
           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/13-01/05 
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Oprisavci, 05. rujna 2013.g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 05. rujna 2013.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 05. rujna 2013.  godine 

sa 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 sjednici nazočni 

članovi Općinskog vijeća: 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ  i  

-  zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ 

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 13 vijećnika. 

 

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk   

predložio je izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda tako da  je: 

- TOČKA 5.  - Rasprava o isplati jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim 

osobama 

- TOČKA 6. -  Rješavanje zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć na ime Marija Lamešić, 

Stružani 33 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STIPO DŽAMBO 

5. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. ANTUN JOVIČIĆ  

8. SANJA JAREDIĆ 

9. MATO VUKOVIĆ  

10. ZDRAVKO KATALINIĆ  

11. ANTUN KOVAČEVIĆ 

12. MIJO UREMOVIĆ  

13. MATEJ KOLOBARIĆ 

 



- TOČKA 7. - Donošenje Zaključka o pokretanju inicijative za određivanje imena ulica u 

Mjesnim odborima na području općine Oprisavci i dalje kako slijedi u pozivu . 

 

 Stjepan Novoselović  predložio je dopunu dnevnog  reda : 

-   Donošenje Odluke o financijskoj reviziji proračuna općine Oprisavci 

 (TOČKA 11. ) 

Općinski načelnik Pejo Kovačević predložio je dopunu dnevnog reda: 

-  Donošenje Odluke o postavljanju limenih oluka na staroj zgradi općine Oprisavci  

  Oprisavci 68 (TOČKA 12.) 

 

Nakon predloženih točaka dnevnog reda utvrđen je sljedeći: 

 

D N E V N I  R E D : 

 

Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

1. Aktualni sat. 

2. Izvješće Općinskog načelnika po vijećničkim pitanjima s prethodne sjednice.   
3. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01.01.-

30.06.2013.g. 

4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine. 

5. Rasprava o isplati jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim osobama.  

6. Rješavanje zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć na ime Marija Lamešić, Stružani.  

7. Donošenje Zaključka o pokretanju inicijative za određivanje imena ulica u Mjesnim odborima 

na području općine Oprisavci. 

8. Rasprava o izvršenju dotacija iz proračuna.  

9. Donošenje Odluke o izvješćivanju članova Općinskog vijeća o trošenju Proračuna općine 

Oprisavci.  

10. Donošenje Odluke o naknadi za članove Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog 

vijeća  

11. Donošenje Odluke o financijskoj reviziji proračuna općine Oprisavci 

12. Donošenje Odluke o postavljanju limenih oluka na staroj zgradi općine Oprisavci  

Oprisavci 68 

13. Različito. 

 

Dnevni red s izmjenama i dopunama   jednoglasno je usvojen. 

 

Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik s 2.  sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

Marija Stojanović- imam primjedbu na zapisnik, među prisutnima nisu navedeni 

novoizabrani vijećnici Stipo Džambo i Stjepan Živković. Potrebno je ispraviti grešku u 

zapisniku. 

 Zapisnik s  2. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen 

uz navedenu primjedbu da se ispravi greška - umjesto navedenih u popisu nazočnih članova 

Općinskog vijeća Marije Stojanović i Peje Kovačević da se uvrste novoizabrani članovi 

Općinskog vijeća Stipo Džambo i Stjepan Živković. 



TOČKA  1. Aktualni sat 

 

Antun Kovačević- Postavio bih pitanje  načelniku vezano za građevinske radove na starom 

društvenom domu u Oprisavcima. U svakom slučaju ovo što je urađeno je za pohvalu. 

Pejo Kovačević – Vezano za radove na starome domu, izvijestio bih da se radi  na otvaranju 

ljekarne gospođe Marije Vinković iz Slavonskog Broda, koja s općinom Oprisavci ima sklopljen 

ugovor o najmu na iznos od 1.000,00 kn mjesečno. Ugovorom je obvezna urediti taj prostor u 

staroj općinskoj zgradi . Kako su majstori već bili tu, a sve se vrlo brzo odvijalo odlučio sam ih 

angažirati da urede  cijelu stranu zgrade. Ona je došla  obavijestiti nas prije mjesec, mjesec i pol 

dana da će početi s radovima, također i po pitanju priključka za vodu. Kako je bilo vrijeme 

godišnjih,  a rekli smo da neće biti vijeća sam sam odlučio o ovome. Predsjednika Općinskog 

vijeća izvijestio sam o radovima. 

Franjo Klenuk- Dogovorili smo se da ćemo transparentno raditi. Nisam ja protiv ovih poslova, 

ne kažem da je to previše novca, ali trebamo svi znati što se radi. 

