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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/16-01/05 

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

Oprisavci, 08. prosinca  2016.g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 08. prosinca 2016.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 08. prosinca 

2016.g.  s početkom u 19:10 sati. 

 Sjednicom na zahtjev predsjednika Franje Klenuk predsjedava  potpredsjednik Općinskog 

vijeća općine Oprisavci Antun Jovičić. 

 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. 

- Direktor komunalnog poduzeća „RAKITOVAC“ d.o.o.  – Domagoj Rečić, dipl.iur. 

- Predstavnici L.U. „Jelas“ Ruščica – revir Trnjanski Kuti 

Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća STJEPAN KURKUTOVIĆ, STIPO 

DŽAMBO I MATEJ KOLOBARIĆ. 

Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Antun Jovičić konstatira da je od 

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

pravovaljani nastavak rada. 

 

Potpredsjednik  Općinskog vijeća Antun Jovičić  podsjetio je nazočne da su u 

materijalima za sjednicu primili dnevni red, te u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže izmjenu 

dnevnog reda na način da se prvo odrade točke dnevnog reda od 6. do 13., a točke do 1. do 5. na 

kraju, te da glase ne kao donošenje rebalansa i proračuna, nego kao prijedlog.  

1. ANTUN JOVIČIĆ  

2. FRANJO KLENUK  

3. MIJO VLADIĆ  

4. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

5. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

6. MIJO UREMOVIĆ  

7. JOSIP CVIJANOVIĆ 

8. ZDRAVKO KATALINIĆ 

9. ANTUN KOVAČEVIĆ 

10. MATO VUKOVIĆ  
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Stjepan Novoselović- Tko je predlagatelj dnevnog reda? 

Antun Jovičić- Predlagatelj je predsjednik Općinskog vijeća.  

Mijo Vladić- Zašto predsjednik ne vodi sjednicu? 

Antun Jovičić- na početku sjednice rekao sam da se Franjo ne osjeća dobro i da ću sjednicu voditi 

ja. 

Franjo Klenuk- ne vidim u čemu je problem i na županijskoj skupštini potpredsjednici vode 

sjednicu.  

Uz napomenu ako je problem što je on nazočan, predsjednik vijeća napušta sjednicu. 

Sjednicu za njim napuštaju Mijo Vladić i Stjepan Novoselović. 

 

Sjednica Općinskog vijeća nastavlja s radom. 

 

Općinski načelnik također predlaže dopunu dnevnog reda s točkama:  Razmatranje 

zamolbe Udruge žena „Smiljak“ Oprisavci i Razmatranje zahtjeva  poduzeća „Vodovod“ d.o.o.  

 

Potpredsjednik  uz izmjene i dopune predlaže sljedeći: 

 

DNEVNI RED: 
Aktualni sat  

1. Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje. 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci. 

3. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Brodsko-posavske županije. 

4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oprisavci. 

5. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2016.g. 

6. Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima s 

područja općine Oprisavci (akademska godina 2016./2017.) 

7. Razmatranje zamolbe RŽU  Uzvišenja Sv. Križa Oprisavci. 

8. Razmatranje zamolbe LD „Jelas“ Ruščica. 

9. Razmatranje zamolbe Udruge žena „Smiljak“ Oprisavci 

10. Razmatranje zahtjeva  poduzeća „Vodovod“ d.o.o. 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2016.g. 

12. Prijedlog Programa: 

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

za 2016. g. 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2016. g. 

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

Oprisavci za 2016.g. 

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

Oprisavci za 2016.g. 

13. Prijedlog Proračuna općine Oprisavci za 2017.g 

14. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2017.g. 

15. Prijedlog Programa: 

a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2017. g. 

c) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu 

 za 2017. g. 

d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2017.g. 

16. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 



3 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 26. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci  jednoglasno je usvojen. 

 

AKTUALNI SAT 

Antun Jovičić – zamolio bih da s pitanjima ne budemo preopširni, jer imamo dosta točaka 

dnevnog reda . 

Josip Cvijanović- pozdravio bih sve nazočne . Vidim da je poduzeće  „Slavonija bus“  

izgubilo koncesiju za prijevoz učenika osnovne škole. Može li se kako s njim vidjeti da se 

uvede autobusna linija za radnike koji rade treću smjenu. Moj sin je putovao iz treće smjene 

autobusom u 9,40 sati , a smjena  mu završava u 7,00 sati  Da li načelnik može to nekako 

riješiti? 

Antun Jovičić- načelniku je upućeno pitanje. 

Pejo Kovačević- pozdravio je sve nazočne vijećnike, kao i direktora komunalnog poduzeća 

“RAKITOVAC“ , te predstavnike LU „Jelas“ Ruščica.  

Općina Oprisavci s koncesijom za autobusnu liniju nema ništa. Trebalo bi vidjeti sa županijom 

da li postoji mogućnost da se usklade autobusne linije.  

Antun Jovičić- otvorili smo temu koja je od važnosti za građane općine.  Od 93.g. sam 

prisutan u radu općine i poznato mi je kada je poduzeće „Slavonija bus“ dobilo koncesiju da 

su imali jako često linije. Igrom slučaja moja supruga putuje cijeli svoj radni vijek na posao, 

kada radi do 20,00 sati moramo ići autom po nju jer nema autobusa. Ostavili su samo učeničke 

linije, a one nerentabilne ukinuli. Prijevoznici gledaju svoj interes, a žrtva su građani. Treba 

nastupiti prema županijskom upravnom odjelu da se te stvari ipak reguliraju  na što bolji 

način. 

 

 

U 19,30 sati član Općinskog vijeća Stjepan Živković uz ispriku napušta sjednicu.  

Zbog nedostatka kvoruma sjednica Općinskog vijeća ne može nastaviti s radom. 

 
Zapisnik vodila: 

Ankica Galović       

                            POTPREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Antun Jovičić 


