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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/16-01/01 

UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 

Oprisavci, 19. svibnja 2016.g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 19. svibnja 2016.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 19. svibnja 

2016.g.  s početkom u 19,10 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Franjo Klenuk. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ   

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ, 

- Izvjestitelj po točki 1. dnevnog reda- mr.sc. TOMISLAV  LNENIČEK dipl. ing., Lneniček 

Consulting d.o.o. 

Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća STJEPAN ŽIVKOVIĆ  i STJEPAN 

DŽAMBO. 

 

 Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Franjo Klenuk konstatira da je od 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 11 vijećnika, odnosno dovoljan broj za pravovaljani 

nastavak rada. 

 
 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

5. ANTUN JOVIČIĆ  

6. MIJO UREMOVIĆ  

7. JOSIP CVIJANOVIĆ 

8. ZDRAVKO KATALINIĆ 

9. MATEJ KOLOBARIĆ 

10. MATO VUKOVIĆ 

11.  ANTUN KOVAČEVIĆ 
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Franjo Klenuk -predlaže da  točka 1. Donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Oprisavci 

bude prije usvajanja zapisnika i aktualnog sata  
 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevni red s 

predloženim izmjenama: 

 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 23.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

AKTUALNI SAT 

1. Donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Oprisavci 

Izvjestitelj: Tomislav Lneniček, Lneniček Consulting d.o.o. 

2. Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću. 

3. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i 

spašavanje općine Oprisavci i Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Stožera 

zaštite i spašavanja općine Oprisavci 

4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2016. g, 

5.   Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama troškova za rad članovima   

   Općinskog vijeća općine Oprisavci, članovima njihovih radnih tijela, Općinskom načelniku, 

   Zamjeniku/ci općinskog načelnika i službenicima njihovih radnih tijela, Općinskom     

   načelniku, Zamjeniku/ci općinskog načelnika i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 

   općine Oprisavci 

6.   Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području općine Oprisavci u 2016. g. 

7. Različito. 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

Točka 1. Donošenje Strateškog razvojnog programa Općine Oprisavci 

 

Franjo Klenuk- Pozdravio bih sve, te  pozivam načelnika da napravi uvod u ovu točku. 

Pejo Kovačević- pozdravljam sve, a posebno gosp. Tomislava Lneniček koji će nas upoznati i 

obrazložiti glavne karakteristike Strateškog razvojnog programa Općine Oprisavci kojeg moramo 

imati vezano za natječaje iz EU, tako da smo u 2015. g. sklopili ugovor s firmom Lneniček 

Consulting za izradu Strateškog razvojnog plana. SRP smo već jednom imali ovdje na stolu, bilo 

je nekakvih primjedbi, ovo je sada konačna verzija pa bih molimo gosp. Tomislava da nam 

prezentira isti. 
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Tomislav Lneniček- dobra večer svima, pozdravljam vijećnike . Prije nego što krenemo, ja bih 

još malo objasnio zbog čega se taj projekt radi i na koji je to način isfinancirano. Prijem 

Strateškog plana prijavili smo na mjeru 7,  podmjera 7.1.1. u kojim se u 100% iznosu 

sufinanciraju izrade, promjene i dopune Strateškog razvojnog programa. Ta tri segmenta su bila 

financirana iz te mjere ruralnog razvoja. Općina Oprisavci je prošla na tom natječaju. SRP je 

određeni dokument koji nam nije potreban samo da bi se kandidirali na projekte. Svaka općina  

ograničena je proračunom, ljudima koji rade i zato sam kroz ovaj program uspio izdefinirati 

razne smjernice, projekte, različite stvari na šta bi stavili naglasak u periodu od 2015.-2020. iz 

razloga što unutar tih godina znamo koje će projekte EU financirati. Znači nakon 5 godina će bit 

potrebno dali izraditi novi SRP ili ažurirat postojeći, a to ćete vi ocijeniti zajedno sa načelnikom. 

