
           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/13-01/08 

UR.BROJ: 2178/14-01-13-3 

Oprisavci, 20. prosinca 2013.g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 20. prosinca 2013.g. 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 20. prosinca 2013.  

godine s početkom u 20,10 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   

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

-  Nisu nazočni članovi Općinskog vijeća: STJEPAN NOVOSELOVIĆ i MATEJ 

KOLOBARIĆ. 

-  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. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevni red 

 

 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STIPO DŽAMBO 

4. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

5. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

6. ANTUN JOVIČIĆ  

7. SANJA JAREDIĆ 

8. MATO VUKOVIĆ  

9. ZDRAVKO KATALINIĆ  

10. MIJO UREMOVIĆ  

11. ANTUN KOVAČEVIĆ 

 

 



utvrđen je sljedeći: 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2014.g 

2. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2014.g. 

3. Programi: 

a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014. godinu. 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2014. godinu. 

c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. 

godinu . 

d) Donošenje Socijalnog Programa za 2014.g. 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 

TOČKA 1.   Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2014.g 

 

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

Proračuna za 2014.g. (drugo čitanje). U Proračunu su napravljene manje korekcije, naime 

Povjerenstvo za financije i proračun sastalo se u ponedjeljak 16.12.2013.g., te zajedno s 

gđom. Car koja nam vodi računovodstvo napravilo novi prijedlog . 

Marija Stojanović- za školu i dalje stoji 10.000,00 kn. U drugi programima koji dolaze uz 

Proračun sam vidjela da su planirana sredstva za kuhinju i za ljetovanje djece. 

Franjo Klenuk- iz razgovora s ravnateljima drugih škola saznao sam da škole dobiju 

maksimalno 10.000,00 kn iz Općinskog proračuna. Uvijek možemo pomoću ako se ukaže 

posebna potreba. 

Sanja Jaredić- može se uskočiti uvijek kapitalnom donacijom. Osnovnu školu vodi 

županijska riznica i oni se na taj način financiraju. 

Stjepan Džambo- smatram da je lovcima i ribičima umanjeno. 

 

Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Prijedlog 

Proračuna općine Oprisavci za 2014.g.  

 

Proračun općine Oprisavci za 2014.godinu sastoji se od: 

 

  

 

A. RAČUN PRIHODA  

I RASHODA 

 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA  

 

11.092.500,00 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. IMOVINE  

56.000,00 



3.   R A S H O D I 
 

3.218.500,00 

4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 

.IMOVINE 

 

7.930.000,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  

-- 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 

FINANCIRANJA 

 

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I 

ZADUŽIVANJA 

 

 

 

--- 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU 

ZAJMOVA 

 

--- 

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE  

--- 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

 

9   VLASTITI IZVORI 

- manjak prihoda  

 

-- 

VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+ 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  PRETH. 

GODINE 

 

 

-- 

 

Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2014.g. 

 

 Nakon razmatranja Prijedloga predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje 

donošenje Proračuna Općine Oprisavci za 2014.g., te nakon glasovanja konstatira da je   sa 

8 glasova ZA , 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa   donesen : 

 

 

Proračun Općine Oprisavci za 2014.g. 

(klasa: 400-01/13-01/07, urbroj: 2178/14-01-13-1) 

 

 

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

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

prikaz) sastavni su dio zapisnika i nalaze se u prilogu istoga. 

 

TOČKA 2.  Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za  

   2014.g. 

 

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

izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2014.g. 

 



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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN 

donijelo sljedeću Odluku: 
 

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

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

općine Oprisavci  na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013.g. donijelo je  

 

ODLUKU 

o izvršenju Proračuna općine 

Oprisavci za 2014. godinu 

 

Članak 1. 

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

Zakonu o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave i drugim propisima i odlukama 

Općinskog vijeća pripadaju općini. 

Članak 2. 

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

dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, odnosno 

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

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

vlasništvu općine i namjenski primici od zaduživanja. 

Članak 3. 

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

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

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

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

vijeće. 

