
  Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18), te  članka 46. Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” 
br. 03/18), Općinski načelnik Općine Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci dana 15. 
ožujka 2019.g.,  p o d n o s i 

 
IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2018. godinu 
 
 

Članak 1.  
  Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Oprisavci u 
2018.g. utrošeno je  1.307.074,72 kn  kako sljedi: 
 

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA  
 

-  Zacjevljenje kanala  
 

- Parking kod OŠ Oprisavci 
- Prnjavor- ispred groblja  
- Novi Grad- kod dječjeg igrališta  
- Novi Grad – ispred groblja 

 
PLANIRANO: 150.000,00 kn 

      IZVRŠENO: 129.266,94 kn 
           
Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom. 
 
  

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

  Održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima Općine Oprisavci: 
- uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza , javnih površina i dr. 
- uklanjanje otpada s javnih površina 
- čišćenje javnih površina. parkirališta, putova staza i drugih prostora ispred javnih objekata 
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera 
- naknada po ugovoru o djelu za čišćenje javnih površina 
 
PLANIRANO: 173.000,00 kn 

      IZVRŠENO: 60.000,00-kn 
 
Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom 
 
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  
 
Održavanje javnih površina u svim naseljima Općine Oprisavci 
- održavanje javnih površina. parkirališta, putova staza i drugih prostora ispred javnih 

objekata, 
- košenje javnih zelenih površina, 



- održavanje cvjetnih gredica, 
- obrezivanje stabala i grmova, 
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina, 
- ukrašavanje naselja,  
- naknada po ugovoru o djelu za čišćenje javnih površina. 

 
PLANIRANO: 300.000,00 kn 

      IZVRŠENO: 244.474,15  kn 
 

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom 
 

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
 

- Nasipanje poljskog puta u naselju Stružani na k.č.br. 668 i 669 u dužini 500 m. 
- Uređenje otresišta na izlazu s poljskih puteva na glavnu cestu. 
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva  na području Općine Oprisavci 

po potrebi   
- Sanacija napuštene deponije 
- Nasipanje parkirališta groblje Oprisavci 
 
PLANIRANO: 500.000,00 kn 
IZVRŠENO: 417.990,01 kn 
 
Izvori sredstava-  Pomoći iz Proračuna tekuće 
 
V. ODRŽAVANJE GROBLJA 

 
- poslovi čišćenja mrtvačnica, 
- obrezivanje stabala i tuja,  
- košnja travnatih površina ,  
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina, 
- održavanje putova staza i prostora ispred mrtvačnica od snijega,  
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera i odvoz „Runolist“. 

  
 PLANIRANO: 150.000,00 kn 

      IZVRŠENO: 155.815,04 kn 
 

Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom 
 

VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
 

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

Za troškove održavanja javne rasvjete . 
PLANIRANO: 120.000,00 kn 
IZVRŠENO: 113.706,42kn 
Za troškove energije javne rasvjete:  
PLANIRANO:200.000,00 kn 

      IZVRŠENO: 185.822,16 kn 
 
Izvori sredstava-  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom 



 
 Članak 2. 

 Ovo izvješće  bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 
 

 
OPĆINA OPRISAVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa:400-01/19-01/05 
Urbroj: 2178/14-01-19-1 
Oprisavci, 15. ožujka  2019.g.                      
                 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 
      Pejo Kovačević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i 
temeljem članka  30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br. 03/18),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  12. sjednici održanoj 29.  ožujka 
2019.g. donosi 

 
 

 
O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2018. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture Općine Oprisavci za 2018. godinu 
 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/19-01/05 
URBROJ: 2178/14-02-19-1, Oprisavci, 15. ožujka 2019.g)                     

 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku  
Brodsko-posavske županije“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OPRISAVCI 

 
 
 
KLASA: 400-01/19-01/05 
URBROJ: 2178/14-01-19-2 
Oprisavci, 29. ožujka 2019.g.                

 
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mijo Uremović 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. „Službeni vjesnik BPŽ“,  
2. Računovodstvo, 
3. Dosje zapisnika, 
4. Pismohrana  
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