Znači definirali smo prioritete i  tu smo dosta toga opširno napisali. Moje iskustvo u radu sa 

lokalnim samoupravama je da u današnjim okvirima kada vi prijavite projekt, a sama obrada 

prijave traje godinu dana,  nije realno da jedan projekat u fazi izrade traje 3 godine. Ja ću biti 

skroman pa ću reći da vi ako uspijete prijaviti dva do tri projekta u idući 5 godina vi ste već puno 

napravili. Ali na to nismo mogli utjecat. Kroz prezentaciju ću vam prikazati kako to sve izgleda 

pa da možemo bez problema surađivati zajedno i da možemo o svemu tome razgovarati. Ako 

netko ima bilo kakvih pitanja ili sugestija možete me sada pitati. 

Nakon ovog izlaganja gosp. Lneniček je prezentirao Strateški razvojni program općine Oprisavci. 

Pejo Kovačević- Nismo spomenuli poslovne zone. 

Tomislav Lneniček- Mi to još uvijek možemo ubaciti, znači kad smo navodili komunalnu, 

cestovnu, društvenu dodamo još onda i poduzetničku infrastrukturu- izgradnja zone. 

Pejo Kovačević- Ne bi bilo loše s obzirom da imamo dvije, odnosno jednu atraktivnu zonu, 

jedna je tu u Oprisavcima gdje je izgrađeno Reciklažno dvorište. Poslovnim planom je 

predviđena i jedna i druga. 

Tomislav Lneniček- Hoćemo je zvati  poslovna ili poduzetnička ? 

Pejo Kovačević- Poslovna. Ova druga je veća i atraktivnija jer se nalazi na sjecištu VC koridora i 

autoceste A3,  možda bi se mogla neka sredstva izvući. 

Tomislav Lneniček- Sugestija je na mjestu. Mogu Vas zamoliti da dostavite točne nazive i 

lokacije tih zona. 

Pejo Kovačević- Jedna zona je predviđena Županijskom razvojnom strategijom i Prostornim 

planom općine. Općina je vlasnik tog zemljišta. 

Mijo Vladić- Ja sam vijećnik i ove priče slušam godinama. Od ove stanice do moje kuće nađe se 

oko 20 kuća praznih. Pitam ja čemu dječji vrtići, čemu poduzetničke zone. Mi smo izumrli. 

Nabrojali  ste 20 poduzetnika. To će sve bit upitno zato što su u pitanju županije, općine, najgore 

što smo mi u pitanju, stanovništvo i to mogu svi potvrditi jel svi to dobro znaju. 

Tomislav Lneniček- Ja dolazim iz Lipika, radim u općinama, radim s poduzetnicima, razumijem 

Vaš strah, ne možemo utjecat da mladi ne odlaze. Možemo osmisliti projekt da prijavimo koju 

cestu da ne morate trošiti novac iz Proračuna, da dobijete kanalizaciju. Te sam projekte realizirao 

u drugim općinama, financirani iz EU za koje su dobivena 100% sredstva. Imamo opciju za 

napraviti ništa ili nešto pokušati. 

Mijo Vladić- Vaše riječi su u redu. 
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Franjo Klenuk- Naše ljude će zadržati plaće i uposlenja. Da se otvori neka firma. Otići će u 

Zagreb, na more…. Neće nama pomoći ceste nego radno mjesto. Što kaže gosp. Vladić, mi smo 

tu 20 godina. Mi smo se ovdje odškolovali. 

Stjepan Novoselović- Ja se ne slažem sa gosp. Franjom, samo smo malo zakasnili, nekih 10 

godina. Ti projekti su trebali biti prije 8-10 godina. Ja sam odgojio dvoje djece. Sin mi je završio 

za doktora i prvi posao mu nije u Brodu. Mi smo imali već jednu prezentaciju ovog tipa ispred 

CTR-a. Ja bih volio da imaju reference. 2006.-2007 godine su to radili. Proračun općine 

Oprisavci nije velik. Ima puno prostora da se odradi projekt, definitivno nikada nije kasno. 

Franjo Klenuk- Nisam mislio ništa loše reći, đabe svega kad nam ljudi odlaze. 