Pejo Kovačević- Smatram da je sve što se radi u selu dobro , ovaj prostor je stajao prazan 

godinama , smatrao sam potrebnim da se to uredi, a radi se o financijskom izdatku u iznosu cca 

35.000,00 kn i to: za šaht za vodu, fasadu (istok,zapad,sjever zgrade) , stazu, te cca 13.500,00 kn 

za deset novih prozora.  

Antun Kovačević- Ja sam zadovoljan odgovorom načelnika. 

Pejo Kovačević- Trebalo bi još odraditi i sanaciju dijela krovišta, crijep je popuzao i predstavlja 

opasnost za prolaznike, provjerio sam s majstorima i to bi koštalo  cca 6.000,00 kn. Ako je vijeće 

za to ja mogu zatražiti pisane ponude od više izvođača. 

Franjo Klenuk – Načelnik je odgovorio na ovo  pitanje, sada možemo krenuti redom. 

Mijo Vladić- Ja se čudim Kovačeviću na postavljenom pitanju, on je bio zamjenik načelnika i 

koga je on pitao da li da se izvode radovi ili ne. 

Antun Kovačević- Moje pitanje nije bilo zlonamjerno , sasvim u dobroj namjeri sam postavio 

pitanje. 

Pejo Kovačević- Moji dečki sa strojem su odradili radove na iskopima za priključak vode, 

smatram da je to moj mali doprinos da se ovo sve napravi. 

Franjo Klenuk- Postavio bih pitanje javne rasvjete, mi jesmo razgovarali o uštedi javne 

rasvjete, ali ništa konkretno nije odlučeno, međutim nekoliko dana nakon ovog razgovora u više 

navrata  primio sam telefonske pozive da je na općinskom vijeću donesena odluka da se isključe 

reflektori ispred crkvi. 

Mijo Vladić- Reci imenom i prezimenom tko je to rekao. 

Franjo Klenuk –Svećenik iz Svilaja mi je rekao. Želim znati tko je to odlučio i odradio? 

Pejo Kovačević- To je bilo na moju inicijativu, a u dogovoru sa svećenicima, sugerirano mi je 

čak da se svaka druga sijalica ugasi. Franjo Kovač je izvršio radove na javnoj rasvjeti. 

Mijo Vladić- Stranka je donijela odluku. Hoće li nama pop određivati što ćemo raditi, a vijeće je 

ovdje za donošenje odluka. Zapitaj se što si ti radio. Znam sve dobro sa svima sam bio. Mi smo 

radili pošteno, više nego pošteno. Ja ću kazati tko je imao debele koristi od općine. 

Franjo  Klenuk – Otkud toliko napadate. Samo sam pitao tko je odlučio i tko je odradio 

isključivanje reflektora. 

Mijo Vladić- Bilo je vijeće i prije, nitko ne pita što se prije radilo. Nema se novaca, a zašto 

nema novaca? Dajte Kovačeviću, Rečiću  3 milijuna kuna pa ćete vidjeti što će oni napraviti. 

Franjo Klenuk – Ja sam samo pitao kolika je to financijska ušteda, ako je potrebno može se 

cijela rasvjeta ugasiti.  

Marija Stojanović – Mislim da je više nas primijetilo da je na nogometnom igralištu u Novom 

Gradu reflektora više nego što je potrebno. Tu je Mato iz Novog Grada neka nam pojasni. 

Mato Vuković- reflektori rade samo za vrijeme treninga. 



Franjo Klenuk- Da li nogometni klub plaća svoju struju ili su reflektori priključeni na javnu 

rasvjetu. 

Mato Vuković- Priključeni su na javnu rasvjetu. 

Mijo Vladić- Tko je priključio reflektore na javnu rasvjetu? 

Stjepan Novoselović- Ako se reflektori na klubu nije sporno, ali ako su na javnoj rasvjeti onda 

je to drugo. Ti si Franjo u svom mandatu gasio rasvjetu.  

Franjo Klenuk- Ja sam tražio od vijeća da se gasi javna rasvjeta, ali nisam gasio. 

Stjepan Novoselović- Ja jesam za to da se svaka kuna uštedi. 

Sanja Jaredić- Vi ste vjerojatno i prije prošlog vijeća znali da će se reflektori na crkvama gasiti, 

te ste to i prije sjednice odlučili . Trebalo je to barem spomenuti na vijeću. 

Matej Kolobarić- Bio sam na prošlom vijeću, apsolutno ništa nismo znali što će se dešavati. 

Smatram ,sve što je napravljeno da je dobro, te predlažem da prva točka dnevnog reda bude 

izvješće načelnika o svemu učinjenome. Trebalo bi izvještavati o onome što se radi. Načelnik 

ima svoje ovlasti. 

