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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 023-01/14-01/02 

UR.BROJ: 2178/14-01-14-2 

Oprisavci, 31. ožujka  2014.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 31. ožujka 2014.g. 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 31. ožujka 2014.g.  

s početkom u 20,15 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. 

-  Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća MATEJ KOLOBARIĆ,  STJEPAN 

NOVOSELOVIĆ I ANTUN KOVAČEVIĆ  

-  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 10 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevnih red 

 

Prije utvrđivanja dnevnog reda Općinski načelnik Općine Oprisavci Pejo Kovačević, 

predlaže dopunu dnevnog reda, tako da je  točka 11 : 

RJEŠAVANJE ZAMOLBI:  

a) Zamolba ŠRU „Mrist“ Oprisavci 

b) Zamolba STK „Sava“ Svilaj 

c) Zamolba Dragane Marjanović, Trnjanski Kuti 81 a 

 

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. MIJO UREMOVIĆ  

10. ZDRAVKO KATALINIĆ 
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utvrđen je sljedeći: 

 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 7.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 
Aktualni sat.  

1. Donošenje Godišnjeg obračuna proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01. 

siječnja – 31. prosinca 2013.g. 

2.   Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2013.g. 

3.   Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture 

       Općine Oprisavci za 2013.g. 

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

   infrastrukture Općine Oprisavci za 2013.g. 

5.   Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim 

   djelatnostima Općine Oprisavci za 2013.g. 

6. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine,                

sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa 

stanjem  31.12.2013.g. 

7. Donošenje Odluke o imenovanju ulica u naseljima općine Oprisavci. 

8. Izvješće Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine 

Oprisavci.  

9. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine 

Oprisavci. 

10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju  povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Općine Oprisavci. 

11. Rješavanje zamolbi:  

a) Zamolba ŠRU „Mrist“ Oprisavci 

b) Zamolba STK „Sava“ Svilaj 

c) Zamolba Dragane Marjanović, Trnjanski Kuti 81 a 

12.  Različito. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika sa7. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 7. 

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik sa 7.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Aktualni sat 
 

Mijo Vladić- na dnevnom redu nije predložena točka dnevnog reda o smanjenju plaća 

službenicima općine i načelniku kako je bilo zaključeno na prošloj sjednici, te predlažem da 

se za iduću sjednicu Općinskog vijeća predloži donošenje Odluke o povećanju dnevnica 

članovima Općinskog vijeća . Molim predsjednika vijeća da pojasni zašto smanjenje plaća 

nije na dnevnom redu. 

Franjo Klenuk- ja sam potpisao poziv, a odgovor neka kaže načelnik. 

Pejo Kovačević- ja sam svoje mišljenje i stav iznio još na prošlom vijeću, službenici naše 

općine nemaju ništa veću plaću od službenika drugih općina, a što se tiče moje plaće tu je već 

Vlada skinula osnovicu.  
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Franjo Klenuk- imam informaciju da je natječaj za društveni dom u Oprisavcima završen. 

Pejo Kovačević- između dva vijeća bio je raspisan natječaj za naš dom, zatvoren je 17.03.  

Procijenjena vrijednost prema troškovniku bila je 3.100.000 kn + PDV. Neslužbeno sam 

saznao da firma koja je dobila na natječaju  ove poslove je firma AKROPOLA iz Đakovačke 

Satnice za 2.600.000 kn + PDV. Općina bi u ovim radovima trebala učestvovati s cca 850.000 

kn. To sam saznao iz razgovora s gosp. Vukušićem iz Ministarstva, kojemu je čudno što mi 

nismo pozvani na otvaranje ponuda.  

Mijo Vladić- odakle ćemo mi to sve platiti, dolazi nam i legalizacija. 

Pejo Kovačević- legalizaciju ćemo razvući što je moguće duže, a i cijene za te radove su pale. 

Uspjeli smo skinuti i do 50% cijene za legalizaciju. 

