
           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/15-01/07 

UR.BROJ: 2178/14-01-15-1 

Oprisavci, 18. prosinca  2015.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 18. prosinca 2015.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 18. prosinca 

2015.g.  s početkom u 19,40 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Franjo Klenuk. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ   

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

 

Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća MATEJ KOLOBARIĆ, STJEPAN 

ŽIVKOVIĆ 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 9 vijećnika (1 vijećnik došao naknadno) , odnosno 

dovoljan broj za pravovaljani nastavak rada. 

 

Pejo Kovačević-predlaže da se pod točkom 8. stavi na razmatranje zamolba L.U. „Posavina“ Svilaj. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevni red 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STIPO DŽAMBO 

5. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

6. ANTUN JOVIČIĆ  

7. MIJO UREMOVIĆ  

8. JOSIP CVIJANOVIĆ 

9. ANTUN KOVAČEVIĆ 

10. MATO VUKOVIĆ – došao nakon 2. točke dnevnog reda. 

 



DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 21.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2015.g. 

2. Programi: 

a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. g. 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2015. g. 

c) Donošenje izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Oprisavci za 2015.g. 

d) Donošenje izmjene i dopune  Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine 

Oprisavci za 2015.g. 

3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2016.g 

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2016.g. 

5. Programi: 

a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 

g. 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 

2016.g. 

c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. g. 

d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2016.g. 

6. Donošenje : 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2015.g. 

b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci 2016.-

2019.g. 

c) Plan razvoja sustava civilne zaštite 2016.-2018.g. 

7. Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim 

   studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 2015./2016.) 

8. Razmatranju zamolbe L.U. „Posavina “ Svilaj. 

9. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 21. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 21.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Aktualni sat 
 

 

Franjo Klenuk-  molio bih da nas načelnik izvijesti o odrađenim aktivnostima od prošle sjednice 

do danas. 

Pejo Kovačević-  u proteklom razdoblju odrađena je javna nabava za školu/ dom u Trnjanskim 

Kutima , najpovoljniji izvođač radova je „Ukras“ d.o.o. iz Osijeka, očekuje se uvođenje u posao. 

Ove radove fond sufinancira s 80%. Ugovorena je izgradnja staza u Svilaju. U tijeku je izgradnja 

reciklažnog dvorišta , ispostavljena je 1. situacija za isto. Preko Hrvatskih voda uspjeli smo odraditi 



radove čišćenja kanal (vađenje panjeva, pročišćavanje)  iza igrališta u Oprisavcima,  Radi se 

izgradnja magistralnog vodovoda od nadvožnjaka Oprisavci-Bicko Selo do Sikirevaca, ali to ne 

radimo mi. Odradili smo cestu u Poljancima (prema groblju) za što je provedena bagatelna nabava 

izvođač radova je Atlas Commerce d.o.o. Slavonski Brod radovi su cca 90.000,00 kn. 

Mijo Vladić- tko je radio podlogu, odnosno troškovnik za tu cestu. 

Pejo Kovačević- tražili smo troškovnikom 25 cm podloge,  3 m širine i 700 m dužine ceste. Radilo 

se s mljevenim betonom , dosta je dobro napravljeno. 

Mijo Vladić- to je dosta povoljno za tu cestu. 

Pejo Kovačević- nasipalo se preko kamena, Katinić Mirko je vlasnik Atlas Commerca  d.o.o. 

Antun Kovačević- da li je za Kute išla javna nabava i da li su ponude otvarane u općini? 

Pejo Kovačević- natječaj je objavljen u javnom oglasniku Narodnih novina , natječaj je odradila 

osoba koja ima licencu za javnu nabavu. Prije nekoliko dana potpisali smo ugovor. Radi se o 

postavljanju fasade, instalaciji grijanja na pelete, izradi  spuštenog stropa, te izolaciji poda. Kada je 

kandidiran ovaj projekt kandidirali smo i dom Poljanci i ambulantu Oprisavci. Prošle godine nismo 

imali legalizirane objekte, sada možemo i to kandidirati . Svi domovi i sportski objekti su 

legalizirani.  

