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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/17-01/02 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

Oprisavci, 30. ožujka 2017. g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 30. ožujka 2017. g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 30. ožujka 

2017. g.  s početkom u 19,45 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine  Oprisavci  Matej Kolobarić. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ . 

- predstavnici L.D. „Jelas“ Ruščica – VLADIMIR ŠTEFANEK (predsjednik) i JOSIP 

OSTOJČIĆ  

Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća ANTUN JOVIČIĆ, FRANJO KLENUK, 

JOSIP CVIJANOVIĆ, STJEPAN ŽIVKOVIĆ, ZDRAVKO KATALINIĆ i zamjenica Općinskog 

načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Matej Kolobarić konstatira da je od 

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

nastavak rada. 

 

Matej Kolobarić – Predlažem da se o točki 9. dnevnog reda  raspravlja prije Aktualnog sata, 

također predlažem izmjenu i dopunu dnevnog reda , kako slijedi: 

10.  Zamolba O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci 

11.  Donošenje odluka  o povjeravanju komunalnih poslova 

12.  Donošenje odluke za pomoć obitelji Lukačević 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Matej Kolobarić  pročitao je nazočnima izmijenjeni   

1. MIJO VLADIĆ  

2. MATEJ KOLOBARIĆ 

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. MIJO UREMOVIĆ  

5. MATO VUKOVIĆ 

6. ANTUN KOVAČEVIĆ 

7. STIPO  DŽAMBO 

8. STJEPAN KURKUTOVIĆ 
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DNEVNI RED: 

 

   Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci  

 

9.  Razmatranje zamolbe Lovačkog društva „Jelas“ Ruščica. 

 

 Aktualni sat.  

 

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

31.prosinca 2016.g. (sukladno članku 49. Statuta općine Oprisavci) 

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

31. prosinca 2016.g. 

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2016.g. 

4.   Izvješća Općinskog načelnika po programima : 
a) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture 

       Općine Oprisavci za 2016.g. 

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

       infrastrukture Općine Oprisavci za 2016.g. 

c) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Oprisavci za 2016.g. 

d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Oprisavci za 2016.g. 

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

obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem  31.12.2016.g. 

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

za 2016.g.  

7. Izvješće Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2016.g. 

8. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2016.godini 

10. Zamolba O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci 

11. Donošenje odluka  o povjeravanju komunalnih poslova 

12. Donošenje odluke za pomoć obitelji Lukačević 

13. Različito. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Točka 9. Razmatranje zamolbe Lovačkog društva „Jelas“ Ruščica 

 

Vladimir Štefanek- Predmet se odnosi na lovni revir Trnjanski Kuti. Zahvaljujući općini 

Oprisavci lovačko društvo je dobilo zemljište za lovačku kuću u Trnjanskim Kutima . Imamo 

109  lovaca od toga su 8 u Trnjanskim Kutima. Jedna grupa koja je isključena je to svojatala. 

Jasno je vidljivo da se odluka o dodjeli zemljišta odnosi na  L.D. Jelas Ruščica . Mi smo ušli u 

novi zakup lovišta. Naši pokušaji da se dogovorimo s ovim ljudima oko korištenja lovačke 

kuće nisu dali previše rezultata. Došlo je do toga da su samovoljno uzeli ključ.  Međutim, ta 

udruga Lasica nije registrirana . Mi  smo ovdje da u suradnji s općinom riješimo to pitanje, a 

zemljište i dalje pripada općini Oprisavci. Uvažavajući sve ovo što sam rekao, a osobno 
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poznavajući problematiku, mišljenja sam da se možemo dogovoriti s ostalima. Ovdje smo da 

vijeće to riješi, odnosno molio bih vašu pisanu obavijest o poduzetome. 

Mijo Vladić- Platili smo legalizaciju, a nije općinsko? Mislim da tu nešta ne štima ovdje. Mi 

plaćamo legalizaciju, a nismo vlasnici. Kako mi možemo to riješiti? 

Josip Ostojčić- Lovačkom društvu „Jelas“ nitko nije kriv. 

Vladimir Štefanek- Ja bih molio samo Vašu pisanu obavijest. 

Stjepan Džambo- Imate li vi potporu od skupštine? 

Josip Ostojčić- Imamo sve. Mi smo otvorili lovački dom uz prisustvo policajaca. Ne može 

biti da mi ne koristimo. 

Stjepan Novoselović– Zašto bi  mi kao vijećnici donosili sud.  

Josip Ostojčić– Vi kao vijeće ne možete gledati pravnu stranu. Nitko nikoga ne brani. 