Članak 4. 

 Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna  u cijelosti je  načelnik Općine. 

Članak 5. 

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

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

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

Članak 6. 

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

vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, a najviše do 

1.000.000,00 (jedan milijun) kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa 

zakonskim propisima. 

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

odluku o istom donosi Predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće. 

 Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine. 

Članak 7.  

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

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

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014.g. i biti će 

objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”. 

KLASA: 400-01/13-01/08 

URBROJ: 2178/14-01-13-1 

 

 



TOČKA 3.  Programi: 

 

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

Programa uz Proračun za 2014.godinu.  

 

a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu. 

 

Sjepan Kurkutović- zašto je u programu za mrtvačnicu Svilaj palnirano 70.000,00 kn, a 

ostalima 330.000,00 kn? 

Pejo Kovačević- imovinsko-pravni poslovi nisu odrađeni, pa će se u 1. fazi odraditi pitanje 

zemljišta koje je cca  70.000,00 kn . Projekte za mrtvačnice imamo. 

Stjepan Džambo- Je li se s nekim razgovaralo po pitanju tog zemljišta? 

Antun Jovičić- tu se događalo kontaktiranje s vlasnicima parcele koji su uz groblje . Projekt 

je i rađen na u budućnosti proširenom groblju. Trebat će obnoviti kontakte. 

  

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11glasova ZA (jednoglasno)  donijelo 

sljedeći program: 

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

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

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

na svojoj 6.  sjednici održanoj 20. prosinca  2013.godine, donijelo je 

 

P R O G R A M  

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2014.g. 

 

Članak 1.  
      Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

općine Oprisavci za 2014.godinu za: 

  Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju 

pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom 

izvora financiranja. 

Članak 2.  
 U 2014. godini Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Oprisavci obuhvaća: 

 

I     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE 

 

- Cesta Prnjavor (prema M.Kop) 

Potrebna sredstva –200.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014 .godina 

Izvori sredstava –proračun Općine Oprisavci, državni proračun, županijski proračun 

- Cesta Poljanci Groblje  

Potrebna sredstva –240.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014 .godina 

Izvori sredstava – proračun Općine Oprisavci, državni proračun, županijski proračun 

- Cesta Oprisavci (c.lenija) 

Potrebna sredstva –280.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014 .godina 

Izvori sredstava – proračun Općine Oprisavci, državni proračun, županijski proračun 



 

 

 

II     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I 

        NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM VODOM 

 

- Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Oprisavci 

Potrebna sredstva –950.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014 . godina 

Izvori sredstava –državni proračun, „Hrvatske vode“ 

 

 

III     GRAĐENJE JAVNE RASVJETE 

- Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima Općine (po potrebi) 

Potrebna sredstva –50.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014 .godina 

Izvori sredstava –proračun Općine Oprisavci 

IV      GRAĐENJE GROBLJA 

 

-Mrtvačnica Svilaj 

Potrebna sredstva –70.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014 . godina 

Izvori sredstava –proračun Općine Oprisavci, državni proračun, županijski proračun 

-Mrtvačnica Prnjavor  

Potrebna sredstva –330.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014 . godina 

Izvori sredstava – proračun Općine Oprisavci, državni proračun, županijski proračun 

-Mrtvačnica Novi Grad 

Potrebna sredstva –330.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014. godina 

Izvori sredstava – proračun Općine Oprisavci, državni proračun, županijski proračun 

V       GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA 

- Izgradnja Društvenog doma u Oprisavcima 

Potrebna sredstva –2.800.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014.g. 

Izvori sredstava – proračun općine Oprisavci, državni proračun 

 

- Dodatna ulaganja – Dom Novi Grad 

Potrebna sredstva –1.000.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014.g. 

Izvori sredstava – državni proračun 

- Dodatna ulaganja- Dom Svilaj  

Potrebna sredstva –1.000.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014.g. 

Izvori sredstava – proračun Općine Oprisavci, državni proračun 

-    Poslovna zona Stružani 

Potrebna sredstva –150.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2014.g. 