Antun Jovičić- kada vidim javnu nabavu zanima me Svilaj staze – gdje i u kojoj količini? Hoće li 

biti kao i mrtvačnice, što se tiče vremenskih uvjeta.  

Pejo Kovačević- ako bude vrijeme kao ovih dana moći će se odraditi. Radi se o cca d=160m, š=1,2, 

v= 0,15 m betonske staze. Možda je ovaj period sada i bolji. 

 

 

TOČKA 1.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2015.g. 
 

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

Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2015.g.  

Pejo Kovačević- obrazložio je nazočnima izmjenu i dopunu Proračuna za 2015.g. 

Franjo Klenuk- Imali smo vrlo kratko vrijeme da to razradimo. Nisu previše isprobijane pozicije. 

Otvaram raspravu po ovoj točki koliko je novca i za što utrošeno? 

Pejo Kovačević- što se tiče sale ona je u potpunosti gotova i spremna za korištenje, mogu reći s 

današnjim danom da za iduću godinu imamo ugovoreno 50.000,00 kn najma. Sve to ne bi ostvarili 

da nismo ulagali u opremu, za stolice i stolove utrošeno je 148.000,00 kn, kuhinja je 84.745,00 kn , 

police za hladnjaču 9.900,00 kn, te metalni ormari 9.320,00 kn. Sve suđe smo stavili pod ključ i sve 

je na sigurnom.  Izdaje se samo koliko je potrebno sve ostalo je zaključano, sve kontroliraju Tomo i 

Ana.  Zapisnički se utvrđuje koliko je izdano i koliko je vraćeno. Odlukom o vrijednosti sitnog 

inventara naplaćuje se sve što je uništeno. 

Mijo Vladić- mora netko kontrolirati . 

Josip Cvijanović- Tko određuje cijenu za  prodaju zemljišta ?  

Pejo Kovačević- Cijenu zemljišta je donijela općina nekada ranije. 

Antun Jovičić- ne može općina odrediti cijenu, cijenu je pravilnikom odredilo Ministarstvo, 

po kategorijama . 

Pejo Kovačević- nemaju sve općine istu početnu cijenu. 

Josip Cvijanović- ljudi su zainteresirani za kupnju, cijena je previsoka. 

Franjo Klenuk- dobili smo sada odgovor gdje su utrošena sredstva. 

Antun Kovačević- molio bih da se kaže na kojoj stranici to piše. 

Antun Jovičić – opremanje sale Oprisavci, imamo i dodatnih ulaganja, trebalo je reći košta toliko i 

toliko. Nisi nam otprve rekao koliko to košta., a trebamo dići ruku za usvajanje proračuna. 



Pejo Kovačević-  pitali ste me za tu poziciju rekao sam da je podignuto na 342.000,00 kn 

Mijo Vladić- vidim da ste svi „sumljive Tome“ , a pogledajte imamo opremljenu salu, staze, Kuti 

dom  u Svilaju će biti uređen dom.  

Antun Jovičić- da ne bude zabune valjalo bi da nam načelnik  od pozicije do pozicije  kaže što je 

smanjeno , a što povećano. Nisam čuo nabrojane izmjene, ja sam trebao bih računati koliko je sala 

koštala. 

Antun Kovačević- konkretno pitanje- da li je općina Oprisavci napravila neku uštedu? 

Pejo Kovačević- sala je koštala 335.000,00 kn – kompletna oprema, što se toga tiče pričali smo o 

probijenim pozicijama. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda 

 

Proračun općine Oprisavci za 2015.godinu sastoji se od: 

. 

 

 

PRORAČUN 2015 

 

POVEČANJE/ 

SMANJENJE 

 

 NOVI PLAN  2015 

A. RAČUN PRIHODA  

I RASHODA 

 

 

 

 

 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA  

 

13.833.218,00 

 

-9547.886,24 

 

4.375.331,76 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. IMOVINE  

6.000,00 

 

-- 

 

6.000,00 

 

3  R A S H O D I 

 

3.570.448,00 

 

-765.323,00 

 

2.805.125,00 

4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 

.IMOVINE 

 

10.268.770,00 

 

-8.729.325,00 

 

1.539.445,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  

--- 

 

36.761,76 

 

36.761,76 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA    

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I 

ZADUŽIVANJA 

 

 

--- 

 

         

 

0,00 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU 

ZAJMOVA 

 

--- 

 

- 

 

0,00 

   NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE ---  0,00 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

   

9   VLASTITI IZVORI 

- manjak prihoda  

 

--- 

 

-36.761,76 

 

-36.761,76 

 

VIŠAK/MANJAK +NETO 

ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA  

SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 



Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2015.g. 