Mijo Vladić- To ne može nitko riješiti.  

Josip Ostojčić- Oni su svi mlađi od mene. Što sam ja kriv?  

Vladimir Štefanek- Tri godine je bio problem.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave  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 („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  

svojoj 29. sjednici održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi 

 

 
Z A K L J U Č A K 

o razmatranju zamolbe L.D. “Jelas” Ruščica 

o vlasništvu i gospodarenju lovačkim domom  u Trnjanskim Kutima 

 

I 

 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci razmotrilo je zamolbu Lovačkog društva „Jelas“ Ruščica o 

vlasništvu i gospodarenju lovačkim domom  u Trnjanskim Kutima,  te zaključilo sljedeće: 

 

-  kako nekretnina na kojoj je izgrađena lovačka kuća u Trnjanskim Kutima nije u vlasništvu Općine 

Oprisavci, zadužuje se Općinski načelnik Općine Oprisavci  Pejo  Kovačević da pokrene postupak 

prijenosa vlasništva sa RH  na općinu Oprisavci, 

-  da se angažira pravna služba za rješavanje problematike gospodarenja lovačkim domom/kućom u 

Trnjanskim Kutima. 
 

KLASA: 023-05/17-01/13 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

   Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci  

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 28. sjednice, 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci  jednoglasno je usvojen. 
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AKTUALNI SAT 

 

Stjepan Novoselović – Da li se razmišlja o onoj kući gdje je živjela pokojna Anica da se ta kuća 

postavi za socijalne slučajeve. 

Pejo Kovačević – Možda da se ta kući dodjeli Tereziji Matičević. Ako bi ona htjela. 

Stjepan Kurkutović – Ona neće htjeti prijeći ni tamo niti ovamo. 

Mijo Vladić – Ja sam govorio za Tereziju, ona ne može sama živjeti, potrebna joj je skrb. Ona 

nije samostalna.  Mi možemo pomoći. Neka socijalni radnik riješi što će s njom. 

Stjepan Kurkutović – Treba pitati Milkicu i Zdravka, oni najbolje znaju šta ona hoće i želi.  

Mijo Uremović – Imam ja jedno pitanje za uređenje školskog igrališta da se uredi ograda oko 

škole u Prnjavoru. Na što ono sliči. Nemam ništa protiv da se radi nešto drugo, ali ono je 

katastrofa. Čak sam rekao neka se nabavi materijal i mi ćemo se skupiti i to sami napraviti. 

Pejo Kovačević – Ja sam razgovarao s ravnateljicom i njezin odgovor je bio da će se škola 

zatvoriti i da ona ne vidi svrhu tamo ulagati. 

 

Točka 1. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01. srpnja     

    do 31.prosinca 2016.g. (sukladno članku 49. Statuta općine Oprisavci) 

 

Matej Kolobarić - U materijalima za sjednicu dobili smo Izvješće o radu Općinskog načelnika općine 

Oprisavci za razdoblje  od 01. srpnja do  31. prosinca 2016.g. 

 

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 („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  

svojoj  29.  sjednici održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 07. 2016.g. do 31.12. 2016. g. 

 

I 

 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 07. 2016.g. do 31.12. 2016. g. što je u skladu s člankom  49. Statuta općine Oprisavci  

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

 
KLASA: 023-05/17-01/08 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 2. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01.siječnja   

    – 31. prosinca 2016.g 
 

 

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 
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     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), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 29. sjednici održanoj 30. ožujka 2017.g. donijelo 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-31.12.2016.g. 

 

OPĆI DIO 

 

I 

Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-31.12.2016.godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.928.533,70 Kn. 

 

II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godinu izvršeni su u 

ukupnom iznosu od 5.439.017,16Kn. 

 

III 

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

prihoda: 

  Ostvareni prihodi i primici 1-12-16.g……………………..…5.928.533,70 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1-12-16.g……………………….....5.439.017,16 Kn 

  Višak  prihoda-1-12-2016.godine……………….…….............489.516,54 Kn 

  

 

 Ukupni utvrđeni  višak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

   Manjak  prihoda prenesen iz 2015.g………………….....…....-216.680,82 Kn 

   Višak prihoda-1-12-16. godine…....………...………………… 489.516,54 Kn 

     Ukupni višak prihoda                                                            272.835,72 Kn 

   

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2016.godine bilo je  50.615,75 Kn,  a na dan 31.12.2016.godine  487.605,00  

Kn. 

Stanje blagajne na dan 1.1.2016.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.2016 g. 0,00  Kn. 

 Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2016.g. iznosi 63.187,00 Kn. 

V 

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2016.g. sastoji se od: 

- potraživanja za općinske poreze…………………………….…………45.542,65 Kn 

- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. 61.243,70 Kn 

- potraživanja za komunalni doprinos................................................18.823,09  Kn 

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

- potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….………....16.531,39 Kn 

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

- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.države………………....289.766,85 Kn 

- potraživanja od spom. rente…………………………………………..…. 235,00 Kn 

- potraž. za naknade od nef .imovine.…………………………..……...52.660,00 Kn 

- potraživanja- grobna naknada…………………………………..……..61.683,35 Kn 

- ostala nespom. potraživanja……………………………………….……..208,00 Kn 
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VI 

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2016.godine u ukupnom iznosu od 191.086,86 Kn, a odnose se na: 

- Obveze prema dobavljačima........................................................165.213,84  Kn 

- Obveze za jamčevine……………………………………..…….…….…6.300,00 Kn 

- Ostale obveze(unaprijed plaćeni prihodi)…………………….…........1.175,30  Kn 

- Ostale nespomenute obveze(povrat HZZ-javni radovi….)……………...72,72  Kn 

- Obveze za predujmove (sala)…………………………………….……18.325,00 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..2016.godinu. 

POSEBNI DIO 

VIII 

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

osnovnim i potanjim namjenama. 

X 

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: 400-01/17-01/13 

URBROJ: 2178/14-01-17-2 

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2016.g. 

  

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  
 

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

br.114/2010.), Općinsko vijeće općine Oprisavci  je na svojoj 29.  sjednici održanoj dana 30. ožujka 

2017.g. donijelo 

 

O D L U K U 

O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2016.G. 

 

I 

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2016. godine iznosio je  1.486.398,36 Kn. 

 

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

iznosi 1.193.562,64Kn. 

 

 Nakon raspodjele,odnosno pokrića manjka, višak prihoda poslovanja iznosit će  272.835,72 Kn i 

kao takav bit će evidentiran u evidencijama knjigovodstva. 

 

II 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 400-01/17-01/14 

URBROJ: 2178/14-01-17-2 
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TOČKA 4.  Izvješća Općinskog načelnika po programima : 

 
a) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. 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 8 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  29.  sjednici održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Oprisavci za 2016. godinu 

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/17-01/11 

URBROJ: 2178/14-02-17-1, Oprisavci, 22. ožujka 2017.g) 

 

Članak 2. 

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

posavske županije» 

 

KLASA: 400-01/17-01/11 

URBROJ: 2178/14-01-17-2 

 
 

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

       infrastrukture Općine Oprisavci za 2016.g 
 

 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),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  29.  sjednici održanoj  30. 

ožujka 2017.g. donosi 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2016.g. 

 

Članak 1. 

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

komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2016.g. 

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/17-01/09 

URBROJ: 2178/14-02-17-1, Oprisavci, 22. ožujka 2017.g) 
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Članak 2. 

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

posavske županije» 

 

KLASA: 023-05/17-01/09 

URBROJ: 2178/14-01-17-2 

 

 

c) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju 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 8 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  29.  sjednici održanoj  

30. ožujka 2017.g. donosi 

O D L U K U 

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

djelatnostima Općine Oprisavci  za 2016. godinu 
 

 

Članak 1. 

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

djelatnostima Općine Oprisavci  za 2016. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/17-01/10, URBROJ: 

2178/14-02-17-1, Oprisavci, 22. ožujka 2017.g)                       

 

Članak 2. 

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

posavske županije» 

 

KLASA:400-01/17-01/10 

URBROJ: 2178/14-02-17-2 

 

 

d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene 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 8 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  29.  sjednici održanoj  

30.  ožujka 2017.g. donosi 
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O D L U K U 

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

području Općine Oprisavci  za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

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

na području Općine Oprisavci  za 2016. godinu 

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/17-01/12 

URBROJ: 2178/14-02-17-1, Oprisavci,  22. ožujka 2017.g.) 

 

Članak 2. 

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

posavske županije» 

 

KLASA: 400-01/17-01/12 

URBROJ: 2178/14-01-17-2 

 

 

Točka 5.  Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih         

     sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem  31.12.2016.g. 

 

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 („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  svojoj  29.  sjednici 

održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi 

ODLUKU 

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

obveza i potraživanja općine Oprisavci sa 

stanjem 31.12.2016.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 31.12.2016.g. 

 

Članak 2. 