Izvori sredstava – proračun općine Oprisavci, županijski proračun 

 

 

 



 

Članak 3.  

 Financijska sredstva potrebna za izgradnju komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke planirana 

su u Proračunu Općine Oprisavci za 2014. godinu . 

 

Članak 4.  
 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“ 

 

 

Klasa:400-01/13-01/10 

Urbroj: 2178/14-01-13-1 

 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 

 2014. godinu 

 

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11glasova ZA (jednoglasno)  donijelo 

sljedeći program: 

  
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 

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

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 6.  

sjednici održanoj 20. prosinca  2013.godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2014. godinu 

 

Članak 1.  

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine 

Oprisavci  za komunalne djelatnosti: 

1. odvodnja atmosferskih voda 

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

3. održavanje javnih površina 

4. održavanje nerazvrstanih cesta 

5. održavanje groblja 

6. javna rasvjeta 

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja 

 

Članak 2. 

 U 2014. godini Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Oprisavci 

obuhvaća: 

 

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA  

 

-    Pročišćavanje cestovnih kanala u svim naseljima Općine Oprisavci (po potrebi) 

Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se iznos od 50.000,00 kn 

            

Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci. 

  

II.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 

 

-     Održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima Općine Oprisavci 

Za troškove održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina planira se iznos od 

60.000,00 kn 

 



Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci. 

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  
 

- Održavanje javnih površina u svim naseljima Općine Oprisavci 

 

Za troškove održavanja javnih površina planira se iznos od 100.000,00 kn  

 

Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci. 

 

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

 

- Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Oprisavci 

- Održavanje poljskih putova na području Općine Oprisavci 

 

Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta –nasipanje kamenom, planira se iznos od 250.000,00 kn  

 

Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci. 

 

V. ODRŽAVANJE GROBLJA 

 

-  redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja, te održavanje mrtvačnica na području  općine Oprisavci. 

  

      Za troškove održavanja redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja, te održavanje                       

mrtvačnica.  planira se iznos od 122.500,00 kn  

 

Planirana sredstva  financirati će se na način utvrđen Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova 

održavanja groblja na području općine Oprisavci i Ugovorom o obavljanju poslova naplate grobne naknade i 

vođenja grobnih očevidnika na području općine Oprisavci zaključenih  s obrtom „Palma“ cvjećarna i pogrebne 

usluge vl. Jasna Zirdum., Slavonski Brod. 

 

 

VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

 

- Tijekom godine izvršiti pregled i popravak javne rasvjete u svim naseljima Općine Oprisavci 

 

Za troškove održavanja javne rasvjete planira se iznos od 40.000,00kn 

 

 Planirana sredstva  financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci. 

  

Članak 3.  

 Financijska sredstva potrebna za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke 

planirana su u Proračunu Općine Oprisavci za 2014. godinu . 

 

Članak 4.  
 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“ . 

 

Klasa:400-01/13-01/11 

Urbroj: 2178/14-01-13-1 

 

c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu 

  

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN 

donijelo sljedeći program:  

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na  6. sjednici održanoj 20.  prosinca 2013.g. donosi 



 

PROGRAM 

javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

društvenih djelatnosti za koje se sredstva  

osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2014. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 2014. godinu za 

financiranje iz proračuna Općine Oprisavci : 

I      PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM      ODGOJU 
 

- Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne Novine“ br. 10/97) Općina Oprisavci  provodi 

organizirani program rada sa djecom predškolske dobi i to: 

 održavanje „Male škole“ za djecu starosti 6 godina; 

 

 Program se provodi u područnim školama O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci  uz  angažiranje stručnih osoba 

odgajatelja ili nastavnika. 