Tomislav Lneniček- Za ove natječaje za koje mislite da je kasno, još nije kasno . Najgore je da 

mi krenemo u 2020. god. onda je kasno, a s obzirom da ja imam informaciju mislim da se tako 

što neće desiti jer ne mogu oni ukinuti općine preko noći. 

Antun Jovičić- Pozdravljam gospodina koji je izradio ovaj Strateški plan, pročitao sam par 

stranica i pronašao sam 11 gramatičkih i pravopisnih grešaka. Trebalo bi napraviti ispravke. 

 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA usvojilo Strateški razvojni program, te 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 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  24.   

sjednici održanoj  19. svibnja 2016..g. donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju  

Strateškog razvojnog programa Općine Oprisavci 

za period od 2015. do 2020. godine 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Strateški razvojni program Općine Oprisavci  za period 2015. do 2020. godine koji je 

izradila tvrtka „Lneniček Consulting d.o.o.“ iz Lipika. 

 

Članak 2. 

 Strateški razvojni program Općine Oprisavci za period od 2015. do 2020. godine sastavni je 

dio ove Odluke. 

Članak 3. 

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

Brodsko-posavske županije“ i na internet stranici www.opcina-oprisavci.hr . 

 

KLASA: 302-02/16-01/01 

URBROJ: 2178/14-01-16-2 

 

 

http://www.opcina-oprisavci.hr/
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Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice  

Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 23. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 23.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

AKTUALNI  SAT 

 

Franjo Klenuk-  Zamolio bih načelnika da nas izvijesti što se radilo od prošle sjednice do danas. 

Pejo Kovačević- Od zadnje sjednice do sada radili smo na društvenom domu u Trnjanskim 

Kutima. Imali smo održavanje zelenih površina, zaposlili smo dva čovjeka. Mogu reći da smo 

dobili građevinsku za dom u Novom Gradu i možemo odlučiti što dalje. Od nekih drugih poslova 

vezano za prijavu projekata mogu reći da smo Ministarstvu reg. razvoja prijavili Dom u Novom 

Gradu i cestu u Poljancima prema groblju, radi se o nekom smiješnom iznosu koji oni 

odobravaju, ne znam što na to reći u biti smo prijavili, a sad ćemo vidjeti dalje što će biti. 

Mijo Vladić- Radovi kod auto-puta što radi Vodovod, Brodska posavina je izvođač radova. Što 

će s time biti. Jesi li ti što s njima razgovarao zašto svaki dan voze strojeve svaki dan po cesti 

koju mi održavamo. 

Pejo Kovačević- Jesam razgovarao sam, rekli su da neće više voziti. Kod mene u liniji su sada 

parkirani strojevi. 

Josip Cvijanović- Prije dva dana je naše groblje košeno i sada to  izgleda kao da nije košeno, ja 

sam pitao jel treba naoštriti noževe. Nered ide u groblje. 

Pejo Kovačević- Ja mislim da nije danas tako. Ovo je već treći puta kako je košeno. Danas je 

ponovo prešao. Inače je velika trava. Neka groblja su već tri puta, neka četiri puta košena. Iza 

mrtvačnice je nešto ostalo. Ja sam isto vidio da nije dobro. 

Stjepan Novoselović- Kad je u planu otvorenje Reciklažnog dvorišta? Rekli smo da ćemo 

raspraviti hoće li biti osnovano komunalno poduzeće. 

Pejo Kovačević- Kad dobijemo uporabnu dozvolu. Predali smo zahtjev za izlazak komisije na 

tehnički. A što se tiče betona to je materijal koji sam planirao da se samelje. Najveći dio je 

dovezao Mađarević. To će se samljeti za nasipanje. To je istovaren građevinski materijal. 

Franjo Klenuk-  Imam jednu primjedbu, da to upriličimo uz otvorenje sale i dana Općine. 

Antun Kovačević- Da li je to upriličeno za dan općine.? Nisam dobio poziv. 

Pejo Kovačević- Mi ove godine nismo išli na to. Prošle godine smo organizirali samo za uži krug 

ovdje, ali to nije to. Bilo je aktualno stranačko prepucavanje, te se nije dogovorilo vrijeme. I sada 

vidite kakva je situacija, ako se ovdje dogovorimo, donesemo odluku možemo odrediti  jedan 

termin. 