Franjo Klenuk- Trebalo bi ići u rebalans proračuna 

Stjepan Novoselović- Zašto sada u rebalans? Zar nismo uvijek radili rebalans na kraju godine. 

Franjo Klenuk – Gospodin Novoselović je ranije bio u poglavarstvu i tamo se rješavala većina 

pitanja, znalo je biti i po 15. točaka dnevnog reda. Vijeće je dobivalo zapisnike sa sjednica 

poglavarstva i na taj način bilo informirano.  Poglavarstva više nema, načelnik sada sam 

odlučuje.  

Antun Jovičić- do kraja prve polovice godine  ne smije biti potrošeno s pozicije više od 

predviđenoga, tako da nakon toga rebalans može ići tek na kraju godine. 

 

 

TOČKA 2.   Izvješće Općinskog načelnika po vijećničkim pitanjima s prethodne  

  sjednice   

 

Pejo Kovačević – Izvijestio je nazočne po vijećničkim pitanjima s prethodne sjednice : 

1. revizija -  općina Gornja Vrba neće raditi reviziju , a općina Velika Kopanica trenutno  

provodi reviziju. Iz razgovora s načelnicom to je nekakav oblik unutarnje revizije koja im je 

utvrdila da se dug s 1 mil. kuna popeo na 2 mil. kuna . Općini Velika Kopanica to radi privatna 

osoba koja inače radi na požeškom području, taj rad platit će nekih 10.000,00 kn. Revizorske 

kuće taj posao naplaćuju puno više.  Što se tiče obveza, odnosno dugovanja općine Oprisavci 

prema firmama koje smo naveli u primopredaji poslali smo upite prema njima. Od nekih smo 

dobili izvode otvorenih stavki s potvrđenim dugovanjem, a firma „Feliks“ je poslala odgovor da 

prema općini nema dugovanja isto tako niti potraživanja od općine. 

Franjo Klenuk – „Cestaru“ nije plaćeno 10.000,00 kn, oni su u svojim knjigama pronašli da to 

nismo platili. 

Stjepan Novoselović- Igralište nije odrađeno do kraja zato nije ni plaćeno. 

Antun Jovičić – Ja nisam pristao platiti, plaćanje je obustavljena baš iz tog razloga što posao 

nije odrađen do kraja. 

Stjepan Novoselović- Načelnik bi morao  otići u „Cestar“ s ugovorom, statutom i ostalom 

dokumentacijom da se taj slučaj dovede kraju. 

Pejo Kovačević- Na prošloj sjednici dobio sam naputak da  se svim vijećnicima  dostavi 

proračun za ovu godinu. Svi vijećnici u materijalima za sjednicu primili su Proračun Općine 

Oprisavci za 2013.g. Također provjerio sam na koji način „Palma“ obavlja komunalne poslove 

održavanja javnih površina na području općine. Općina Oprisavci s  „Palmom“ ima sklopljen 

ugovor . 

Mijo Vladić- Ja ću spomenuti dječje igralište u Stružanima , što je s tim? 



Pejo Kovačević- firma „LLD“ iz Vinkovaca odradila je izradu i postavljanje dječjeg igrališta, 

općina je platila dio računa , ostalo je još nekih 20.000 kn. Na terenu je utvrđeno da je dio 

opreme polovan, znači nije novi,  postavljene su sprave koje su već negdje korištene. 

Stjepan Novoselović- taj čovjek koji je to odradio, nije u redu ako je stavio polovno igralište bez 

atesta . To su možda samo nagađanja. 

Mijo Vladić- zanima nas po kojoj je to liniji išlo, ja moram postaviti pitanje. 

Antun Jovičić- ovo za dječje igralište prvi puta čujem, da li je to bilo dobro skriveno  da nismo 

primijetili, ali osobno ću ponovo otići da se uvjerim. 

Matej Kolobarić- želim da svi o ovome budemo informirani, treba provjeriti da li postoji atest 

ili ne. 

Franjo Klenuk – načelnik će provjeriti da li za dječje igralište postoji atest ili ne. 

Stjepan Novoselović- ako nije odrađeno kako treba ne treba platiti ostatak računa. 

Pejo Kovačević- pročitao je nazočnima bruto plaće načelnika i djelatnika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Oprisavci (bez radnog staža i olakšica). 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Izvješće Općinskog načelnika 

Općine Oprisavci. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći   Z A K LJ U Č A K : 

 
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  03.  sjednici održanoj  05. rujna 2013.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika  

po vijećničkim pitanjima s prethodne sjednice 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće Općinskog načelnika po vijećničkim 

pitanjima s prethodne sjednice, a vezano za reviziju općinskog proračuna, dostavu Proračuna za 

2013.g. članovima općinskog vijeća  i komunalne poslove (održavanje javnih površina). 