 Za realizaciju predškolskog programa osigurano je u Općinskom proračunu   15.000,00 kn,  

- U okviru Javnih potreba Općina će ukoliko se  ukaže potreba sufinancirati troškove prijevoza učenika srednjih 

škola u 2014.g. – 90.000,00 kn  

- O.Š. „Stjepan Radić“ u 2014.g.  isplati će se tekuća dotacija u iznosu 10.000,00 kn u svrhu pomoći pri realiziranju 

osnovno-školskog obrazovanja  

 

Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i školskom odgoju u 2014. godini potrebno je osigurati: 

115.000,00 kn 

 

1. ODRŽAVANJE PROGRAMA „MALA ŠKOLA“ , konto 3237 15.000,00 

2. OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ“, konto 381191   10,000,00 

3. SREDNJA ŠKOLA – PRIJEVOZ UČENIKA, konto 3231 90.000,00 

 

II  PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 

- Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i  kulturnih djelatnosti. Sredstva 

za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj. 

 Zakonom i na temelju čl. 10a  Zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje predstavljaju javne 

potrebe. Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u općinskom  proračunu, jesu kulturne djelatnosti i 

poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija: 

- financiranje matičnih ustanova kulture u općini, 

- djelatnosti  udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini, 

- manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života, 

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije, 

- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje, 

Financiranje javnih potreba u kulturi općine Oprisavci proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na slijedećim 

pretpostavkama. 

1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: 

- udruge u kulturi. 

2. Elementi financiranja:                -    materijalni troškovi 

                                     -    programski troškovi 

            Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz 

proračuna općine Oprisavci  nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo. 

Prioritet u financiranju udruga imat će  udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s dugom 

tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga  u kulturi. 

Ukupno potreba sredstva za pomoć udrugama u kulturi iznose 40.000,00 kn. 

 

1. TEKUĆE DONACIJE, konto 38114 20.000,00 

  Udruga žena „Smiljak  5.000,00 

  Pjevačka skupina Ruach 5.000,00 

  KUD „Zlatno klasje“ Oprisavci 5.000,00 

  KUD „Ban Berislavić“ Novi Grad  5.000,00 

2. ODRŽAVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA, konto 38114 20.000,00 

  „Razigrane grive“ Trnjanski Kuti  15.000,00 

  „Ivanjske noći“ Novi Grad 5.000,00 



III  PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 

- Zakonom o sportu propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje potrebno je osigurati 

financijska sredstva u proračunu općine.  Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, odnosno koje su to 

aktivnosti i poslovi za koje je određeno da su od lokalnog značaja. 

- Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu 

  o sportu i Zakonu o udrugama. Iako Zakon o sportu predviđa niz izvora financiranja, 

  općina je dužna pomagati rad sportskih udruga,  vodeći računa  o: 

- stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga, 

- poticanje gradnje novih sportskih objekata i dvorana, u cilju unaprjeđenja sporta na području 

općine, 

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži, 

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana. 

 

 Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. 

 Sredstva javnih potreba u sportu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali prema rangu natjecanja po ligama 

(nogometni klubovi): 

 Na području Općine Oprisavci registrirano  je  6 nogometnih klubova od kojih  je N.K. „Zadrugar“ u I ŽNL  a ostali 

klubovi se takmiče u III ŽNL. U sastavu N.K. „Zadrugar“ Oprisavci djeluje škola nogometa, koja okuplja djecu s 

područja cijele općine.   

 

 Ukupno sredstva za javne potrebe u sportu:          119.000,00 kn 

 Ukupna sredstva za rad lovačkih i sportsko ribolov. udruga         16.000,00 kn 

 _______________________________________________________________ 

 U k u p n o:                  135.000,00 kn  

                    

1. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 

NOGOMETNIM KLUBOVIMA: konto 38115 

119.000,00 

  N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI 30.000,00 

 N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI- ŠKOLA NOGOMETA 20.000,00 