Mijo Vladić- Ja nebi o danu Općine. Tko će snositi troškove za mljevenje kamena. 

Pejo Kovačević- Trebao bi biti u cijeni materijala koji se inače može kupiti na stovarištu. 

Mijo Vladić- Mi kao općina imamo prljavštinu, stroj, jel se to nekom pogoduje? 

Pejo Kovačević- Mi to možemo zabraniti, onda se to nasipa po rupama, kanalima. Kud i kamo 

bolje da bude na jednom mjestu. 
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Josip Cvijanović- Hoće li Općina imati problema s lokacijom. Prije par godina se nije moglo 

raditi kraj Lateralnog kanala i deponirati smeće. 

 Pejo Kovačević-  To neće biti nikakvo skladištenje. Dali mi hoćemo da nam bude tako da 

imamo otpad svuda uokolo? Mislim da je bolje da ga imamo na jednom mjestu. 

Franjo Klenuk- Ja dijelim mišljenje gosp. Vladića. Vi ste dali prijedlog po pitanju dovoza 

kamena. U gradu dođeš i dovezeš kamen i to je to. A ovdje će dovesti i što onda? 

Pejo Kovačević- Mi ćemo tu dobiti kvalitetan građevinski materijal kojim ćemo moći nasipati 

ceste.  

Mijo Uremović- Po pitanju zelenih površina. Sav kanal u centru nije pokošen, ljudi pitaju što je s 

time? Neka se ide redom, da se barem uredi centar sela.  

Mijo Vladić- Ljudi ne kose ispred svojih kuća. 

Stjepan Novoselović- Gdje kose ti radnici? 

Pejo Kovačević- Gdje nitko ne živi tu se pokosi, a što se  tiče same košnje, nije u redu da se 

ostave nekakvi nepokošeni dijelovi. Ružno  je i za općinu i za susjede.  

Mijo Vladić- Ne kažem gdje nema nikoga, ali gdje žive ljudi. 

Stjepan Novoselović- Kako druge općine imaju to riješeno? 

Mijo Vladić- Zadovoljan sam kako se kosi ali ne i gdje se kosi. 

 

TOČKA 2.  Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

 

Pejo Kovačević- Kako se povećava opseg posla u Općini smatram da bi se trebalo osnovati 

komunalno poduzeće. Radi se o reciklažnom dvorištu, održavanju groblja, uređivanju komunalne 

infrastrukture, održavanju poljskih putova. Isto tako imamo Društveni dom koji se iznajmljuje i 

koji je u funkciji koji bi trebalo dići na većii nivo i to bi sve moglo odrađivati Komunalno 

poduzeće. Ove godine nam ističe i koncesija za odvoz smeća Otvara nam se mogućnost osnivanja 

tog poduzeća i mislim da bi to bila dobra stvar. 

Mijo Vladić- To što je načelnik iznjeo nije loša stvar. Ja sam zagovornik da što se radi u općini, 

da tu i ostane. Ja svoje radnike usmjeravam da novac ostave u svojoj općini. Podržavam i to da se 

radi u ovoj općini i da općini više novca ostane. Molim da razmotrimo ovo sve, da li imamo 

mogućnosti.  

Mijo Uremović- Tko bi bio direktor? Ti spominješ 1-2 radnika, da ti isti rade u mrtvačnici. Da li 

2 čovjeka mogu to sve raditi. Malo je nejasno. 

Matej Kolobarić- Ovdje je navedeno sve što se može raditi. 

Pejo Kovačević- Direktor mora biti, može biti uposlenik, a može raditi i na ugovor. Mi možemo 

imati za stalno dvije osobe, a po potrebi uzeti na neodređeno još nekoga.  

Stjepan Novoselović- To bi trebalo napraviti. Imenovanje direktora mora biti prema natječaju. 

Mislim da je to dosta dobro i da se zaposle ljude s naše općine. 

Franjo Klenuk- Da se gosp. Vladić ne uvrijedi on je često znao pitati jesam li ja pravnik? 