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

 

KLASA: 023-05/17-01/10 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 6. Izvješće Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom 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 8 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
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 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  svojoj  29.  sjednici 

održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi 

plana gospodarenja otpadom u 2016.g. 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Oprisavci  za 2016. godinu. Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika. ( KLASA: 351-

01/17-01/02, URBORJ: 2178/14-02-17-1 od 21. veljače 2017.g.) 

 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/17-01/09 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

Točka 7. Izvješće Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje,    

     zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

     Hrvatske i koncesije za ribnjake 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 8 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, 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  svojoj  29.  sjednici 

održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi 

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje  izvješća Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 

ribnjake na području Općine Oprisavci za 2016.g. 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće Općinskog načelnika o korištenju 

sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2016.g. 

 

Članak 2. 

. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika. (KLASA: 320-02/17-01/02, 

URBROJ:2178/14-01-17-1, od 22. ožujka 2017.g.) 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 320-02/17-01/02 

URBROJ:2178/14-01-17-2 
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Točka 8. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2016.godini 

 

 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 („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  svojoj  29.  sjednici 

održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje  izvješća Općinskog načelnika 

o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće Općinskog načelnika o primjeni 

agrotehničkih mjera u 2016.godini 

 

Članak 2. 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika. (KLASA: 320-02/17-01/01, 

URBROJ:2178/14-01-17-1, od 22.ožujka 2017.g.) 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 320-02/17-01/01 

URBROJ:2178/14-01-17-2 

 

Točka 10. Zamolba OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci 

 

Pejo Kovačević – OŠ „Stjepan Radić“ dostavila je zamolbu za uređenje školskog igrališta. 

Obično se uz zamolbu dostavi nekakav troškovnik, mi možemo reći da ćemo biti suglasni da 

ćemo pomoći za dobrobit naše djece. Ne znam cifru i ne možemo o ovome pričati. 

Mijo Vladić – To je isti slučaj kao i u Prnjavoru.  Ne možemo ovdje pomoći, a tamo ne. 

Mijo Uremović – A za Prnjavor sam ja predao zamolbu i to je nekih 4.200,00 kuna, a za 

Oprisavce je predala ravnateljica. 

Pejo Kovačević – Treba napraviti troškovnik. 

 

 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 („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  svojoj 29.  sjednici 

održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju zamolbe O.Š. “Stjepan Radić” Oprisavci 

za uređenje školskog igrališta u Oprisavcima 
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I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci razmotrilo je zamolbu O.Š. “Stjepan Radić” Oprisavci za 

financijsku pomoć za uređenje školskog igrališta u Oprisavcima, te zaključilo sljedeće: 

- zadužuje se Općinski načelnik da organizira sastanak sa ravnateljicom O.Š. „Stjepan Radić“ i 

predsjednikom Mjesnog odbora Prnjavor s temom uređenje školskog igrališta u Oprisavcima i postavljanje 

ograde oko škole u Prnjavoru. 

- kao dopuna zahtjevu za financijsku pomoć za uređenje školskog igrališta u Oprisavcima od ravnateljice 

zatražiti troškovnik za navedene radove. 

 

KLASA: 023-05/17-01/14 

URBROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 11. Donošenje odluke o povjeravanju komunalnih poslova 

Pejo Kovačević – Ovom odlukom bi komunalnom poduzeću Rakitovac d.o.o.povjerili komunalne 

poslove koje je Općina do sada obavljala. Na temelju ove odluke radi se ugovor. 

Stjepan Novoselović -  Hoće li poduzeće biti samoodrživo tj. da se financira iz svojih prihoda kao 

komunalno poduzeće ili će Općina sufinancirati. 

Pejo Kovačević – U ovom početnom dijelu Općina će pomagati komunalnom poduzeću dok se 

ono ne uhoda. 

Mijo Vladić – Koliko zaposlenih imate? 

Pejo Kovačević – Ovi koji rade su na ugovor o djelu u Općini. Mi ćemo morati imati zaposlenu 

stručnu osobu kemijskog smjera.  

Mijo Vladić – Nemamo prijevozno sredstvo. 

Pejo Kovačević – Kamion se može kupiti preko fonda. 

Mijo Vladić – Ne bi se tu moglo da netko privatno kupi kamion.  

Pejo Kovačević – Općina Velika Kopanica ima tri kamiona.  

 

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 („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 29. sjednici održanoj 

dana 30. ožujka 2017. godine, donosi 

ODLUKA   

O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom Komunalnom poduzeću „RAKITOVAC“  d.o.o.  Oprisavci povjerava se obavljanje 

slijedećih poslova: 

1. održavanje javnih površina, 

2. održavanje čistoće i 

3. održavanje groblja i krematorija, 

 

 

Članak 2. 