  

 Nakon razmatranja Prijedloga sa 9 glasova ZA (jednoglasno)   donesena  je:  

 
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08)  

 

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Oprisavci za 2015.g. 

(KLASA:  400-01//15-01/08,URBROJ: 2178/14-02-15-1) 

 

Proračun - opći dio prihoda i primitaka koji sadrži prihode i primitke po izvorima i vrstama 

prihoda, te rashode i izdatke raspoređenih prema programima i aktivnostima (tabelarni prikaz) 

sastavni su dio zapisnika i nalaze se u prilogu istog. 

 

TOČKA 2.  Programi: 

 

a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. g. 
 

Mijo Vladić- u idućoj godini trebala bi se odraditi ova zgrada, fasada i prozori. Idemo u neke 

investicije a fasada je oronula, rine u lošem stanju. 
 

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 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2015.g. 

 

(Klasa:400-01/15-01/09 Urbroj: 2178/14-01-15-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2015. g. 

 

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 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2015. godinu 



(Klasa:400-01/15-01/11, Urbroj: 2178/14-01-15-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

c) Donošenje izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Oprisavci za 2015.g. 
 

Stjepan Novoselović-  vezano za izdvajanja O.Š. „Stjepan Radić“, koliko znam osnivač škole je 

županija . 

Pejo Kovačević- mi smo Proračunom za 2015.g. odobrili sredstva i prema programu je izvršeno, što 

se tiče kapitalne donacije školi su kupljeni kompjuteri. 

Franjo Klenuk- jesam za kompjutere, ali nisam za druge dotacije. 

 

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 članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 06/13) 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

društvenih djelatnosti za koje se sredstva   

osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2015. godinu 

 

(Klasa:400-01/15-01/10, Urbroj: 2178/14-01-15-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

d) Donošenje izmjene i dopune  Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine 

Oprisavci za 2015.g. 

 

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 Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012) i članka 32. Statuta Općine Oprisavci 

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

 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Oprisavci  za 2015. godinu 

 

(Klasa:400-01/15-01/12,Urbroj: 2178/14-01-15-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

TOČKA 3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci  za 2016.g. 

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

Proračuna općine Oprisavci za 2016.g.  

Pejo Kovačević- ovim proračunom nismo planirali neke posebne aktivnosti, vezano za dom u 

Novom Gradu tu će se već iznaći da dobijemo građevinsku i da se uvrsti u Proračun, te kandidiramo 



kod Fonda za regionalni razvoj. Cestu prema općini Velika Kopanica  mislim da više nema potrebe 

kandidirati, nego da sami odradimo taj dio.  

Mijo Uremović- pitao bih načelnika za poslovnu zonu Stružani, vrijeme prolazi, a mi ništa ne 

radimo po tome pitanju. 

Pejo Kovačević- što se tiče poslovne zone jesmo odradili neke aktivnosti, ali mi prije svega 

nemamo Urbanistički plan  uređenja poslovne zone. Bez toga ne možemo ništa napraviti. Kad 

pričamo o poslovnoj zoni Prostornim planom mi imamo utvrđeno, nego kod crtanja poslovne zone 

ta crta razgraničenja je dosta nezgodno postavljena.  

Stjepan Novoselović- reciklažno dvorište- da li smo predvidjeli sredstva za stavljanje u  funkciju? 

Pejo Kovačević- to je kompletno, mi ćemo imati uvijete za rad, sve što treba bit će postavljeno. 

Što dalje? To pitanje je na nama da li ćemo imati vlastiti komunalni pogon ili d.o.o. 

Mislim da je to dobra stvar, kako nam koncesija za smeće ističe. Radovi na reciklažnom dvorištu 

trebali bi biti gotovi u roku 120 dana ukoliko nam vremenski uvjeti dozvole . Postavljanje ivičnjaka, 

izgradnja šupa, nadstrešnica, vaga, kontejnera  ulazi u reciklažno dvorište i to je sve što zadovoljava 

da dobijemo uporabnu dozvolu. 

