privatnom  prostoru. 

Stjepan Novoselović- rekli smo kada smo odlučivali o igraonici da ćemo donijeti Pravilnik o 

poslovnom prostoru.  Slažem se s tim ako je u privatnom prostoru da je drugačije ali je sporno da se 

daje i besplatno. U interesu općine je imati igraonicu za djecu.  Mi smo privatnim osobama 

sređivali prostorije, što je kriminalno djelo. Pošta nas je tražila da njih financijski pomognemo.  

Treba taj Pravilnik što prije donijeti.  

Mijo Vladić- koliko se ovdje održava sastanaka, razni tečajevi za poljoprivrednike, daju se korpice, 

pije se jede se. Održava se i što treba i ne treba,  

Stjepan Novoselović-da li se zna kolika je kompletna investicija doma? 

Antun Jovičić- prema prvom natječaju 20% 

Pejo Kovačević- sada je 30%  

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja kom.  

infrastrukture Općine Oprisavci za 2014.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 

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 i 19/13) i temeljem 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 



 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2014.g. 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2014.g. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/15-01/03 

URBROJ: 2178/14-02-15-1, Oprisavci, 20. ožujka 2015.g)                       

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije» 

 

KLASA: 023-05/15-01/03 

URBROJ: 2178/14-01-15-2 

 

TOČKA 6. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u  

  društvenim  djelatnostima Općine Oprisavci za 2014.g. 

 

Pejo Kovačević- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su izvješće o 

izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 2014.g. 

Antun Jovičić- N.K. „Sava „ Svilaj dobio je još 2.997,01 na čega se to odnosi? 

Pejo Kovačević- to je bio račun za materijal za bojanje. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Oprisavci za 2014.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 

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 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

 

 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Oprisavci  za 2014. godinu 
 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Oprisavci  za 2014. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/15-01/05 

URBROJ: 2178/14-02-15-1, Oprisavci, 20. ožujka 2015.g)                       

 



 

Ćlanak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije» 

 

KLASA: 400-01/15-01/05 

URBROJ: 2178/14-01-15-2 

 

TOČKA 7. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i   

  zdravstvene zaštite na području Općine Oprisavci za 2014.g. 

 

Pejo Kovačević- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su izvješće o 

izvršenju programa socijalne skrbi i  zdravstvene zaštite na području Općine Oprisavci za 2014.g. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća o o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine 

Oprisavci za 2014.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 

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 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

svojoj  17.  sjednici održanoj  31. ožujka 2015.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 

području Općine Oprisavci  za 2014. godinu 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 

na području Općine Oprisavci  za 2014. godinu 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/15-01/06 

URBROJ: 2178/14-02-15-1, Oprisavci, 20. ožujka 2015.g)                       

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-

posavske županije» 

 

KLASA: 400-01/15-01/06 

URBROJ: 2178/14-01-15-2 

 

TOČKA 8. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,   

   novčanih sredstava, te   obveza i potraživanja općine Oprisavci sa   

   stanjem  31.12.2014.g. 

 

Pejo Kovačević- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su izvješće  o 

godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te   obveza i 

potraživanja općine Oprisavci sa stanjem  31.12.2014.g. 

 



 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine,  sitnog inventara,novčanih sredstava, te obveza 

i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem   31.12.2014.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 

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 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

ODLUKU 

o usvajanju izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine,sitnog inventara, novčanih sredstava, te 

obveza i potraživanja općine Oprisavci sa 

stanjem 31.12.2014.g. 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci usvojilo je izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine,sitnog 

inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Oprisavci sa       

stanjem 31.12.2014.g. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se računovodstvu. 

KLASA: 023-05/15-01/15 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

TOČKA 9. Izvješće Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

  općine Oprisavci za 2014.g.  

 

Pejo Kovačević- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Izvješće 

Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci za 2014.g.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine 

Oprisavci  

      Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 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 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

svojoj  17.  sjednici održanoj  31. ožujka 2015.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi  

plana gospodarenja otpadom u 2014.g. 

 

Članak 1. 



 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci  

za 2014. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika. ( KLASA: 351-01/15-01/03 

URBORJ: 2178/14-02-15-1 od 20.03.2015.g.) 

 

Ćlanak 2. 

 Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/15-01/16 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

TOČKA 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

  

Pejo Kovačević- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su prijedlog 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

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

Odluke o komunalnoj naknadi. 

      Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 

glasova ZA (jednoglasno)  donijelo 

 

 
Na temelju članka 23., stavak 1., alineja 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12, 94/13, 153/13, 147/14), te članka 32. Statuta Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 11/09), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 17. sjednici od 31. ožujka 2015. godine, 

donijelo je 

 

ODLUKU 

izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 

15/11), donesenoj 15. prosinca 2011. godine na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Oprisavci, članak 7, 

stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„
(1)

Fizičke osobe komunalnu naknadu plaćaju u 3 godišnja obroka za period od 4 mjeseca. Obveze 

plaćanja pojedinih obroka dospijevaju na naplatu zadnjeg dana obračunskog razdoblja za koje se vrši 

plaćanje.“ 

 

Članak 2. 
 (1)

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

županije“. 

 

Klasa: 023-05/15-01/17 

Ur. br: 2178/14-01-15-1 

 

 

 



 

TOČKA 11. Donošenje Odluke o davanju na korištenje lovačke kuće u T. Kutima LU  

   „Lasica“ T. Kuti. 