Riješene su nam građevinske dozvole za sve tri mrtvačnice, poslali smo u proceduru 

parcelaciju zemljišta s Matijom Terzić za groblje u Svilaju. Imamo gotov idejni projekt za 

reciklažno dvorište na „Krbeđedu“, te je taj projekt poslan na natječaj Fonda za zaštitu 

okoliša. Sanirali smo ovu zgradu općine u nekoj jeftinijoj verziji, postavljen je rigips, obijeno 

je i okrečeno. Na tavanu smo sredili jednu prostoriju za arhivu. 

Mijo Vladić- treba riješiti prozore, da ne dočekaju zimu. 

Stjepan Kurkutović- u gornjem kraju ne radi dosta sijalica, trebalo bi češće obilaziti teren. 

Pejo Kovačević- što se tiče sijalica i javne rasvjete u fazi smo pripreme dokumentacije za 

raspisivanje natječaja za javnu rasvjetu. U Trnjanskim Kutima smo krenuli sa štednim 

žaruljama i to se nije pokazalo kao najbolje rješenje. Promijenili smo opskrbljivača 

električnom energijom sklopljen je ugovor s HEP OPSKRBOM što bi bilo 20% jeftinije nego 

do sada. 

Marija Stojanović- hoće li se riješiti pitanje koncesije za dimnjačara? 

Pejo Kovačević – moramo to odraditi, kao i koncesiju za prijevoz pokojnika i javnu rasvjetu. 

Antun Jovičić- u Svilaju oštećena kućica na autobusnom stajalištu i lampa na k.br. 90  radi 

povremeno. 

Pejo Kovačević- komunalni redar je napravio uvid na autobusnom stajalištu, nije otkriveno 

tko je to učinio. 

Mijo Vladić- i u Oprisavcima je isto tako bilo, ali je popravljeno, tako i ovo treba riješiti. 

Stjepan Kurkutović- tablu općine između Trnjanskih Kuta i Zadubravlja treba ili popraviti 

ili maknuti. 

Mijo Vladić- table nisu dobro postavljene trebalo ih je postaviti preko cijelog kanala, jer 

ceste su uske i velikim vozilima se zakači za tablu. 

Stjepan Kurkutović- svakako je lijepo  vidjeti table na ulazu u Općinu. 

Mijo Uremović- trebalo bi odraditi, očistiti bankine u dvije ulice u Prnjavoru, također 

postavio bih pitanje jednog čovjeka iz Prnjavora o skidanju javne rasvjete s njegove kuće 

(kbr.42) na drugo mjesto. 

Mijo Vladić- što se poduzima da se povećaju priključci na vodu. Svugdje se ruše staze i 

priključuje voda. 

Franjo Klenuk- svatko mora dovesti u red javnu površinu nakon priključka. 

Pejo Kovačević- na prošlom sastanku u „Vodovodu“ donesena je odluka da se mogu sami 

zidati šahtovi, ali po određenim mjerama. Sutra će ova odluka s nacrtima šahta biti objavljena 

na stranicama općine 

 

 

TOČKA 1. Donošenje Godišnjeg obračuna proračuna općine Oprisavci za razdoblje 

od 01. siječnja – 31. prosinca 2013.g. 

 

Pejo Kovačević- nazočnima je pročitao Odluku koju je donio 30.12.2013.g. o 

preraspodjeli sredstava između proračunskih  pozicija proračuna općine Oprisavci  za 

2013.godinu (KLASA: 400-01/13-01/13,URBROJ: 2178/14-01-13-1), što je  

sukladno članku 5. Odluke o izvršenju proračuna za 2013.g. 
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Također je napomenuo da su svi u materijalima za sjednicu primili Godišnji obračun 

proračuna za razdoblje od 01. siječnja-31-prosinca 2013.g. 

Franjo Klenuk- Godišnji obračun proračuna je takav kakav je tu ne možemo ništa dodati,niti 

promijeniti to je naše izvršenje. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Godišnjeg obračuna 

proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2013.g. 