 N.K. „SAVA“ SVILAJ 15.000,00 

 N.K. „SLOGA“ STRUŽANI 15.000,00 

 N.K. „NAPRIJED“ TRNJANSKI KUTI 0,00 

 N.K. „SLAVONIJA“ PRNJAVOR 15.000,00 

 N.K. „OMLADINAC“ NOVI GRAD 15.000,00 

 REZERVA 9.000,00 

2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU LOVAČKIM DRUŠTVIMA I 

ŠORTSKO-RIBOLOVNIM UDRUGAMA , konto 38114 

16.000,00 

  L.D. „POSAVINA“ SVILAJ   

Lovna jedinica Novi Grad, Prnjavor 2.000,00 

Lovna jedinica Svilaj 2.000,00 

Lovna jedinica Oprisavci 2.000,00 

  L.D. „JELAS“ RUŠČICA   

Lovna jedinica Trnjanski Kuti 2.000,00 

Lovna jedinica Poljanci 2.000,00 

  L.D. „SOKOL“ OPRISAVCI 2.000,00 

  ŠRU „MRIST“ OPRISAVCI 2.000,00 

  ŠRU „SMUĐ“ SVILAJ 2.000,00 

 

 

IV   PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA 

Podrazumijeva  osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja općine  Oprisavci  

 Ukupna sredstva za javne potrebe vjerskim zajednicama: 35.000,00 kn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU, konto 38112 25.000,00 

  Župna zajednica Oprisavci 10.000,00 

  Župna zajednica Svilaj 10.000,00 

  Ostale donacije 5.000,00 

2. KAPITALNE DONACIJE, konto 3821 10.000,00 

  Župna zajednica Oprisavci  5.000,00 

  Župna zajednica Svilaj 5.000,00 



  

 

V  TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 

Sukladno zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („N.N.“ 24/11, 61/11) u Proračunu Općine 

Oprisavci za 2014.g. 

       Osiguravaju se ukupna sredstva u iznosu 40.000,00 kn  i to 2.000,00 kn po vijećniku, te 14.000,00 kn ostale donacije. 

(konto- 38114) 

 

1. HSS 4.000,00 

2. HDZ 8.000,00 

3. SDP 10.000,00 

6. HNS 2.000,00 

7. HSLS 2.000,00 

8. Ostale donacije političkim strankama 14.000,00 

 

VI     VATROGASTVO  I  CIVILNA ZAŠTITA  

Za redovitu djelatnosti DVD Oprisavci ,  DVD Prnjavor i Vatrogasne zajednice Općine Oprisavci osigurati potrebna 

sredstva najmanje u okviru zakonski određenog minimuma a za nedostajuću opremu (prije svega osobnu i zaštitnu opremu 

operativnih članova) osigurati dodatna proračunska sredstva. 

Za redovnu djelatnost HGSS Slavonski Brod osigurati 5.000,00 kn.                         

 

 Ukupno sredstva vatrogastvo  :  131.000,00 kn 

 Ukupna sredstva zaštita i spašavanje :    10.000,00 kn 

 __________________________________________________ 

 U k u p n o:        141.000,00 kn  

 

1. VATROGASTVO, KONTO 38119 131.000,00 

2. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, KONTO 4223 10.000,00 

  

Ukupno potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za 

koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Opisavci  za 2014. godinu iznose    506.000,00 kn. 

 

 

Članak 2.  

 

Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine Oprisavci obvezni su gospodariti sredstvima s 

posebnom pažnjom te najkasnije do kraja siječnja 2015. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2014. 

godinu  o izvršenim programima i o utrošku sredstava po programu javnih potreba za 2014. godinu .  

  

Članak 3.  

 

Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim propisima te 

zaključcima Općinskog vijeća, sukladno Programom predviđenoj namjeni. 

  

Članak 4.  

 

Ostvarenje ovog programa ovisno je o prilivu sredstava u Općinskom proračunu Općine Oprisavci za 2014.g., a  

načelnik općine  može  uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava. 

  

Članak 5.  