Nisam. Ali sam za to da nam dođe pravnik da nam to razjasni kako to treba. Nisam protiv 

osnivanja poduzeća. U izradi ovoga trebalo bi se i nas pitati. 

Matej Kolobarić- Na koji je način ovaj prijedlog donesen? 

Pejo Kovačević- To nam je radila osoba koja nam radi poslove iz javne nabave 
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Franjo Klenuk- Neka onda dođe ta gospođa koja je radila ovo pa neka nam objasni o čemu se 

točno radi. 

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je  Općinsko vijeće 

(jednoglasno) donijelo sljedeći Zaključak: 

 
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 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  24.   

sjednici održanoj  19. svibnja 2016..g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o donošenju Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

 

I 

 

Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  nakon rasprave o  donošenju odluke o osnivanju društva s 

ograničenom odgovornošću  zaključilo je:  

- da se uz prijedlog Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dostavi i obrazloženje 

iste, te da se na sjednicu na kojoj će biti ponovo predložena ova točka dnevnog reda pozove pravnica 

koja je sastavljala ovaj prijedlog Odluke. 

 

 

KLASA: 023-05/16-01/12 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

  

 

TOČKA 3.  Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova  

  Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Oprisavci i odluke o razrješenju i  

  imenovanju jednog člana Stožera zašite i spašavanje općine Oprisavci 

 

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

Odluke, molim obrazloženje načelnika. 

Pejo Kovačević- Potrebno je donijeti Odluku o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova 

Stožera za zaštitu i spašavanje općine KLASA: 023-05/13-01/19 URBROJ:2178/14-01-13-1 od 

09.07.2013. g. i Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana  Stožera zaštite i spašavanja općine 

KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ:2178/14-01-15-1 od 19.02.2015. g. jer je novim Pravilnikom o 

sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 

stožera civilne zaštite (Narodne novine Republike Hrvatske br. 37/16) propisano  da Izvršno tijelo 

jedinice područne (regionalne) samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje 

načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera. 

  

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće (jednoglasno) donijelo Odluku : 

 



8 

 

 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 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 24. 

sjednici održanoj dana 19. svibnja 2016. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o stavljanju van snage  Odluke o imenovanju članova Stožera 

 za zaštitu i spašavanje općine Oprisavci i Odluke o razrješenju i  

imenovanju jednog člana  Stožera zaštite i spašavanja općine Oprisavci 

 

Članka 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci stavlja VAN SNAGE : 

-  Odluku o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje općine Oprisavci  

KLASA: 023-05/13-01/19 , URBROJ:2178/14-01-13-1 od 09.07.2013. g. i  

- Odluku o razrješenju i imenovanju jednog člana  Stožera zaštite i spašavanja općine Oprisavci , KLASA: 

023-05/15-01/11, URBROJ:2178/14-01-15-1 od 19.02.2015. g. 

 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/16-01/13 

UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 

 

 

TOČKA 4.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka  

  zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2016. g. 

 

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće (jednoglasno) donijelo sljedeću 

odluku. 

 
 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  ("Narodne 

novine" broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 32. Statuta Općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 06/13), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na 24. sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine, donijelo je 

  

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2016. 

godinu 

Članak 1. 

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

Općinskom vijeću Općine Oprisavci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz proračuna Općine Oprisavci za 2016. godinu. 

 

Članak 2. 

 Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprisavci za 2016. godinu osigurana sredstva za financiranje političkih 

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

 

Članak 3. 

 Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Oprisavci za 2016. godinu imaju političke stranke 

koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću. 
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Članak 4. 

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

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

trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 5. 

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

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

 

Članak 6. 

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

 

Članak 7. 

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

 

 

  

Redni 

broj 

Naziv političke 

stranke/nositelja nezavisne 

liste 

Broj 

članova 

Od toga žena Raspoređena sredstva 

- KN 

1. HSS 2 0 4.000,00 

2. HDZ 4 0 8.000,00 

2. SDP 5 0 10.000,00 

3. HNS 1 0 2.000,00 

4. HSLS  1 0 2.000,00 

 Ostale donacije pol. str.   14000,00 

UKUPNO   40.000,00 kn 

 

 

Članak 8. 