Mijo Vladić- i tamo gdje ima poslovna zona ništa se ne radi, objekti se zatvaraju, ništa se ne ulaže.  

Prije tri, četiri godine radili smo izmjene i dopune Prostornog plana  došao je gosp. Čižmek i za 

gosp. Rečića je odrađeno što je trebalo. Mi stalno pričamo o EU fondovima i poslovnim zonama. 

Što mi kao općina možemo izgraditi, na kraju ispada još se svađamo. Pogledajte samo u papire 

kolika je plaća načelnika i službenika.  

Josip Cvijanović- gdje je završila  vaga što je izvađena  s vašarišta? 

Pejo Kovačević- na reciklažnom dvorištu biti će 50-tonska vaga i mala vaga. Ova za koju vi pitate 

je  kod igrališta, šteta ju je baciti možda da se instalira kod kontejnera prema šljunčari. 

Josip Cvijanović- „Zadrugari“ kažu da je to županjska vaga  

Antun Jovičić- kada je načelnik krenuo s čitanjem plaća onda je stao, kako vidim na poziciji za 

sport ima 135.000,00 kn zanima me kako je raspoređeno.  Prije glasovanja o  usvajanju Proračuna 

tražim pauzu od 10 minuta kako bi koalicija još raspravila o usvajanju. 

 

Napravljena je stanka od 10 minuta. 

Nakon stanke  

 

Franjo Klenuk- nastavljamo s Proračunom, naime što koaliciju od 7 članova najviše smeta to je da se na 

sjednici „serviraju“ gotove stvari , te smo ZAKLJUČILI: da s načlnikom moramo ostvariti bolju suradnju , 

jer ćemo ubuduće morati biti protiv. 

 

Proračun općine Oprisavci za 2016.godinu sastoji se od: 

 

A. RAČUN PRIHODA 

I RASHODA 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA  

13.550.204,00 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. IMOVINE  

6.000,00 



3  R A S H O D I 

 

2.716.500,00 

4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE      IMOVINE 
 

10.839.704,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK 
 

-- 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA 
 

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I      

ZADUŽIVANJA 

 

 

--- 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 
 

--- 

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE 
 

--- 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 

GODINA 

 

9   VLASTITI IZVOR 
 

-- 

VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+ 

RASPOLOŽIVA 

SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 

-- 

 

 

Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2016.g. 

 

 Nakon razmatranja Prijedloga predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje 

Proračuna Općine Oprisavci za 2016.g., te je nakon glasovanja  sa 9 glasova ZA i 1 glas 

SUZDRŽAN (Mijo Vladić) donesen : 

 

Proračun Općine Oprisavci za 2016.g. 

(klasa: 400-01/15-01/13, urbroj: 2178/14-01-15-1) 

 

 

Proračun - opći dio prihoda i primitaka koji sadrži prihode i primitke po izvorima i vrstama 

prihoda, te rashode i izdatke raspoređenih prema programima i aktivnostima (tabelarni prikaz) 

sastavni su dio zapisnika i nalaze se u prilogu istoga. 

 

TOČKA 4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2016.g. 

 

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

izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2016.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo sljedeću 

Odluku: 



Na temelju članka 13.  i članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08 i 136/12) i članka 32. 

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

na svojoj 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2015.g. donijelo je  

 

ODLUKU 

o izvršenju Proračuna općine 

Oprisavci za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

 Proračun općine Oprisavci (u daljnjem tekstu Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda, koji prema Zakonu o 

financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave i drugim propisima i odlukama Općinskog vijeća 

pripadaju općini. 

Članak 2. 

Proračunska sredstva koriste se za namjene i u visinama koje su određene Proračunom u posebnom dijelu, na 

pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, odnosno prema pristiglim 

obvezama, a u skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim mogućnostima proračuna. 

Namjenski prihod proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od imovine u 

vlasništvu općine i namjenski primici od zaduživanja.. 

 

Članak 3. 