 
 

KLASA: 023-05/13-01/24 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

TOČKA 3.  Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine  

  Oprisavci od 01.01.-30.06.2013.g. 

 

Franko Klenuk- Pročitao je Polugodišnji obračun Proračuna Općine Oprisavci od 01.01. 

30.06.2013.g. , te je napomenuo da su svi vijećnici u materijalima za sjednicu primili 

Polugodišnji obračun.  

Stjepan Novoselović- kada smo izašli iz sastava prošlog vijeća načelnik je rekao da imamo 

prenesenih 800.000,00 kn , nije mi jasno što je sada prouzročilo ovakav manjak. 

 Antun Jovičić- generalno govorilo se o nekih 800.000,00 kn prenesenih sredstava . Sufinancirao 

se prijevoz učenika, ostali troškovi, kapitalna ulaganja, mislim na pripremu projekata koji su 

odrađeni, a koji se ne mogu vidjeti. Kod općinskih prihoda nema razlike između fizičkih i 

pravnih osoba. Prihode koje smo trebali podići nikada nismo. Kada se radi o prihodima 

poljoprivrednog zemljišta, državno odvjetništvo je to koje je pokretalo naplatu dugovanja. 



Moram pohvaliti sadašnjeg Ministra poljoprivrede koji je uveo akciju  da nitko tko je dužan ne 

može potpisati ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta. Znači svi  koji su 

potpisali ugovor platili su zakup u cijelosti.  

Franjo Klenuk- smatram da nema potrebe previše raspravljati o polugodišnjem. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk dao je na glasovanje Donošenje 

Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01.01.-30.06.2013.g. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno donosi Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna općine 

Oprisavci od 01.01.-30.06.2013.g.: 

 
Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.15. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 

izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 03. sjednici održanoj 05. rujna 2013.g. donijelo 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-30.06.2013.g. 

 

OPĆI DIO 

I 

Polugodišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-30.6.2013.godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od 1.510.416,75 Kn. 

II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2013. godinu izvršeni su u 

ukupnom iznosu od 1.800.642,01 Kn. 

III 

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

prihoda: 

  Ostvareni prihodi i primici 1-6-13.g……………………..…1.510.416,75 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1–6-13.g……………………….....1.800.642,01 Kn 

  Manjak  prihoda-1-6-2012.godine……………….……...........-290.225,26 Kn 

  

 Ukupni utvrđeni  manjak prihoda i primitaka  iznosi: 

   Manjak  prihoda prenesen iz 2012.g……………….....….....-524.921,89  Kn 

   Manjak  prihoda-1-6-13 godine…....………...……………..-290.225,26 Kn 

  Ukupni manjak prihoda ……….…………………………... -815.147,15 Kn 

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2013.godine bilo je  72.819,60 Kn,  a na dan 30.06.2013.godine  141.704,67 

Kn. 

Stanje blagajne na dan 1.1.2013.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30.06.2013 g. 2.191,87  Kn. 

V 

 Stanje potraživanja na dan 30.6.2013.godine: 

- potraživanja za općinske poreze(tvrtka,reklame, porez na potrošnju)..…..54.231,86 Kn 

- potraž.  za prihode od imovine (zakup zemlje., i dr.)……........................165.649,30  Kn 

- potraž. za komunalne doprinose i naknade...............................................95.876,84  Kn 

                                                                   

VI 

 Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.6.2013.g. bilo je 859.048,70  Kn:  

 

- obveze prema dobavljačima………………771.170,91 kn 

- obveze za jamčevine (povrat) i dr……….. .87.877,79  kn 

 

VII 

  Izvršenje 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.-30.06.2013.godinu. 

POSEBNI DIO 

VIII 

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

osnovnim i potanjim namjenama. 



IX 

Polugodišnji obračun 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: 400-01/13-01/02 

UR.BROJ: 2178/14-01-13-1     

 

 

 

TOČKA 4.  Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o   

  priključenju  na komunalne vodne građevine. 

 

Pejo Kovačević-  Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama 

(NN 56/13) potrebno je staviti van snage dijelove Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine. Stavlja se izvan snage članak 1. st. 1. točka 3., članak 12. st. 1. točka 2., članak 14. st. 

3., članak 15. st. 1., članak 19., članak 20., članak 21., članak 22., članak 23., članak 24., članak 

25., članak 26., te članak 27. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine KLASA: 

023-05/11-01/20, 2178/14-01-11-1 od 15. prosinca 2011. godine („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije broj 15/2011). 

Stjepan Novoselović- Ja sam,  kada se donosila odluka o naknadi bio za to da na području 

općine Oprisavci nema nikakve naknade tada bi bilo više priključaka na vodovodnu mrežu. 

