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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/15-01/03 

UR.BROJ: 2178/15-01-14-2 

Oprisavci, 16. travnja  2015.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 18. svečano-radne sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 16. travnja  2015.g. 

 

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

travnja  2015.g.  s početkom u 20,10 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 MATEJ KOLOBARIĆ, MIJO 

VLADIĆ,  STJEPAN ŽIVKOVIĆ, STIPO DŽAMBO I STJEPAN KURKUTOVIĆ 

-  Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica u Općini Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Franjo Klenuk konstatira da je 

od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 8 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevni red 

 

DNEVNI RED: 

radni dio: 

1.   Donošenje Odluke o izradi strateškog razvojnog programa Općine Oprisavci  za 

razdoblje    2015. do 2019.godine 

 

svečani dio 

- Pozdravna riječ predsjednika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika  

povodom  obilježavanja Dana općine Oprisavci – 16. travnja 

- Domjenak 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

1. FRANJO KLENUK  

2. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

3. SANJA JAREDIĆ 

4. MATO VUKOVIĆ  

5. MIJO UREMOVIĆ  

6. ANTUN KOVAČEVIĆ 

7. ZDRAVKO KATALINIĆ 

8. ANTUN JOVIČIĆ 
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TOČKA 1.  Donošenje Odluke o izradi strateškog razvojnog programa Općine  

  Oprisavci  za  razdoblje   2015. do 2019.godine 

 

Stjepan Novoselović- mislim da izrada Strateškog plana ne bi trebala ići bez javne rasprave, 

to svakako treba spustiti na Mjesne odbore gdje ljudi trebaju obaviti javnu raspravu i dati 

svoje prijedloge. 

Pejo Kovačević- planirano je da u izradi Strateškog plana budu zastupljeni naši mjesni 

odbori, udruge, gospodarstvenici. Izradu Strateškog plana financira Ministarstvo 

poljoprivrede u 100 % iznosu. Cijena izrade strateškog plana iznosi od 20,30 tisuća do 130 

tisuća kuna. Nama se javila firma Lneniček Consulting d.o.o. iz Pakraca. 

Antun Jovičić- svojevremeno je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi Strateškog plana, 

koji je trebao odraditi CTR Brodsko-posavske županije, međutim odaziv poslovnih subjekata 

koji su trebali sudjelovati je bio vrlo loš. Mišljenja sam da bi Općinsko vijeće trebalo 

sudjelovati u izradi. Da ne bi imali situaciju svršenog čina. 

Stjepan Novoselović- bio sam član vijeća kada je CTR to treba  o odraditi. 

Antun Kovačević- vijeće bi trebalo sudjelovati u radnoj skupini. Siguran sam da su ljudi 

sada ozbiljniji i da će se odazvati, jer je ovaj planski dokument potreban većini . 

  

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 8 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo: 

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i 

članka 32. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“, broj 06/13)  

 

ODLUKU  

o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Oprisavci  

za razdoblje 2015. do 2020. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci daje suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta - 

Strategija razvoja Općine Oprisavci za razdoblje 2015. do 2020. godine.  

 

Članak 2. 

 Strategijom razvoja Općine Oprisavci do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) utvrdit 

će se razvojni ciljevi usmjereni prema održivom socio-ekonomskom razvoju općine Oprisavci, te 

definirati razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije.  

 

Članak 3. 

 Za izradu Strategije osnovati će se Radna skupina koja će sudjelovati u izradi Strategije. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Oprisavci za osnivanje i imenovanje članova Radne skupine u 

skladu s ovom Odlukom.  

Članak 4. 

 Sredstva za izradu Strategije osigurati će se apliciranjem na mjeru 7. „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“; podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj 

općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i upravljanja koji 

se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednost, koja će se provoditi 

u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. 

 

Članak 5. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Oprisavci da sukladno zakonskim propisima provede 

postupak odabira ovlaštene osobe i potpiše Ugovor o izradi Strategije razvoja Općine Oprisavci, 

nakon zaprimanja pozitivne Odluke o odabiru od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju kao nadležnog tijela za provedbu javnog natječaja za podmjeru 7.1.. 
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Članak 6. 

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

– posavske županije“. 

  
KLASA: 023-05/15-01/20 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio radni dio  sjednice  

u  20,30 sati, nakon čega je uslijedio svečani dio sjednice povodom obilježavanja Dana 
općine- 16. travnja. 

 
 

 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