Sredstva planirana na poziciji proračuna: Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, koriste se za 

nepredviđene namjene za koje u proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine 

pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim pozicijama. 

O korištenju sredstava cjelokupne proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o čemu izvješćuje Općinsko vijeće. 

Članak 4. 

 Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna  u cijelosti je  načelnik Općine. 

 

Članak 5. 

 Za zakonito i pravilno planiranje i izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine. U slučaju 

potrebe načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdataka pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava između 

pojedinih pozicija  do visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji  koja se umanjuje. 

 

Članak 6. 

 Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost 

ne prelazi 0,5 % prihoda proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan 

milijun) kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 

 Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 kn, tada odluku o 

istom donosi Predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće. 

 Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine. 

 

Članak 7.  

 Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje prihodi i primici, 

odnosno rashodi i izdaci proračuna, proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna. 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015.g. i biti će objavljena u 

“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”. 

KLASA: 400-01/15-01/14 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

 



TOČKA 5. Programi: 

 

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

Programa uz Proračun za 2016.g. 

Pejo Kovačević- htio bih dodati ovo su prijedlozi Programa uz Proračun za 2015.g. , te da ga vi 

možete mijenjati . 

Mijo Uremović- građenje mrtvačnica , koliko bi izašla jedna mrtvačnica npr. Novi Grad? Kada se 

završi jedna neka se ide na drugu. 

Antun Jovičić- mogu se odraditi i sve tri odjednom. 

 

a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g. 

 

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

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

 
 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

P R O G R A M  

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2016.g. 

 

(Klasa:400-01/15-01/15,Urbroj: 2178/14-01-15-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2016. g. 

 

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

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

 
 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13), te članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2016. godinu 

 

(Klasa:400-01/15-01/17,Urbroj: 2178/14-01-15-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 

2016.g. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, 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 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 06/13) 

 



PROGRAM 

javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

društvenih djelatnosti za koje se sredstva   

osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2016. godinu 

 

(Klasa:400-01/15-01/16, Urbroj: 2178/14-01-15-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2016.g. 
 

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

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

 Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012) i članka 32. Statuta Općine 

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

 

P R O G R A M  

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Oprisavci  za 2016. godinu 

 
(Klasa:400-01/15-01/18,Urbroj: 2178/14-01-15-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

TOČKA 6 . Donošenje : 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2015.g. 

b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za općinu 

Oprisavci 2016.-2019.g. 

c) Plana razvoja sustava civilne zaštite 2016.-2018.g. 
 

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

Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2015.g., Smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci 2016.-2019.g. i Plan razvoja sustava civilne 

zaštite 2016.-2018.g. 

 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2015.g. 
 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donosi: 

 
 Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i članka 

32. Statuta općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko posavske županije br. 6/13), a na prijedlog 

Općinskog načelnika Općine Oprisavci 

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2015.g. 

 

 Općinsko vijeće Oprisavci  usvaja Analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 

2015. g.  (KLASA: 810-01/15-01/06,URBROJ: 2178/14-01-15-1)  koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se 

u prilogu istog. 

 



b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci 2016.-

2019.g. 
 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donosi: 

 
 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i 

članka 32. Statuta Općine Oprisavci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije  » br. 6/13)  

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  

za općinu Oprisavci 2016-2019.g. 

 

 Općinsko vijeće Oprisavci  usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja za općinu Oprisavci u 2016-2019.g.  (KLASA: 810-01/15-01/07,URBROJ: 2178/14-

01-15-1)  koje su  sastavni dio zapisnika i nalaze se u prilogu istog. 

 

 

c)  Plan razvoja sustava civilne zaštite 2016.-2018.g. 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donosi: 

 
 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i 

članka 32. Statuta Općine Oprisavci («Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije  » br. 6/13)  
 

Plan razvoja sustava civilne zaštite 2016.-2018.g. 

 

 Općinsko vijeće Oprisavci  donosi  Plan razvoja sustava civilne zaštite 2016.-2018.g. 

 (KLASA: 810-01/15-01/08,URBROJ: 2178/14-01-15-1)  koji je   sastavni dio zapisnika i nalaze se u 

prilogu istog. 

 

 

TOČKA 7.  Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori  

   redovnim studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 

   2015./2016.) 