Antun Jovičić- „Vodovod“  je sa županijom sklopio ugovor o koncesiji i tim ugovorom je 

uređena cijena vode.  

Franjo Klenuk- „Vodovod“ je taj koji vrši priključak i određuje naknadu. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk dao je na glasovanje Odluku o 

stavljanju van snage dijela Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o stavljanju van snage dijela Odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine koja glasi: 

 
Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13), i članka 

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

općine Oprisavci na svojoj 3. sjednici održanoj 05. rujna 2013.g. donijelo je 

 

O D L U K U 

o stavljanju van snage dijela Odluke o priključenju 

na komunalne vodne građevine 

 

Članak 1. 

 Stavlja se izvan snage članak 1. st. 1. točka 3., članak 12. st. 1. točka 2., članak 14. st. 3., članak 15. st. 1., 

članak 19., članak 20., članak 21., članak 22., članak 23., članak 24., članak 25., članak 26., te članak 27. Odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine KLASA: 023-05/11-01/20, 2178/14-01-11-1 od 15. prosinca 2011. 

godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 15/2011). 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/13-01/22 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 



TOČKA 5.  Rasprava o isplati jednokratnih novčanih pomoći socijalno   

  ugroženim osobama. 

 

 Pejo Kovačević- Općinsko vijeće trebalo bi zauzeti stav oko dodjele jednokratnih pomoći, 

konkretno imali smo nekoliko zahtjeva  vezano za pomoć socijalno ugroženim osobama za 

kupnju školskih udžbenika i opreme . 

 Pročitao je prijedlog socijalnog programa općine Velika Kopanica, te predložio da i     

Općina Oprisavci donese takav program. 

Mijo Vladić- Predlažem da mi svatko od sebe damo novac za pomoć. 

Stjepan Novoselović- Treba od centra za socijalnu skrb tražiti popis. 

Antun Jovičić- Općina ima spisak, ali ovo je toliko kompleksna tema. 

Franjo Klenuk- Moramo imati konkretan prijedlog. Predlažem da načelnik provjeri s još 

nekim općinama , te da za narednu sjednicu imamo spreman prijedlog socijalnog programa.  

 

 Općinsko vijeće nakon rasprave jednoglasno donosi ZAKLJUČAK, koji glasi: 

 
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  03.  sjednici održanoj  05. rujna 2013.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o isplati jednokratnih novčanih pomoći 

socijalno ugroženim osobama 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  nakon rasprave o  donošenju odluke o isplati 

jednokratnih pomoći socijalno ugroženim osobama zaključilo je 

 

- da se za iduću sjednici Općinskog vijeća Općine Oprisavci  pripremi prijedlog Socijalnog  

program općine Oprisavci  

 
KLASA: 023-05/13-01/25 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

 

TOČKA 6.  Rješavanje zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć na ime Marija  

  Lamešić, Stružani 33.  

 

Pejo Kovačević- Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima su primili zamolbu Marije 

Lamešić za jednokratnu pomoć za podmirenje troškova električne energije. Njezin dug 

iznosi 740,00 kn. Moje mišljenje je da joj se pomogne. 

Općinski načelnik je pročitao i zamolbu na ime Vladimir Risović, koja se odnosi 

na pomoć pri plaćanju duga za porez i doprinose. 

Antun Jovičić- Potrebno je svakako donijeti Program socijalne pomoći  pa postupiti 

prema njemu. 

Franjo Klenuk- Mi nismo u mogućnosti plaćati dugove.   

Mijo Uremović – Njima je svakako potrebna pomoć, jer oni nisu obitelj koja je sposobna 

za život. 

Pejo Kovačević- za Risoviće svakako treba  u centru provjeriti da li primaju kakvu 



pomoć, ako ćemo na idućoj sjednici donijeti program  to bi se na nekakav način tada 

moglo riješiti. Potrebno je prije svega riješiti zamolbu gđe. Lamešić. 

Matej Kolobarić- Vezano uz točku 10. dnevnog reda ja bih se odrekao svoje naknade. 

Mijo Uremović- moj prijedlog je da se Mariji Lamešić plati ovaj dug. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk dao je na glasovanje Odluku o pomoći za 

podmirenje troškova stanovanja obitelji MARIJE LAMEŠIĆ, Stružani 33. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o stavljanju van snage dijela Odluke o o 

pomoći za podmirenje troškova stanovanja obitelji MARIJE LAMEŠIĆ, Stružani 33. 

koja glasi: 

 
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  03.  sjednici održanoj  05. rujna 2013.g. donosi 

 

O D L U K U 

o pomoći za podmirenje troškova stanovanja 

obitelji MARIJE LAMEŠIĆ, Stružani 33 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna 

općine Oprisavci za 2013.g. u iznosu 740,93  kn ( sedamstotinačetrdeset kuna devedesettri lp) za 

plaćanje računa za električnu energiju  po opomeni od 25.07.2013.g. u svrhu podmirenja 

troškova stanovanja obitelji Marije Lamešić iz Stružana br. 33.  