 

Pejo Kovačević- ta lovačka kuća nije vlasništvo LD  „Jelas“  Ruščica, nego  je zemljište dano na 

korištenje  reviru  Trnjanski Kuti. To je kuća u općinskom vlasništvu i na nju imaju pravo mještani 

sela Trnjanski Kuti, tako da bi ju trebala koristiti i LU „Lasica“ Trnjanski Kuti. 

Franjo Klenuk- na prošloj sjednici sam napadnut zbog osobe koju sam slučajno sreo na ulazu u 

županiju, što se može vidjeti na nadzornim kamerama. Načelniku smo rekli da odemo do Trnjanskih 

Kuta, ali do tog sastanka nije došlo. Zajedno sa Zdravkom Katalinić sastao sam se sa LU Lasica , 

razgovarali smo o ovoj problematici, oni tvrde da su više radili pri građenju ove kuće. U lovačkoj 

ima veliki pano sa slikama na kojima su svi oni. U gradnji kuće sudjelovali su svi  lovci i županija i 

općina 

Antun Jovičić- trebalo bi čuti i drugu stranu priče. 

Mijo Vladić- najbolje je  da mjesni odbor napravi referendum. 

Mijo Uremović- mišljenja sam da bu kuću trebalo dati i jednima i drugima. 

Pejo Kovačević- treba donijeti takvu odluku da se ni jednima ni drugima ne uskraćuje pravo, nego 

da kuću koriste i jedni i drugi. 

Franjo Klenuk- znači da se odnese Odluka da se osim LD „Jelas“ Ruščica, revir Trnjanski Kuti, 

kućom koristi i LU „Lasica“ Trnjanski Kuti. 

Antun Jovičić- ja bih krenuo od toga da je na korištenje zemljište dobilo LD „Jelas“ Ruščica, revir 

Trnjanski Kuti, a ne LU Lasica Trnjanski Kuti. To je ono što govori o tome. Mi možemo donijeti 

Odluku da netko njome maše, zato po meni treba prikupiti materijale i s jedne  i s druge  strane. 

Stjepan Novoselović- ovo što ste vi iznijeli je totalna neistina, odluka je donesena na korištenje 

dijela katastarske čestice, taj dom je u vlasništvu općine, općina će ga legalizirati. 2006.g. je na 

korištenje dan dio zemljišta, a nije ni taj revir u istom sastavu kakav je bio onda. Činjenica je da je 

došlo do sukoba , te da su Macan i Mato isključeni iz društva. 

Antun Jovičić- zemljište je dano za izgradnju lovačke kuće i činjenica je da je ta lovačka kuća 

izgrađena. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk utvrdio je da nije donesena odluka po ovoj točki 

dnevnog reda. 

 

TOČKA 12. Rasprava o organizaciji  proslave Dana općine. 

 

Franjo Klenuk- predlažem da Dan općine obilježimo održavanjem svečane sjednice samo za 

članove općinskog vijeća i djelatnike općine, te i polaganjem vijenaca . 

Pejo Kovačević- slažem se s prijedlogom predsjednika, te predlažem još da izradimo zahvalnice 

onima koji su sudjelovali u obrani od poplave prošle godine. 

Mijo Vladić- ja jesam za to, ali na kraju svi smo mi bili u opasnosti. To neka načelnik sam riješi. 

 

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 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 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

 
Z A K L J U Č A K 

o organizaciji proslave Dana općine- 16. travnja 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci zaključilo  je da se Dan Općine Oprisavci - 16. travnja 

obilježi samo uz nazočnost članova Općinskog vijeća i zaposlenika općine na sljedeći način:  

- Polaganjem  vijenaca ispred središnjeg križa na groblju u Oprisavcima i ispred spomen 

obilježja hrvatskom branitelju u Prnjavoru, Svetom misom u crkvi Uzvišenja Svetog križa u 

Oprisavcima   povodom DANA OPĆINE OPRISAVCI  i  Svečanom sjednicom  

 

KLASA: 023-05/15-01/19 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

 

TOČKA 13.  Donošenje Odluke o zaključivanju Ugovora o djelu za obavljanje  

   komunalnih poslova- održavanja javnih površina  

 

Pejo Kovačević- predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o zaključivanju ugovora od djelu za 

obavljanje komunalnih poslova  za dvije osobe na rok od 6 mjeseci. 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o zaključivanju 

Ugovora o djelu za obavljanje komunalnih poslova- održavanja javnih površina  

       Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 8 

glasova ZA  i 1 glas SUZDRŽAN  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 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13 

 

ODLUKU 

o zaključivanju Ugovora o djelu za obavljanje 

komunalnih poslova- održavanja javnih površina 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odobrava da se za potrebe obavljanja komunalnih poslova – 

održavanje javnih površina na području općine Oprisavci  zaključi Ugovor o djelu sa dvije osobe na rok od 

6 mjeseci. 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/15-01/19 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 



 

TOČKA 14. Različito. 

 

Mijo Vladić- kako dosta putujem primijetio sam da nemamo oznaka gdje nam je ambulanta, 

ljekarna, groblje. Mi ne gledamo od komšija kako neke stvari odrađuju.  Kritizirao sam 

načelnika.  

Antun Jovičić-Tko  obavlja pomoć i njegu u kući? Crveni križ ili privatna firma . 

Pejo Kovačević- privatna firma je dobila 100 % korisnike koji ostvaruju pravo na ovaj oblik 

pomoći. 

 

 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  23,10 sati. 
 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

  Franjo Klenuk 