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesen Godišnji obračun proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01. 

siječnja– 31. prosinca 2013.g.: 

      

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 8.  sjednici održanoj 31. 

ožujka 2014.g. donijelo 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-31.12.2013.g. 

OPĆI DIO 

I 

Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-31.12.2013.godine 

utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 3.596.843,72 Kn. 

 

II 

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2013. godinu 

izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.354.893,12 Kn. 

III 

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

ostvareni višak  prihoda: 

  Ostvareni prihodi i primici 1-12-13.g……………………..…3.596.843,72 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1-12-13.g……………………….....3.354.893,12 Kn 

  Višak   prihoda-1-12-2013.godine……………….……........... 241.950,60 Kn 

  

 Ukupni utvrđeni  manjak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

   Manjak  prihoda prenesen iz 2012.g……………….....….....- 424.926,90  Kn 

   Višak  prihoda-1-12-13 godine…....………...…………………  241.950,60  Kn 

  Ukupni manjak prihoda ……….…………………………....-182.976,30 Kn 

IV 

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2013.godine bilo je  72.819,60 Kn,  a na dan 31.12.2013.godine  

166.126,92 Kn. 

 

Stanje blagajne na dan 1.1.2013.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12 .2013 g. 0,00  Kn. 

 

V 
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Stanje potraživanja na dan 31.12..2013.godine: 

- potraživanja za općinske poreze………………………….……. 34.585,14 Kn 

- potraživanja za komunalnu naknadu…………………………. 38.407,37 Kn 

- potraživanja za komunalni doprinos........................................6.406,00 Kn 

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

- potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….…..15.953,83 Kn 

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

- potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. općine…………...2.746,45 Kn 

- potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. države…………235.074,16 Kn 

- potraživanja od spom. rente……………………………………..1.277,66 Kn 

- ostala nespomenuta potraživanja………………………..…….….208,00 Kn 

                                                                   

VI 

 

1.  Nepodmirene obveze na dan 31.12.2013.godine u ukupnom iznosu od 349.311,22 Kn, 

a odnose se na 

 

- Obveze prema dobavljačima....................................................324.147,13  Kn 

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

- Ostale obveze(unaprijed plaćeni prihodi)………………………18.865,09 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.-31.12..2013.godinu. 

POSEBNI DIO 

VIII 

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

sredstava po osnovnim i potanjim namjenama. 

IX 

Godišnji 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: 400-01/14-01/01 

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

 

 

TOČKA 2.  Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2013.g. 

 

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

Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2013.g. 

Pejo Kovačević- Općinski načelnik pročitao je prijedlog Odluke 

, 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o raspodjeli rezultata 

poslovanja na dan 31.12.2013.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2013.g., 

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

br.114/2010.), Općinsko vijeće općine Oprisavci  je na svojoj 8.  sjednici održanoj dana 31. ožujka 

2014.g. 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2013.g. 

 

I 

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2013. godine iznosio je  563.889,30 Kn. 

 

 Višak prihoda poslovanja koristit će se za pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske 

imovine, koji iznosi 746.865,60 Kn. 

 

 Nakon preraspodjele, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosit će 182.976,30 Kn i kao 

takav bit će evidentiran u evidencijama knjigovodstva. 

 

II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 400-01/14-01/02 

URBROJ: 2178/14-01-14-2 

 

 

TOČKA 3. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. 

Infrastrukture Općine Oprisavci za 2013.g. 

 

Pejo Kovačević- pročitao je Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja 

kom. Infrastrukture Općine Oprisavci za 2013.g. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. Infrastrukture  

Općine Oprisavci za 2013.g. 

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena Odluka  o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju 

Programa održavanja kom. Infrastrukture  Općine Oprisavci za 2013.g. 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  svojoj  8.  sjednici održanoj  31. ožujka 2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2013. godinu 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Oprisavci za 2013. godinu 
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 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/14-01/04 

URBROJ: 2178/14-02-14-1, Oprisavci, 24. ožujka 2014.g)                     

 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije» 

 

KLASA: 023-05/14-01/04 

URBROJ: 2178/14-01-14-2 

 

 

TOČKA 4.  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i 

uređaja kom. infrastrukture Općine Oprisavci za 2013.g. 