 

Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1. biti će plaćena po priloženom nalogu na ime  JAKOB MRĐAN, 

STRUŽANI 33 (otac Marije Lamešič). 

  

Članak 3. 

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

provedbu. 

 

KLASA: 023-05/13-01/23 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 7.  Donošenje Zaključka o pokretanju inicijative za određivanje imena  

  ulica u Mjesnim odborima na području općine Oprisavci 

 

Franjo Klenuk – U materijalima za sjednicu primili ste dopis vezano za imenovanje ulica 

na području općine. Mi imamo obvezu to riješiti. Moj prijedlog je da Mjesni odbori daju 

svoje prijedloge.  

Matej Kolobarić- Da li je obvezno mijenjati dokumente u ovom slučaju? 

Franjo Klenuk- Kada dokumenti ističu onda se mijenjaju. Mi ne možemo vječno u 

Oprisavcima imati gornji, donji i mrtvački kraj . 

Stjepan Novoselović- Treba provjeriti da li je sigurno tako da neće biti dodatnih troškova oko 

novih dokumenata, to vuče dosta toga. Treba to ispitati i ne govoriti stvari napamet. 

 



 Općinsko vijeće nakon rasprave jednoglasno donosi ZAKLJUČAK, koji glasi: 

 
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  03.  sjednici održanoj  05. rujna 2013.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o pokretanju inicijative za određivanje imena ulica u Mjesnim odborima 

na području općine Oprisavci 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci  nakon rasprave o pokretanju inicijative za određivanje 

imena ulica u Mjesnim odborima na području općine Oprisavci  zaključilo je 

 

- da se pozovu Vijeća Mjesnih odbora općine Oprisavci da predlože imena ulica u svojim 

mjesnim odborima, te da se provjeri u nadležnim ustanovama da li bi navedene promjene 

predstavljale dodatne poteškoće građanima naše općine (ishođenje novih osobnih 

dokumenata). 

 
KLASA: 023-05/13-01/26 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 8.  Rasprava o izvršenju dotacija iz proračuna.  

 

Pejo Kovačević- Izvijestio je nazočne o isplaćenim dotacijama iz Proračuna općine Oprisavci 

za 2013.g. i isplatama nogometnim klubovima, vatrogasnoj zajednici , DVD Oprisavci. N.K. 

„Gaj“ Poljanci traži još dodatna sredstva za postavljanje mreže iza golova. 

Franjo Klenuk – Načelnik je izvijestio o izvršenim dotacijama, ako može na iduće vijeće da  

stavimo rebalans. 

Stjepan Novoselović-  Neshvatljivo je o kakvom rebalansu se priča? 

Franjo Klenuk- Netko je kreirao ovaj proračun, dolazimo u raspravu oko nekih stavki koje 

treba smanjiti.  

Antun Jovičić- Zakon kaže da se do 30. 06. ne smije potrošiti 100% pozicije , a nakon toga 

rebalans može ići i na kraju godine kada i Proračun za iduću godinu. 

Stjepan Novoselović- Vi ste prije par godina probili proračun i 170 %. 

Antun Jovičić- načelniku treba vremena da mu sjedne , Poljanci su radili  mrežu iza gola, to 

je nešto što drugi klubovi nisu radili . Trebalo bi izvršiti preknjiženje na kapitalne donacije. 

Mijo Vladić- Novi Grad više nije u rangu I ŽNL. 

Franjo Klenuk- Novom Gradu je isplaćeno 23.000,00 kn, a predviđeno je 30.000,00 kn.  

 

 

TOČKA 9.  Donošenje Odluke o izvješćivanju članova Općinskog vijeća o   

  trošenju Proračuna općine Oprisavci. 

 

 

Stjepan Novoselović- Općina Oprisavci ima svoju web stranicu i smatram da bi tu sve trebalo 

biti. 

Matej Kolobarić- Zadnji puta smo izabrali povjerenstvo za financije koje bi trebalo izvijestiti 

vijeće. 

Antun Jovičić- Ja kao vijećnik mogu doći u općinu i tražiti na uvid dokumentaciju. 



Franjo Klenuk- Predlažem da donesemo odluku da članovi Općinskog vijeća mogu doći na 

uvid u financijske knjige i vidjeti kome se što isplatilo. 

Pejo Kovačević- Može se tražiti izviješće u danom trenutku. 