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

stranke. 

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

 

 

Članak 9. 

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

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

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

  

 

Članak 10. 

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

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

županije“.  

 

 

KLASA: 023-05/16-01/14 

URBROJ:2178/14-01-16-1 

http://www.gundinci.hr/
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TOČKA 5.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama troškova za rad  

  članovima Općinskog vijeća općine Oprisavci, članovima njihovih radnih  

  tijela, Općinskom načelniku, Zamjeniku/ci općinskog načelnika i   

  službenicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci 

 

Pejo Kovačević- prijedlog za povećanje naknada ide na zahtjev vijećnika Mije Vladić. 

Mijo Uremović- Nisam za ovo i nije mi jasno?  

Mijo Vladić- O čemu mi razgovaramo. Zašto pravimo povišicu? Bio sam inicijator. Mi dižemo 

ruku za koliko novaca.? 

Franjo Klenuk- Gospodine Vladić, jednim dijelom ste upravu, drugim niste. Ja od srca kažem 

da ja u nečem nisam sudjelovao. Mene gosp. Kovačević nije nikad nazvao. Ankica mi je poslala 

prijedlog putem Facebook poruke. Mi smo ti koji načelnika podržavamo.  Mi smo ti koji 

donosimo proračun, a još malo nije prošao. Mi smo tražili da nam pojasni proračun. 

Mijo Vladić- Što vi pričate.? 

Franjo Klenuk- Vi ste nam šef stranke.  

Josip Cvijanović- Kad sam ja pito zašto se ruše topole, odmah je idući dan došao čovjek i napao 

me.  

Pejo Kovačević- Bilo je u jednom Posavskoj  dnevnice vijećnika. Ali idemo svi ovdje predlagati 

pa neka onda dnevnica bude i 500 kn. 

Mijo Vladić- Ako ćete se vi odreći svoje dnevnice,  ja sam onda prvi. 

Stjepan Novoselović- Kad se radilo o povećanju koeficijenta držim da je neozbiljno da se 

dnevnice povećaju. Gdje su profesionalci odrađivali nešto pa je koštalo nekih novaca gdje su 

određeni radili pa se je pogodovalo  nekim osobama. Meni je logično ako je netko ovdje da bude 

i nagrađen za to nešto. 

Antun Kovačević- Gospodin Vladić je spomenuo mene. Ja sam bio u svojstvu zamjenika, isto 

kao i gospođa Marija Stojanović sada.  

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je donesen sljedeći Zaključak: 

 

 

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 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  24.   

sjednici održanoj  19. svibnja 2016..g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o donošenju Odluke o naknadi za članove Općinskog vijeća 

i radnih tijela Općinskog vijeća 

 

I 

Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  nakon rasprave o  donošenju odluke o naknadi za članove 

Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća zaključilo je:  
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- da na snazi ostaju stare Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove 

Općinskih povjerenstava . 

 

 

KLASA: 023-05/16-01/15 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

 

TOČKA 6.  Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području općine Oprisavci u 

  2016. g. 

 

Pejo Kovačević- Mi imamo svega par farmi na području općine Oprisavci i smatram da im u 

ovim teškim vremenima za selo i poljoprivredu treba na neki način pomoći. 

Stjepan Novoselović- Ja nisam protiv toga ali miješamo kruške i jabuke. Mi bi tu trebali glasati 

za.  

Pejo Kovačević- Radi se o tome da mi ne vodimo računa. 

Antun Jovičić- Ja se javljam da svoje razmišljanje kažem na način da nemam dovoljno 

informacija da bi mogao imati stav o tome. Sutra na ulici kad nekoga sretnem da znamo koliko 

imamo stoke itd.  

Stjepan Novoselović- Mi to nismo predvidjeli proračunom.  

Pejo Kovačević- Vi ste dobili prijedloge, to ne mora biti konačna verzija vi možete predlagati 

kroz raspravu. 

Antun Jovičić- Vi ste profesionalci, vi pripremite materijale.  