 

Pejo Kovačević- pročitao je Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja 

objekata i uređaja kom. infrastrukture Općine Oprisavci za 2013.g. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja kom.  

infrastrukture Općine Oprisavci za 2013.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Program 

građenja objekata i uređaja kom. infrastrukture Općine Oprisavci za 2013.g., 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 32. Statuta općine 

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

Oprisavci na  svojoj  8.  sjednici održanoj  31. ožujka 2014.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 2013.g. 

 

Članak 1. 

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

komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2013.g. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/14-01/03 

URBROJ: 2178/14-02-14-1, Oprisavci, 24. ožujka 2014.g)                       

 

 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije» 

 

KLASA: 023-05/14-01/03 

URBROJ: 2178/14-01-14-2 
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TOČKA 5. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 2013.g. 

 

Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za 

sjednicu primili  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 2013.g. 

Antun Jovičić- LU „Jelas“ Ruščica – planirano nije izvršeno, oni u 2013.g. nisu dobili 

dotaciju. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Oprisavci za 2013.g. 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena  Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju 

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 2013.g.,  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  svojoj  8.  sjednici održanoj  31. ožujka 2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

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

djelatnostima Općine Oprisavci  za 2013. godinu 

 

Članak 1. 

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

djelatnostima Općine Oprisavci  za 2013. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/14-01/02 

URBROJ: 2178/14-02-14-1, Oprisavci, 24. ožujka 2014.g)                       

 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije» 

 

KLASA: 400-01/14-01/05 

URBROJ: 2178/14-01-14-2 

 

TOČKA 6.  Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o godišnjem popisu dugotrajne 

imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja 

općine Oprisavci sa stanjem   31.12.2013.g. 

 

Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za 

sjednicu primili  Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine,  sitnog inventara, 

novčanih sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem   31.12.2013.g. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine,  sitnog inventara, 
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novčanih sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem   31.12.2013.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena  Odluka o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog 

Inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem   

31.12.2013.g., 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 članka 32. Statuta općine 

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

na  8. sjednici održanoj 31. ožujka 2014.g. donosi 

 

ODLUKU 

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

te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa 

stanjem 31.12.2013.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 31.12.2013.g. 

 

Članak 2. 

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

 

KLASA: 023-05/14-01/12 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 7. Donošenje Odluke o imenovanju ulica u naseljima općine Oprisavci. 

 

Franjo Klenuk – pročitao je prijedlog odluke.  

Iznenadilo me je što je prijedlog takav. 

Pejo Kovačević- takav je stav Vijeća mjesnih odbora koji su dostavili svoje odluke. 

Mijo Vladić- vidite kako su druga sela napravila. 

Mijo Uremović- vijeće mjesnog odbora Prnjavor zauzelo je stav da se u prijedlog za naselje 

Prnjavor doda još i Trg Ivana Ostojčića koji bi obuhvaćao školu, školski stan, ambulantu i 

dom, te zelenu površinu na kojoj se nalazi spomenik Ivanu Ostojčić znači sve ovo omeđeno 

što lokalnim, što županijskom cestom. 

Antun Jovičić- ni onima koji su donijeli ovakvu odluku nisu neke stvari jasne, a nije ni nama 

jasno, zbrke će svakako biti. Problem će biti ljudima shvatiti u kojem naselju žive, to bi 

trebalo ostaviti novim mjesnim odborima. 

Miji Vladić- oni se nikada neće dogovoriti. 

Stipo Džambo- mjesni odbori su se sastali i dostavili svoj prijedlog. 

Franjo Klenuk- moje mišljenje je da Svilaj ne može biti bez ulica. 