Stjepan Novoselović- Je li to prijedlog vijeća ili pozicije? 

 

Nakon rasprave  po ovoj točki dnevnog reda Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk 

dao je na glasovanje Donošenje Odluke o izvješćivanju članova Općinskog vijeća  o 

trošenju Proračuna općine Oprisavci. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izvješćivanju članova Općinskog vijeća o 

trošenju Proračuna općine Oprisavci,  koja glasi: 

 
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  03.  sjednici održanoj  05. rujna 2013.g. donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o izvješćivanju članova Općinskog vijeća 

 o trošenju Proračuna općine Oprisavci 

 

 

Članak 1. 

 Svi članovi općinskog vijeća imaju pravo uvida u financijsku dokumentaciju općine Oprisavci u 

prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci na način da od načelnika Općine Oprisavci 

ili administrativne tajnice zatraže informacije (dokumente) o trošenju Proračuna Općine Oprisavci. 

 

Članak 2. 

 Dokumentacija iz članka 1. ove Odluke neće se izdavati u obliku izvornika ili preslike nego 

isključivo na uvid. 

Članak 3. 

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

 

KLASA: 023-05/13-01/27 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

  

 

TOČKA 10.  Donošenje Odluke o naknadi za članove Općinskog vijeća i radnih  

  tijela Općinskog vijeća  

 

Pejo Kovačević – Imam informaciju da mi imamo odluku o naknadi za članove Općinsko 

vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća u iznosu 170,00 kn plus prijevoz po sjednici. Neke općine 

imaju nekakve odluke, tako da se npr. predsjedniku isplaćuje veća naknada. 

Antun Jovičić- Trebali smo dobiti konkretan prijedlog. 

Mijo Vladić- Neka ostane ista naknada.   

Pejo Kovačević- Na općinskom vijeću je da odluči o ovome. 

 

Nakon rasprave  po ovoj točki dnevnog reda Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk 

dao je na glasovanje Donošenje Odluke o naknadi za članove Općinskog vijeća i radnih 

tijela Općinskog vijeća  



 Općinsko vijeće jednoglasno donosi Z a k l j u č a k  o donošenju Odluke o naknadi za 

članove Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća,  koja glasi: 

 
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  03.  sjednici održanoj  05. rujna 2013.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:  

 

- da na snazi ostaju stare Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove 

Općinskih povjerenstava . 

 
 

KLASA: 023-05/13-01/28 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 11.  Donošenje Odluke o financijskoj reviziji proračuna općine   

  Oprisavci 

 

Stjepan Novoselović- Načelnik je u svome izvješću obrazložio da su neke općine odradile 

reviziju nakon primopredaje. Neshvatljivo je da su se neke stavke nenamjenski trošile, moguće je 

da jesu. Mi smo na svome stranačkom  sastanku donijeli Odluku da se dovede u općinu nezavisni 

stručnjak koji će utvrditi da je novac nenamjenski trošen. 

Antun Jovičić- Ja sam protiv revizije, sve što sam plaćao sve je tu sve ima . Ja se ne bojim 

revizije. Što se tiče duga prema Projektgradnji i Cestaru to je dug od ranije i za neizvršene 

radove, treba izravnati račune. Ako krenemo ići gledati ići ćemo onda skroz unazad. 

Stjepan Novoselović- Može, htio sam samo predložiti nekoga neovisnog tko zna materiju, jer mi 

nismo stručni. Problem je što postoje stvari koje nisu čiste. 

Mijo Vladić- zašto je gospodin Jovičić nervozan? 

Franjo Klenuk- redovna revizija dolazi u Općinu svake druge godine, tada provjeravaju sve 

dokumente za prethodno razdoblje. 

Antun Jovičić- ova priča o reviziji pokazuje da je opozicija za to, to je vaše mišljenje i imate 

pravo na to. 

Franjo Klenuk- možemo pozvati reviziju, vjerojatno će sve biti u redu, a tko će to platiti? 

Pejo Kovačević- ja sam da se raspravi o tome. 

Mijo Vladić- moram pohvaliti Franju Klenuka, on je radio bez plaće , zajedno smo se nahodali 

po Ministarstvima  da riješimo neke stvari. Zar mi sada govorimo neistinu? 

Bivši načelnik radio je 8 godina nije se udostojio ofarbati općinu. Mi smo istupili iz vijeća kada 

smo vidjeli da se naš ni jedan prijedlog ne prihvaća.  

Pejo Kovačević- ja nisam član vijeća i ne mogu odlučivati da li će biti revizija ili ne. 

Antun Kovačević- moje ime je često stavljano u negativan kontekst vezano za prošli saziv. Moj 

obraz je čist i s jedne i s druge strane.  Došao sam u vijeće s najboljim namjerama. Vaše 



demokratsko pravo je bilo istupiti iz vijeća. Sada možemo reći  da je moglo bolje ili nije moglo 

bolje. 