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 ZA i 2 SUZDRŽANA  donijelo 

Program:  

 

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) , 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 i 

137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), 

Općinsko vijeće općine Oprisavci na 24. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2016. godine, donosi:  

 

PROGRAM  

POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU  

OPĆINE OPRISAVCI U 2016.G.      

 

 

I. OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se mjere potpora u poljoprivredi, opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele potpora male 

vrijednosti Općine Oprisavci  za 2016. godinu. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Oprisavci za 

proračunsku godinu. 

Članak 2. 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. 
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Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 

1408/2013.  

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji 

se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za 

osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

 Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 

104/2000.  

Članak 3. 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća 

koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela 

drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim 

poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim 

dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom 

poduzeću. 

 Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više 

drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

Članak 4. 

Općina Oprisavci u 2016.g. će dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti:  

 

MJERA 1. Potpore za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača) 

Potpore će se odobriti korisniku za subvenciju umjetnog osjemenjivanja stoke u iznosu od 50%, ali ne više od 

80,00 kn po prvoj oplodnji.  

Iznos potpore po korisniku je 50%, a najviše 80,00 kn po oplodnji, a maksimalni iznos potpore po 

poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 10.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.  

Uvjeti za dodjelu potpore su:  

- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za 

obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te stoka  za koju se traži potpora treba biti na području općine Oprisavci, 

osjemenjivanje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu, 

- potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu od strane veterinarske stanice koja ima sklopljen 

ugovor sa Općinom Oprisavci, u pravilu jednom mjesečno, sa priloženom specifikacijom obavljenih usluga po 

pojedinom korisniku te sa pripadajućim brojevima usluga i datumima osjemenjivanje. 

 

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Članak 5. 

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju: 

1. Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe, 

2. Presliku rješenja o Upis u sudski registar – za pravne osobe, 

3. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

4. Potvrdu da korisnik nema nepodmirenih obaveza prema Općini Oprisavci, 

5. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora, 

6. Druge dokumente propisane za određene vidove potpora. 

Ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iz ovog Programa ne smije iznositi više od 

20.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.  

Članak 6. 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti  koji je dodijeljen jednom 

poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  

primjenjuje  bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 
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Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima 

dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. 

OPĆINA OPRISAVCI dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male 

vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 

III. IZVORI i NAČIN FINANCIRANJA 

Članak 7. 

Za provođenje ovog Programa za 2016. godinu, sredstva će biti osigurana  u Proračunu općine Oprisavci i isplaćena 

Ugovorenom izvršitelju usluge nakon izvedene usluge i ispostavljenog mjesečnog računa s popisom korisnika usluge 

Za provođenje ovog Programa u 2016. godini, planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. 

Općinske  potpore će se isplaćivati korisnicima temeljem ovog Programa do utroška planiranih sredstava u 

Proračunu općine Oprisavci za 2016.g..  

IV. KONTROLA 

Članak 8. 

Za kontrolu ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci u suradnji s izvršiteljem 

usluge. 

V. POVRAT SREDSTAVA 

Članak 9. 

Ukoliko nakon izvršene kontrole na terenu te podnesene dokumentacije od strane korisnika, Jedinstveni upravni 

odjel utvrdi nepravilnosti dostavit će zaključak o povratu sredstava dobivene subvencije korisniku.   

VI. STUPANJE NA SNAGU  

        Članak 10. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

  

KLASA: 023-05/16-01/16 

URBROJ:2178/14-01-16-1 

 

 

7.  RAZLIČITO 

 

Marija Stojanović- Uređenje nogostupa kod Lackovića? Jel se može što riješiti u vezi ovog 

pitanja? Klupe kod doma zdravlja? Dvije klupe nebi puno koštalo a dobro bi došle. I vezano za 

krupni otpad, je li se prikuplja? 

Mijo Vladić- Doktorica je privatno. Mi smo tamo dosta uložili. 

Marija Stojanović- To su moja viđenja. 

Mijo Vladić- Sad će mene zvati na telefon. 

 

Nije bilo više rasprave te je sjednica završila u 22:38 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 

 