Stipo Džambo – koliko ja znam da su se mjesni odbori posavjetovali s nekim iz katastra i 

rečeno im je da je to najbezbolnije rješenje . 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o imenovanju 

ulica u naseljima općine Oprisavci. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 8 glasova ZA i 2 
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SUZDRŽANA glasa donesena  Odluka o imenovanju ulica u naseljima općine Oprisavci, 

koja glasi: 

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima ( „Narodne Novine“ br. 54/88.) i članka 32. Statuta 

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

Oprisavci  na svojoj 8. sjednici održanoj 31. Ožujka 2014.g. donosi 

 

ODLUKU  

o imenovanju ulica na području općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuju se slijedeće ulice na području općine Oprisavci: 

1. U  naselju Oprisavci imenuju se ulice: 

a) „Trg Svetog Križa“ - obuhvaća katastarske čestice dio 2209/1, dio 2221, 1265, 1266, 

1270, 1271/1, 1271/2, 1276, 1277, 1281, 1282, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2, 

1884/3, 1884/2, 1884/1, 1886, 1885, 1887/1, 1887/2, 1089, 1091, 1092, 1093, 1094/1, 

1097, 2209/2 i 1099. 

b) „Ulica hrvatskih velikana“ - od trga prema Bickom Selu 

c) „ Savska ulica“ -  od trga prema Svilaju 

d) „Ulica hrvatskih branitelja“-  od trga prema Poljancima 

 

2. U naselju Novi Grad imenuje se „Ulica Novi Grad“. 

3. U naselju Poljanci imenuje se „Ulica Poljanci“. 

4. U naselju Prnjavor imenuje se : 

a) „Trg Ivana Ostojčića“ koji obuhvaća katastarske čestice 164/2, 1464/1, 165 i 166.  

b) U ostaku naselja imenuje se „Ulica Prnjavor“ 

5. U naselju Stružani imenuje se „Ulica Stružani“. 

6. U naselju Svilaj imenuje se „Ulica Svilaj“. 

7. U naselju Trnjanski Kuti imenuje se „Ulica Trnjanski Kuti“. 

8. U naselju Zoljani imenuje se „Ulica Zoljani“. 

 

Članak 2.  

Nazive ulica iz članka 1. ove Odluke izvršiti će Državna geodetska uprava u skladu sa 

Zakonom o naseljima. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-01/11 

URBROJ:2178/14-01-14-1 

 

 

 

TOČKA 8.  Izvješće Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

općine   Oprisavci.  

 

Pejo Kovačević- nazočnima je pročitao Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom 

općine Oprisavci. Na reciklažnom dvorištu stanovništvo općine moći će odlagati otpad bez 

naknade, a druge općine uz naknadu koju će vijeće morati odlukom odrediti.  

Marija Stojanović- hoće li se reciklažno dvorište srediti, betonirati, ograditi itd. 
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Pejo Kovačević- idejnim projektom je predviđeno da sve bude uređeno sukladno zakonskim 

propisima. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine 

Oprisavci  

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena  Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika  o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom 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  svojoj  8.  sjednici održanoj  31. ožujka 2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi  

plana gospodarenja otpadom u 2013.g. 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Oprisavci  za 2013. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 351-01/14-01/06 

URBORJ: 2178/14-02-14-1 od 24. 03.2014.) 
 

Ćlanak 2. 

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

– posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-01/13 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 9.  Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

općine Oprisavci. 

 

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

prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Oprisavci. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o izboru članova  

vijeća mjesnih odbora na području općine Oprisavci. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena   

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA  

MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI 

 

 (KLASA: 023-05/14-01/10, URBROJ: 2178/14-01-14-1)  koja je sastavni dio 

zapisnika i nalazi se u prilogu istog. 
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TOČKA 10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju  povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Općine Oprisavci. 

 

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

prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Općine Oprisavci.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o osnivanju i 

imenovanju  povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Oprisavci.  

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena  Odluka o osnivanju i imenovanju  povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Općine Oprisavci., koja glasi: 

 

Na temelju članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova  („Narodne novine“, broj 82/08)  i  članka 32 

Statuta Općine Oprisavci  („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci  na svojoj 8. sjednici  održanoj  31. ožujka 2014.g. donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Oprisavci (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 Povjerenstvo je radno-savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Oprisavci. 