Stjepan Novoselović – U svim općinama načelnik ide na godišnji odmor i zamjenjuje ga 

zamjenik. Gospodin Antun Kovačević nikada nije mijenjao načelnika. 

Antun Jovičić- nisam niti koristio godišnji odmor. 

Franjo Klenuk- Gospodin Novoselović je predložio ovu točku dnevnog reda. 

Stjepan Novoselović- Predložio sam u ime stranke ovu točku dnevnog reda da se ide u reviziju i 

da se angažira neovisni tim. 

Matej Kolobarić- Ja ću glasati za , da se više završi s onim što je bilo bilo je. 

Mijo Uremović- godinama se slušaju takve stvari, nikada u općini nije bila revizija, ja ću biti 

suzdržan. Što se mene tiče mislim da za tim nema potrebe u nekim stvarima je bilo i gore.  

Stjepan Novoselović – ne želim da gosp. Jovičić shvati da netko ima osobno nešto protiv njega , 

baš zato tražimo reviziju. Ne govorimo o kriminalnim radnjama, imali bi čistu situaciju. Ne bi 

bilo nikakvih repova niti vraćanja unazad. 

Mijo Vladić- gosp. Uremović misli da ni mi nismo dobro radili. 

Franjo Klenuk – predlaže stanku od 5-10 minuta. 

 

 Nakon stanke predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk dao je na glasovanje 

Donošenje Odluke o financijskoj reviziji proračuna općine Oprisavci. 

 

 Nakon glasovanja za Donošenje Odluke o financijskoj reviziji proračuna općine Oprisavci, 

općinsko vijeće sa: 5 glasova ZA  i   7 glasova SUZDRŽANIH nije donijelo Odluku o 

financijskoj reviziji proračuna općine Oprisavci. 

 

 

TOČKA 12.  Donošenje Odluke o postavljanju limenih oluka na staroj zgradi  

  općine Oprisavci , Oprisavci 68 

 

Pejo Kovačević- kako su radovi na uređenju sjeverne strane zgrade stare općine gotovi, 

potrebno je postaviti rine na taj dio. Imam nekoliko ponuda za te radove. Cijena radova bi 

iznosila cca 6.520,00 kn bez PDV-a.  

 

 Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda Predsjednik Općinskog vijeća 

Franjo Klenuk dao je na glasovanje Donošenje Odluke o postavljanju limenih oluka na 

staroj zgradi općine Oprisavci , Oprisavci 68. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o postavljanju limenih oluka na staroj 

zgradi općine Oprisavci , Oprisavci 68,  koja glasi: 

 
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  03.  sjednici održanoj  05. rujna 2013.g. donosi 

 

O D L U K U 

o postavljanju limenih oluka na staroj zgradi 

općine Oprisavci, Oprisavci 68 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odlučilo je da se na dijelu stare zgrade Općine Oprisavci, 

Oprisavci 68 , na kojem je postavljena nova fasada postave limeni oluci (rine). 



Članak 2. 

 Novčana sredstva za nabavu i radove iz članka 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine 

Oprisavci za 2013.g.  

Članak 3. 

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

 

KLASA: 023-05/13-01/29 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 13.  Različito. 

 

Mijo Vladić- rekli smo da nećemo reviziju, idemo  onda novac dati na drugu stranu . Pod hitno 

treba riješiti ruglo kod Ante (Struče) i Krbeđed. To je sam ulaz u Oprisavce i to treba 

riješiti.Treba dovesti geodeta da se točno zna što je naše, a što njihovo. Ja i Pejo smo odradili 

dosta posla na Krbeđedu sa svojim strojevima, ali ispada da mi ništa ne vodimo brigu. Što je s 

novim domom? 

Stipo Đambo- što je s Nogometnim klubovima, trebalo bi ići svima isto.  

Pejo Kovačević- u par navrata kontaktirao sam Ministarstvo po pitanju doma da se vidi što je 

odrađeno. Ide novi natječaj i ugovor za izvođenje radova. 

Stjepan Novoselović- ja bih molio da ne govore svi vijećnici u isto vrijeme, molim gospodina 

predsjednika da vodi računa o tome. Također imam primjedbu na zapisnik, radi se o 

tome da je zapisnik pisan tako kao da govori nepismen čovjek, netko tko ne zna ne može 

zaključiti o čemu se radi. 

Marija Stojanović- predlažem da se odradi i južni dio stare općinske zgrade. Molim 

načelnika da provjeri koja bi bila cijena radova.  

 

 

 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je sjednica završila s radom u  23,10 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


