
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   01. 01. 2014.g. do 30. 06. 2014. g. 

U izvještajnom razdoblju uz tekuće poslove koji se odnose na redovan rad općine (donošenje 

odluka, slanje dopisa i izvještaja prema zakonskim obvezama  donošenje rješenja, rad sa 

strankama , vođenje raznih evidencija itd.) provođene su  aktivnosti na praćenju objavljenih 

natječaja od strane ministarstava i fondova, te vršene prijave na one natječaje za koje je 

općina bila u mogućnosti prijaviti se uzimajući u obzir kriterije i uvijete natječaja. Jedna smo 

od rijetkih općina na Brodsko-posavskoj županiji koja se prijavila na natječaj Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost za dodjelu sredstava za financiranje izrade projekta za 

izgradnju reciklažnog dvorišta. Nakon uspješno provedenog postupka javne nabave izabrana 

je projektantska tvrtka „INGRI“ d.o.o. iz Slavonskog Broda za izradu glavnog projekta 

reciklažnog dvorišta na lokaciji k.č. br. 1011/4 u k.o. Oprisavci u Prostornim planom 

predviđenoj radnoj zoni. Prema Zakonu o gospodarenju komunalnim otpadom jedinice 

lokalne samouprave su dužne na svojim prostorima tj. u svim naseljima općine osigurati 

razdvajanje otpada, te smatram da ćemo mi ulaskom u izgradnju reciklažnog dvorišta 

zadovoljiti zakonsku obvezu, a ujedno omogućiti stanovništvu odlaganje otpada na jeftiniji 

način nego da nam to rade drugi. tj. da razvrstavanje prikupljenog otpada ide preko 

koncesionara koji to sigurno ne bi radili bez naknade. 

 Od projekata u ovom periodu izdvojio bih : 

- aktivnosti vezano za parcelaciju zemljišta k.č.br. 385/1 u k.o. Svilaj pored groblja 

Svilaj u svrhu zamjene predmetne nekretnine na osnovu koje bi nam se otvorila 

mogućnost izgradnje mrtvačnice u naselju Svilaj. 

- dobili smo pravovaljane građevinske dozvole za mrtvačnice Novi Grad, Svilaj i 

Prnjavor, a na osnovu projektne dokumentacije iz 2012.g. 

- ušli smo u parcelaciju k.č.br. 281 i 282 u k.o. Svilaj , što je u naravi školsko zemljište 

na kojem se nalaze društveni i vatrogasni dom u Svilaju. U dogovoru s ravnateljem 

škole općina je platila i pokrenula postupak parcelacije, a sve u svrhu darivanja 

predmetnog zemljišta i objekata od strane škole Općini. Kada općina postane vlasnik 

navedenog objekta moći će isti kandidirati na natječajima uz prethodno ishođenje 

potrebne dokumentacije. 

- u dogovoru s mjesnim odborom Novi Grad u tijeku je izrada projektne dokumentacije 

za izgradnju novog društvenog doma u Novom Gradu, projektiranje će odraditi 

projektant  Jakov Vidović, a općini ostaju obveze izrade geodetske podloge i izrada 

projekta elektroinstalacije. 

- Javili smo se na natječaj Ministarstva gospodarstva za dodjelu sredstava za izradu 

projektne dokumentacije nove javne rasvjete u naselju Oprisavci i  rekonstrukciju 

društvenog doma u Poljancima. Na istom nismo prošli uz obrazloženje da su do 

zaprimanja naše prijave potrošena sva sredstva.  

- ishođena su Rješenja o uvjetima građenja za projekte linija u Poljancima, Oprisavcima 

i Prnjavoru, te smo za poljske puteve u Poljancima prema groblju i Prnjavoru prema 

Maloj Kopanici aplicirali na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, za koji još 

nismo dobili odgovor. 

- proveden natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci, 

te sam zaključio ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima koji su i uvedeni u posjed. 



- kupljena komunalna oprema , te stvoreni preduvjeti za upošljavanje četiri osobe s 

područja općine, te ustrojili samostalno održavanje zelenih površina , tako da više ne 

koristimo usluge poduzeća „Palma“ iz Slavonskog Broda. 

- potpisao sam ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja o nastavku izgradnje 

Društvenog doma u Oprisavcima koji bi trebao biti završen i stavljen u funkciju do 

kraja 2014.g. Potpisivanjem ugovora preuzeli smo i obvezu sufinanciranja u iznosu od 

1.200.00,00 kn plus PDV. Konačnim završetkom objekta i  okolnog prostora 

promijenit ćemo  vizuru najužeg središta mjesta i općine, a postupnim stavljanjem u 

funkciju dvorane znatno ćemo smanjiti troškove stanovnicima općine koji imaju 

potrebu za ovakvom vrstom objekta, kroz iznajmljivanje zainteresiranima te povećati 

prihode proračuna. 

 

- tijekom mjeseca svibnja uslijed prekomjernih oborina i nabujale rijeke Save 

poduzimane su aktivnosti obrane od poplave, gdje smo se iskazali kao dobro 

organizirana općina zajedno sa Stožerom zaštite i spašavanja i koordinatorima iz 

Hrvatskih voda i Brodske posavine uspješno obranili naša sela i mještane od poplave. 

Tu želim istaknuti i pohvaliti nesebično zalaganje svih mještana općine Oprisavci u 

sudjelovanju u aktivnoj obrani i dežurstvima do smirivanja situacije. Ne smijem 

zaboraviti ni sudjelovanje i nesebičnu pomoć udruga i pojedinaca iz naše bliže i dalje 

okolice u tim teškim trenucima. 

od uređenja objekata i infrastrukture  odrađenih u ovom periodu valja istaknuti: 

- završetak vanjskog uređenja stare zgrade općine, te sanitarnog čvora u istom objektu. 

- odrađeni su ličilački radovi u prostorijama sjedišta općine, te uređene i završene 

prostorije na katu iste zgrade. 

- interventno su odrađeni cijevni propusti u odvodnim kanalima u naseljima Stružani i 

Oprisavci, isti su bili začepljeni zbog slabe propusnosti. 

- uređenjem i krčenjem općinskog zemljišta iza gradilišta novog društvenog doma došli 

smo do nasipnog materijala koji je iskorišten za nasipanje poljskih puteva u 

Poljancima (paralelno s nasipom prema ribarskoj kući).i Oprisavcima u  Mucakovoj 

liniji. 

- materijal koji je korišten u obrani od poplave cca 1000 m3 a koji je od strane 

Hrvatskih voda ustupljen jedinicama lokalne samouprave na korištenje upotrijebili 

smo za nasipanje u naseljima Općine (prostor ispred groblja i igrališta u Novom 

Gradu, neke linije u Novom Gradu, ispred groblja u Prnjavoru, igralište Prnjavor, 

prilaz prema kupalištu prema Savi u Svilaju, paralelnu cestu uz autoput u 

Oprisavcima, parkiralište ispred društvenog doma u Poljancima, parkiralište ispred 

crkve u Svilaju). 

- u proteklom razdoblju konstantno smo poduzimali aktivnosti na uređenju poljskih 

puteva što kroz redovno održavanje, što kroz prijave građana, a zbog neprohodnosti 

istih uslijed prekomjernih oborina. 

- mogu također istaknuti, da u proteklom vremenu nismo zaboravili na kulturni i 

sportski život u općini, te smo uz redovne financijske dotacije kulturnim i sportskim 

udrugama aktivno sudjelovali i pomagali u organizaciji manifestacija koje su u 

programu rada udruga što s naše općine, što s područja županije. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Pejo Kovačević 


