
Temeljem članka 49. Statuta općine Oprisavci  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 06/13), podnosim Općinskom vijeću Općine Oprisavci  sljedeće 

     

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

     za razdoblje  od   01. srpnja do 31. prosinca  2014. godine 

I. UVODNI DIO  

 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski 

načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, 

izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje 

upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog 

djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa 

zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Oprisavci, u okviru svog 

djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu 

povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao 

mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata 

općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, 

upravljao nekretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio 

prijedlog proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u 

obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i 

druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

 Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 

konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, 

kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.  

- U  Jedinstvenom upravnom odjelu općine Oprisavci zaprimljeno je i obrađeno 289 

ulaznih računa,  izdano je 2 računa (grobno mjesto i zakup javne površine) 

- Obrađeno, odnosno urudžbirano  

      UPRAVNIH PREDMETA (rješenja, komunalni doprinos,   rješenja godišnji odmor 

djelatnika, rješenja o legalizaciji, rješenja o grobnoj naknadi  i dr.) -1330 predmet 

   NEUPRAVNIH PREDMETA (odluke, zaključci,  dopisi, odgovori na upite, upitnici,  

 ponude  i dr.) – 238 predmeta  

- Općinski načelnik zaključio je 32 ugovora i sporazuma ( ugovori o djelu, ugovori o 

obavljanju komunalnih poslova, ugovori o obavljanju usluga postupaka javne nabave, 

korištenju poslovnih prostora) . 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 U ovom izvještajnom razdoblju izvršeno: 

 

- Radovi na uređenju poljskih putova u svim naseljima općine. 

- Redovno održavanje javnih površina u svim naseljima općine. 

- Sanirane nadstrešnice na autobusnim stajalištima na području općine Oprisavci. 

- Uređenje zelene površine ispred zgrade stare općine s formiranjem cvjetnih gredica i 

spirale začinskog bilja. 

- Završeni radovi na uređenju i opremanju, te  stavljanje u funkciju dječje igraonice na 

katu općinske zgrade. 



- Provedena bagatelna nabava za izradu projekata izvedenog stanja za legalizaciju 

sportskih objekata na području Općine Oprisavci. 

- Provedena bagatelna  nabava za izradu  projektne dokumentacije za izgradnju 

nerazvrstane ceste u naselju Oprisavci na k.č.br. 2199, 2202, 2132, 2114, 2110, 2240, 

2244, 2247, 2208, 2207/1, 2205 i 2204  u k.o. Oprisavci u dužini 5,5 km. 

- Završeno projektiranje reciklažnog dvorišta , te provođenje pripremnih radova  na 

izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja općine Oprisavci kao preduvjet dobivanja 

građevinske dozvole za isto. 

- Završen popis i evidentiranje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u svrhu slanja 

zahtjeva za raspisivanje natječaja od strane Agencije za poljoprivredno zemljište. 

(zahtjev poslan). 

- Provedena bagatelna nabava za kupnju udžbenika učenicima O.Š. „Stjepan Radić“ 

Oprisavci . 

- Provedena bagatelna  nabava za izgradnju1.faze izgradnje mrtvačnica u Novom Gradu  

(k.č.br. 298. u k.o. Novi Grad), Prnjavoru (k.č.br. 192. u k.o. Prnjavor) i Svilaju 

(k.č.br.57. i 384. u k.o. Svilaj). 

- Provedene aktivnosti vezano za uvođenje ulica u naselju Oprisavci – nabava kućnih 

brojeva i ploča s natpisima ulica (podjeljena Rješenja o kućnim brojevima i kućni 

brojevi). 

-  Izrađena je Izvedbena projektna dokumentacija za solarnu elektranu na krovu  novog 

doma (sale) u Oprisavcima.  

- Radovi na redovnom održavanju javne rasvjete u svim naseljima općine . 

- Produljenje vodovodne mreže u naselju Stružani. 

- Pojačane aktivnosti vezano za gradilište novog doma (sale) u Oprisavcima .  

Intenzivno praćenje tijeka izvođenja radova , kao i usklađenosti s troškovnikom. 

Financijske obveze prema izvođaču firmi „Watmont“ d.o.o. Vinkovci  izvršavane su 

redovno prema ispostavljenim privremenim situacijama. 

- Izvršeni pripremni radovi za izradu projektne dokumentacije za novi Društveni dom u 

Novom Gradu (geodetski elaborat). 

 

 

 U izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i 

donijeti zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika. Sukladno 

ovlastima  iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi akata,  izvješće o 

polugodišnjem izvršenju proračuna za 2014. godinu, prijedlozi izmjena i dopuna proračuna za 

2014. godinu, prijedlog Proračuna za 2015.g.,  te niz prijedloga iz područja  financija, 

komunalnih djelatnosti, poljoprivrede, gospodarstva, kulture, sporta, zaštite i spašavanja. 

 Održani su sastanci  i razgovori sa gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, 

koje i dalje primam svakodnevno i koje mi se u izvještajnom razdoblju nastavilo obraćati radi 

rješenja svojih problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, 

gospodarskih i ostalih.  

 Sudjelovao sam na sastancima u našoj županiji ,  T.D. „Vodovod “ Slavonski Brod, 

Policijskoj upravi i nekim od susjednih općina, te na sastancima LAG-a SLAVONSKA 

RAVNICA. 

  

U području društvenih djelatnosti izvršeno je sljedeće: 

 

- Sukladno Programu javnih potreba u  društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 

2014.g. isplaćene su redovne dotacije nogometnim klubovima, školi,lovačkim 

udrugama, ribolovnim udrugama, vjerskim zajednicama, političkim strankama, te 

udrugama iz područja kulture . 

 



U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno je sljedeće: 

- Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju 

programom pomoći koji obuhvaća sufinanciranje prehrane učenika osnovne škole , 

pravo na jednokratnu pomoć rodiljama, pomoći za malu školu, pomoći za troškove 

ogrjeva, jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima,  pomoći za podmirenje 

troškova stanovanja , kupnja udžbenika učenicima O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci , 

redovna isplata „Crvenom križu“. 

- Provedena  jesenska deratizacija u svim naseljima općine Oprisavci. 

Vatrogastvo: 

- Redovno financiran rad Vatrogasne zajednice općine i DVD-a  prema Zakonu o 

vatrogastvu, kojim se osigurava kvalitetnije izvršavanje ovoga programa na području 

naše općine.  

Gospodarstvo i poljoprivreda: 

- Dostavljene su uplatnice za zakup poljoprivrednog zemljišta za 2014.g. u vlasništvu 

Republike Hrvatske sukladno Ugovoru o privremenom korištenju. 

- U postupku rješavanja povrata poljoprivrednog zemljišta riješen je  jedan predmet za 

namirenje ovlaštenika naknade kojima je imovina oduzeta na području općine 

Oprisavci, te su dva predmeta u postupku rješavanja upravnog predmeta.  

III. ZAKLJUČAK 

 Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Oprisavci za razdoblje srpanj-

prosinac  2014. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog 

tijela općine Oprisavci, a samim time i zadovoljavanje potreba građana. 
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Oprisavci, 02. ožujka 2015. godine. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Pejo Kovačević 