Izvršitelj je obvezan: 

     -       u obavljanju povjerenih komunalnih poslova iz članka 1. ove Odluke pridržavati se  
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            odredbi općih akata i posebnih odluka nadležnih općinskih tijela koji se odnose na  

             povjerene mu komunalne poslove, 

-  poslove iz članka 1. ove Odluke  obavljati stručno, savjesno i po pravilima struke, 

-  uredno ispostavljati fakture za obavljene poslove  
 

Članak 3. 

Naručitelj se obvezuje: 

- osigurati nesmetan pristup prostoru/ima odnosno površini na kojoj će se obavljati komunalni 

poslovi koji su predmet ove Odluke kao i nesmetan rad Izvršitelju odnosno njegovim radnicima, 

- izvršitelju uredno izvršavati obveze prema  ispostavljenim fakturama   za stvarno obavljene usluge 

koje se odnose na komunalne poslove  iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Izvršitelj snosi  odgovornost za kvalitetu izvršenog posla. 

Izvršitelj je dužan uvažiti sve reklamacije na koje mu ukaže Naručitelj te otkloniti eventualne    nedostatke . 

 

Članak 5. 

Općinski načelnik će s komunalnim poduzećem „RAKITOVAC“ d.o.o. sklopiti ugovor o povjeravanju 

određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži: 
– djelatnosti za koju se sklapa ugovor, 
– vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
– vrstu i opseg poslova, 
– način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja. 
 

Članak 6.  

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije , 

oglasnoj ploči i web stranici Općine Oprisavci. 

 

KLASA: 023-05/17-01/11 

UR.BROJ: 2178/14-01-17-1 

 

 

Točka 12. Donošenje odluke o isplati novčane pomoći obitelji Lukačević 

 

Pejo Kovačević – Svi ste svjedoci nemilog događaja. Moj prijedlog je da se pomogne sa  

15.000,00 kuna. 

Mijo Vladić – To je malo novca, to je naša susjedna općina. Nadam se da će i njihov načelnik 

tako razmišljati, tu je u požaru uništeno sve. Moj prijedlog je da se pomogne sa 50.000,00 kuna. 

Stjepan Novoselović – Poznajem obitelj, čovjek je izgubio sve što su stekli 3 generacije. Imam 

informaciju da su jučer tamo radili ljudi iz Bebrine, a danas iz Klakara i da nije ništa za 

upotrijebiti.  

 

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 („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 

29. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017. godine, donosi: 
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O D L U K U 

o isplati novčane pomoći 

obitelji Lukačević 

Gornja Bebrina 134. 35208 Rušćica. 

u svrhu sanacije štete od požara 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava jednokratnu novčanu pomoć  iz Proračuna općine 

Oprisavci za 2017.g. u iznosu 50.000,00 kn (pedesettisuća kuna) na ime obitelji Lukačević Gornja 

Bebrina 134. 35208 Rušćica u svrhu sanacije štete od požara na njihovom  obiteljskom imanju 

(obiteljska kuća, gospodarske zgrade). 

Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke  biti će isplaćena na račun Stjepan Lukačević Gornja 

Bebrina 134. 35208 Rušćica  (broj računa HR6223400093203991369 / PBZ). 

 

Članak 3. 

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

 

KLASA: 023-05/17-01/12 

UR. BROJ: 2178/14-01-17-1 

 

Točka 13. Različito 

 

Stipo Džambo – Imam jedno pitanje za načelnika, što je s onom deponijem u Svilaju, sve više se 

širi, čak su dovezli i neke stare prozore. 

Pejo Kovačević – Te prozore su dovezli i kod nas. U vezi prijava, baš je neki dan komunalni 

redar poslao dopis za uklanjanje smeća osobi koja je to bacila jer smo našli dokazni materijal. 

Riješit ćemo nešta u vezi toga, ali i vi nama morate pomoći jer ne možemo mi nekoga poslati pa 

da stoji cijeli dan tamo, već vodite i vi račune o tome.  

Stjepan Novoselović – Znate li vi kad je Runolist zadnji put vozio krupni otpad u zadnje tri 

godine. 

Pejo Kovačević – Nisu vozili nikako ni prošle ni pretprošle godine. Kod nas su te prozore istresli 

i zato kažem da bi trebali zagraditi, tj. staviti ogradu tamo kod Reciklažnog dvorišta. 
 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 21,35 sati. 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović       

 

 

                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Matej Kolobarić 