 

Članak 2. 

 Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati aktivnosti na području Općine Oprisavci koje za cilj 

imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Općinskom vijeću  i drugim  

tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti 

spolova na lokalnoj razini. 

 U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo: 

- prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području Županije, 

- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima 

zajamčene ravnopravnosti spolova, 

- razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te nadležnim tijelima 

predlaže mjere njihova otklanjanja, 

- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene naravi usmjerene 

promicanju ravnopravnosti spolova  

- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova (održavanje 

tribina, okruglih stolova, radionica, seminara i sl.).  

  

       Članak 3. 

 Povjerenstvo ima predsjednika/cu,zamjenika predsjednika/ce i tri člana koje imenuje Općinsko vijeće. 

  U Povjerenstvu su zastupljeni članovi/ce Općinskog vijeća, predstavnici/ce  udruga i nezavisni 

stručnjaci/kinje. 

 

       Članak 4. 

 Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na vrijeme trajanja mandata Općinskog vijeća koja ih je 

imenovalo. 

Općinsko vijeće može  razriješiti člana/icu  Povjerenstva i prije isteka mandata: 

- ako neopravdano ne nazoči na sjednicama Povjerenstva, 
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- na osobni zahtjev, 

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Oprisavci, 

- na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce  Povjerenstva. 

U slučaju razrješenja člana/ice Povjerenstva, na istoj sjednici imenuje se novi član/ica Povjerenstva, a 

njegov/njen  mandat traje do isteka mandata Povjerenstva. 

 

Članak 5. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

-  za predsjednika/cu: SANJA JAREDIĆ (članica Općinskog vijeća općine Oprisavci) 

-  za zamjenika predsjednika/ce: MARIJA STOJANOVIĆ (zamjenica Općinskog načelnika) 

1.član/ica: MATO NJIVOJDA (predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Oprisavci) 

2.član/ica: ANĐA KOVAČ (članica Udruge žena „Smiljak“ Oprisavci) 

3.član/ica: NIKOLINA BLAŽEVIĆ (članica KUD-a „Berislavić“ Novi Grad) 

 

Članka 6. 

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Oprisavci. 

 

Članak 7. 

 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske  

županije“. 

  

KLASA: 023-05/14-01/14 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

 

TOČKA 11. Rješavanje zamolbi: 

 

a) Zamolba ŠRU „Mrist“ Oprisavci 

 

Pejo Kovačević- pročitao je nazočnima zamolbu ŠRU „Mrist“ Oprisavci za dodjelu 

k.č.br.  907/3 u k.o. Oprisavci na korištenje. Naime bez ikakvog ugovora Ante Jukić 

koristi ovo zemljište. 

 

Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći ODLUKU: 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  8.  sjednici održanoj  31. ožujka  2014.g. donosi 

 

ODLUKA  

o davanju na korištenje k.č.br. 907/3 u k.o. Oprisavci 

ŠRU „MRIST“ Oprisavci 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci daje ŠPORTSKO RIBOLOVNOJ UDRUZI  

„MRIST“ Oprisavci na korištenje bez naknade zemljište u vlasništvu Općine Oprisavci: 

 

- k.č.br. 907/3 (ORANICA KRIVAK) u k.o. Oprisavci, površine 10443 m2 
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     Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

 
KLASA: 023-05/14-01/17 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

b) Zamolba STK „Sava“ Svilaj 

 

Pejo Kovačević- pročitao je zamolbu Stolnoteniskog kluba „Sava“ Svilaj za dodjelu 

jednokratne pomoći odnosno donacije, napomenuo je da navedeni klub još uvijek nije 

registriran. 

Stipo Džambo- ovaj klub ne traži puno samo osnovno rekete, loptice, mrežice, pa ako se 

može to odobriti. 

Franjo Klenuk- najmanji je problem da se registriraju kao udruga. 