 

Franjo Klenuk- dajem  na raspravu ovu točku dnevnog reda. 

Stjepan Novoselović- ja ću biti protiv, moj prijedlog  je da se javnim natječajem stipendiraju oni 

studenti koji nemaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi.  

Marija Stojanović-  u redu je ovo što Stjepan govori. 

Antun  Jovičić-  raspravljamo o jednokratnoj novčanoj pomoći, stipendija je u puno većem iznosu. 

Stipendije su smišljene davno , ovo je pomoć u iznosu 1.000,00 kn, što je 100,00 kn mjesečno. 

Stjepan Novoselović- druge općine npr. Klakar dugo godina  imaju stipendiju u iznosu 500,00 kn 

mjesečno i opet to neće premašiti planirani iznos, ako se stipendiraju samo studenti koji nemaju 

neku drugu stipendiju. 

Franjo Klenuk- treba napraviti analizu za iduću akademsku godinu, sada je kasno raspravljati o 

tome. 

Stjepan Novoselović- nikada nije kasno. 



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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 8 glasova ZA , 1 glasom 

PROTIV ( Stjepan Novoselović) i 1 glas SUZDRŽAN  (Mijo Vladić) 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) 

 

ODLUKU 

o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima 

s područja općine Oprisavci (akademska godina 2015./2016.) 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odobrava jednokratnu  pomoć/potporu studentima koji imaju 

prebivalište na području općine Oprisavci u iznosu 1.000,00 kn, za akademsku godinu 2015./2016.  za 

svakog studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci. 

 

Članak 2. 

 Pravo na pomoć imaju: 

- redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na 

prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi uz uvjet da roditelji studenata 

koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci  veća od 500,00 kn  

do dana podnošenja zahtjeva. 

 

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine 

nemaju pravo na pomoć. 

Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2015/2016. za  razdoblje od 01. listopada  2015. g. do 15. 

srpnja 2016. g. 

Članak 3. 

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

stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti studente s područja općine  Oprisavci  

kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima.   

 Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka trebaju priložiti: 

- uvjerenje da je redovni student i da prvi puta pohađa tekuću akademsku godinu (2015./2016.) 

- uvjerenje o apsolventskom stažu (za apsolvente), 

- presliku osobne iskaznice 

- presliku  indeksa 

- presliku kartice žiro računa ili tekućeg računa. 

 

Članak 4. 

Studenti su dužni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu do 31. siječnja 2016.  godine . 

 Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Oprisavci za 2016.g.  

 

Članak 5. 

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

posavske  županije“ 

 

KLASA: 023-05/15-01/33 

URBROJ: 2178/14-01-15-1 

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


 

TOČKA 8.  Razmatranje zamolbe L.U. „Posavina“ Svilaj 

 

Franjo Klenuk-  Svi ste na razmatranje dobili zamolbu L.U. „Posavina“ Svilaj. 

Pejo Kovačević – L.U. „Posavina“ Svilaj za održavanje memorijalnog turnira Mato Dorić- Baja 

traži dodatnu novčanu pomoć . 

 

Nakon rasprave Općinsko vijeće Općine Oprisavci 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 članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

ODLUKA 

o isplati jednokratne pomoći 

L.U. „POSAVINA “ SVILAJ 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava jednokratnu novčanu pomoć  iz Proračuna općine 

Oprisavci u iznosu 1.500,00 kn (tisućupetsto kuna) na ime L.U. „POSAVINA “ SVILAJ  u svrhu pomoći 

za organizaciju memorijalnog turnira Mato Dorić-Baja. 

 

Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke  biti će isplaćena na račun L.D. „POSAVINA “ SVILAJ. 

 

Članak 3. 

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

 

KLASA: 023-05/15-01/34 

UR. BROJ: 2178/14-01-15-1 

 

 

TOČKA 9. Različito. 

 

Mijo Vladić- Zahvalio bih se na proračunu, želim svima sretan Božić i da radimo zajednički za 

dobrobit općine, također bih volio da mi vijećnici dobijemo malo veću plaću jer vidim da je općina 

širokogrudna. 

 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  22,20 

sati. 
 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