 

Program javnih potreba Općine Oprisavci stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

 

 

Klasa:400-01/13-01/09 

Urbroj: 2178/14-01-13-1 

 

 



d) Donošenje Socijalnog Programa za 2014.g. 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11glasova ZA (jednoglasno)  donijelo sljedeći 

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

(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 06/13) Općinsko vijeće općine Oprisavci  na svojoj 6. 

sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,  donijelo je 

 

PROGRAM 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Oprisavci  za 2014. godinu 

 

 

 Ovim Programom se određuje način i iznos financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici socijalne 

skrbi, način i iznos financiranja studenata, sufinanciranje rada humanitarnih udruga i organizacija i zaštite 

zdravlja ljudi. 

 

1. OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI 

Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s teškoćama u razvoju i drugim korisnicima 

socijalne skrbi u Proračunu općine Oprisavci  za 2014.godinu predviđena su sredstva u ukupnom 

iznosu od 180,000,00  kuna za slijedeće namjene: 

- Sukladno članku 22. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012.) Općina je obavezna u 

svome Proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje, a 

Općinskom Odlukom o obavljanju djelatnosti i ostvarivanju novčanih naknada i potpora i 

socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Oprisavci   i sredstva za 

ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i socijalnu skrb; 

 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosi se na: 

-  troškove najamnine, plaćanja računa za utrošenu električnu energiju, plin, vodu, drva i druge 

troškove stanovanja; 

- pomoć u plaćanju komunalne naknade, osobama koje su sukladno Odluci o komunalnoj 

naknadi oslobođene plaćanja komunalne naknade; 

 

Jednokratne novčane pomoći, odnosi se na: 

- pomoć obiteljima za novorođeno dijete u iznosu 2.500,00 kuna po djetetu; 

- pomoć u plaćanja školske kuhinje prema spisku škole u iznosu  2.000,00 kn mjesečno; 

- sufinanciranje troškova ljetovanja školske djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim 

odmaralištima u iznosu  5.000,00 kn 

- pomoći podmirenja najosnovnijih pogrebnih troškova, ako plaćanje ovih troškova nije 

ostvareno po drugoj osnovi ili ustanovi (Zavod za socijalnu skrb); 

- pomoć za podmirenje troškova liječenja i smještaja u slučaju bolesti; 

- pomoći u slučaju elementarne nepogode i nabavke obuće i odjeće ; 

 

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina se 

određuje do iznosa koji podmiruje potrebu, ovisno o posebnim uvjetima i okolnostima u kojima živi 

podnositelj zahtjeva.  

 

 Socijalne usluge, odnose se na: 

- usluge stručne pomoći pri uključivanju djeteta s poteškoćama u razvoju u programe 

predškolske i školske ustanove (asistent u nastavi); 

- usluge boravka djece s teškoćama u razvoju u vrtićima i školama; 

 

Troškovi ovih usluga se sufinanciraju udrugama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama 

koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju. 

 

 



 

 

 

2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA-STUDENTI 

 

- U Proračunu općine Oprisavci  za 2014. godinu osiguravaju se sredstva za jednokratnu financijsku 

pomoć  redovnim studentima  sa područja općine Oprisavci  u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn po 

studentu. 

Kriteriji  i uvjeti  za dodjelu jednokratne novčane pomoći  odrediti će se Odlukom Općinskog vijeća. 

 

3. SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 

 

Za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu općine Oprisavci za 2014. godinu 

predviđena su financijska sredstva u iznosu 49.000,00 kn: 

  

a) Crveni križ  

b) Program pomoć i njega u kući   

 b)  Udruga slijepih   

 c)  Ostale udruge  

 

i 10.000,00 kn kapitalne pomoći 

 

4. ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI 

 

Deratizacija i dezinsekcija na području općine Oprisavci  u pravilu se provodi dva puta godišnje, a 

sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu općine Oprisavci  u iznosu do 

30.000,00 kn. 

 

Klasa:400-01/13-01/12 

Urbroj: 2178/14-01-13-1 

 

 Prije nego je zaključio sjednicu predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk čestitao je 

svima nadolazeće blagdane.  

 Vijećnik Mijo Vladić također je sve pozdravio i zaželi sve najbolje za nadolazeće blagdane . 

 

Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad 6. sjednice  u  
20,35 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