Mijo Vladić- u svakom slučaju pohvalno, ali neka se registriraju i općina će im isplatiti 

redovnu donaciju. 

Pejo Kovačević- kada se registriraju da im se isplati 2000,00 kn. 

 

Nakon rasprave Općinsko vijeće donijelo je sljedeći ZAKLJUČAK: 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta 

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

Oprisavci na  8.  sjednici održanoj  31. ožujka  2014.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju zamolbe Stolnoteniskog kluba „Sava“ Svilaj 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci nakon razmatranja zamolbe Stolnoteniskog kluba 

„Sava“ Svilaj za novčanu pomoć zaključilo je : 

 

- da je potrebno da se Stolnoteniski klub „Sava“ Svilaj“ registrira kao udruga, te da će 

im se isplatiti redovna dotacija kao i ostalim udrugama na području općine Oprisavci. 

 

KLASA: 023-05/14-01/16 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

c) Zamolba Dragane Marjanović, Trnjanski Kuti 81 a 

 

Pejo Kovačević- pročitao je zamolbu Dragane Marjanović za dodjelu jednokratne pomoći, 

naime ona često traži ovu vrstu pomoći. Obitelj Marjanović korisnik je centra za socijalnu 

skrb.  

Stjepan Živković- može li centar izaći na teren i utvrditi stvarno stanje. 

Franjo Klenuk- i županija jednom godišnje isplaćuje jednokratne pomoći. 

Mijo Vladić- imamo vijećnika iz Kuta, ali on ništa ne komentira. Da li je i bivši načelnik 

isplaćivao pomoći. 

Zdravko Katalinić- mislim da smo to utvrdili prošli puta. 

Antun Jovičić- isplaćivano im je, ali ne znam točno koliko puta. 
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Nakon rasprave Općinsko vijeće donijelo je sljedeći ZAKLJUČAK: 

 

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

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  8.  sjednici 

održanoj  31. ožujka  2014.g. donosi 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju zamolbe Draganje Marjanović, 

Trnjanski Kuti 81 A 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci nakon razmatranja zamolbe Dragane Marjanović, Trnjanski 

Kuti 81 a za dodjelu jednokratne pomoći zaključilo je : 

 

- da će se za iduću sjednicu vijeća pripremiti Odluka o socijalnoj skrbi i naknadama sukladno  

kojoj će se isplaćivati jednokratne i ostale pomoći. 

 

KLASA: 023-05/14-01/15 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 12.  Različito. 

 

Mijo Vladić – imam prijedlog da se donese Odluka da se sada već u Savskoj ulici posadi 

drvored, te da donesemo uredbu da sve 10 m od puta sruši kako bi se posadio drvored. 

Franjo Klenu – meni neke stvari nikako nisu jasne, prije nekog vremena čuo sam se s 

načelnikom radi održavanja sjednice da bi  dobio odgovor,  da sjednica još ne može biti , da 

se općina kreči i uređuje. Da li i vijećnici imamo pravo znati tko donosi takve Odluke? 

Mijo Vladić- to ste vi pitanje postavili čim je načelnik preuzeo vlast. Jesam li ja rekao da 

vidiš što riješiti s Antom, ali to još nije riješeno. 

Pejo Kovačević- što se tiče uređenja, radi se o tome da je ostao prostor nesređen gore, 

procurila je voda u Tominom uredu, sve je išlo jedno za drugim. Ja bih pitao jednu stvar 

trebalo bi riješiti zelenilo ispred stare zgrade. 

Marija Stojanović- gospodin Rečić je napravio prekrasan idejni plan za taj prostor. 

Mijo Vladić- zašto ne pitate bivšeg načelnika zašto je porušio borove ispred stare zgrade? 

Mijo Uremović- zašto se ne bi izdao općinski glasnik? 

Mijo Vladić- A zašto se ukinuo? 

Pejo Kovačević- glasnik je dobra stvar za općinu. 

 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  

22,40 sati. 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


