
           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:  023-01/14-01/09 

URBROJ: 2178/14-02-14-2 

Oprisavci, 18. prosinca  2014.g.  

 

  

Z A P I S N I K 

o radu 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 18. prosinca 2014.g. 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 18. prosinca 

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 nije nazočan član Općinskog vijeća 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 12 vijećnika, odnosno dovoljan broj za pravovaljani 

nastavak rada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk  pročitalo je nazočnima dnevni red 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predložena je dopuna dnevnog reda: 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STJEPAN ŽIVKOVIĆ  

5. STIPO DŽAMBO 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. ANTUN JOVIČIĆ  

8. MIJO UREMOVIĆ  

9. ZDRAVKO KATALINIĆ 

10. MATO VUKOVIĆ  

11. SANJA JAREDIĆ 

12. ANTUN KOVAČEVIĆ 

 



Općinski načelnik Pejo Kovačević, predlaže dopunu dnevnog reda: 

TOČKA 8. Razmatranje problematike L.D. „JELAS“ Ruščica, revir Trnjanski Kuti. 

 

Član Općinskog vijeća Mijo Vladić, predlaže dopunu dnevnog reda: 

TOČKA 9. Donošenje Odluke o pomoći stradalima od poplave u Gunji. 

 

 

DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 14.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2014.g. 

2. Programi: 
a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014. g. 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2014. g. 

c) Donošenje izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Oprisavci za 2014.g. 

d) Donošenje izmjene i dopune  Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 

2014.g. 

3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2015.g 

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2015.g. 

5. Programi: 
a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g. 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2015. g. 

c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. g. 

d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2015.g. 

6. Donošenje : 

a) Analize o razmatranju stanja sustava zaštite i spašavanja za općinu Oprisavci u 2014.g. 

b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu Oprisavci u 

2015.g. 

7. Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim 

studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 2014./2015.g.) 

8. Razmatranje problematike L.D. „JELAS“ Ruščica, revir Trnjanski Kuti. 

9. Donošenje Odluke o pomoći stradalima od poplave u Gunji. 

10. Različito. 
 

 

Dnevni red s predloženom dopunom je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 14. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 14.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Aktualni sat 

 
Mijo Vladić-  1. mislim da smo se dogovorili da će sjednice općinskog vijeća biti u 19,00 sati , a 

sada je skoro 20,30, a mi smo na početku . 



2. Postavio bih pitanje vezano za snimanje sjednica, općina je uvela da se sjednice snimaju. Imam 

prijedlog da odlučimo da se postave kamere u općinu, da mi vidimo što rade činovnici općine. Da 

se vidi što rade, kako rade, kao se ponašaju prema strankama i tko sve dolazi u općinu. 

Stjepan Novoselović - U Poljancima, mislim da „Brodska – posavina“ izvodi radove. Da li je 

općina upoznata s tim radovima? 

Pejo Kovačević- što se tiče tih radova, vidio sam da se nešto radi, ali nisam upoznat.  To je kanal 

više kategorije, vjerojatno je još neka mreža kanala ušla u njihov program održavanja. Mi kao 

općina, tražili smo da se odrade neki kanali, vidjet ćemo što će biti. 

Stjepan Novoselović- čudno je općina kao lokalna  jedinica nije upoznata s tim radovima. Bez 

obzira općina bi trebala biti upoznata. 

Mijo Uremović- prije dvije godine k.o. Prnjavor je kompletno očišćen. 

Stipo Džambo- da li se naši mještani mogu koristiti kanale, tu ima ogrjeva . Možda bi se netko 

pomogao na taj način. 

 

TOČKA 1.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2014.g. 

 

Franjo Klenuk- pozvao je općinskog načelnika da obrazloži Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna 

za 2014.g. 

Pejo Kovačević- svi članovi općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su prijedlog 

Odluke o izmijeni i dopuni Proračuna Općine Oprisavci za 2014.g. Plan proračuna za 2014.g. bio je 

11.148.500,00  kn, izmjenom i dopunom smanjuje se za 7.334.000,00 kn na 3.814.500,00 kn.  

Franjo Klenuk-  Proračun je smanjen sa 11.148.500,00 kn na 3.814.500,00 kn, najveći dio 

smanjenja odnosi se na građenje objekata (tekuće i kapitalne pomoći iz države). 

 
 

Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Prijedlog 

Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2014.g.  

 

Proračun općine Oprisavci za 2014.godinu sastoji se od: 

 
. 

 

 

PRORAČUN 2014 

 

POVEČANJE/ 

SMANJENJE 

 

 NOVI PLAN  

2014 

A. RAČUN PRIHODA  

I RASHODA 

 

 

 

 
 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA  

 

11.092.500,00 

 

-7.146.646,85 

 

3.945.853,15 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. IMOVINE  

56.000,00 

 

54.000,00 

 

2.000,00 

 

3  R A S H O D I 

 

3.218.500,00 

 

-453.000,00 

 

2.765.500,00 

4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 

.IMOVINE 
 

7.930.000,00 

 

-6.881.000,00 

 

1.049.000,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  

- 

 

 

 

133.353,15 



B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA    

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I 

ZADUŽIVANJA 

 

 

- 

 

         

 

0,00 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU 

ZAJMOVA 
-  

- 

 

0,00 

   NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE -  0,00 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 
   

9   VLASTITI IZVORI 

- manjak prihoda  
 

- 

 

 

 

133.353,15 

VIŠAK/MANJAK +NETO 

ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA  

SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 

 

- 

 

 

-- 

 

 

-- 

Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2014.g. 

  

 Nakon razmatranja Prijedloga sa 12 glasova ZA (jednoglasno)   donesena  je:  

 
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08)  

 

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Oprisavci za 2014.g. 

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

 

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 istog. 

 

TOČKA 2.  Programi: 

 

a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. g. 
 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 
 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) 

 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2014.g. 

 

(Klasa:400-01/14-01/08 Urbroj: 2178/14-01-14-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 



b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2014. g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 
 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) 

 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2014. godinu 

(Klasa:400-01/14-01/09, Urbroj: 2178/14-01-14-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

c) Donošenje izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Oprisavci za 2014.g. 
 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  
 

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) 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

društvenih djelatnosti za koje se sredstva   

osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2014. godinu 

 

(Klasa:400-01/14-01/10, Urbroj: 2178/14-01-14-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

d) Donošenje izmjene i dopune  Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine 

Oprisavci za 2014.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

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

(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 06/13)  

 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Oprisavci  za 2014. godinu 

 

(Klasa:400-01/14-01/11,Urbroj: 2178/14-01-14-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

 



TOČKA 3.  Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2015.g 

 

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

Proračuna općine Oprisavci za 2015.g. 

Pejo Kovačević- prijedlog proračuna za 2015.g. iznosi 13.833.218,00 kn.  

Za kapitalne donacije građanima i kućanstvima predviđeno je 690.000,00 kn – tu je planirana 

pomoć za fasade koja se financira iz Fonda uz sufinanciranje općine, za poslovne objekte planirano 

je 1.000.000,00 kn, a to se odnosi na dom Oprisavci i dom Poljanci uz financiranje države i 

ministarstva. Ceste i slične građevina- planirano je 370.000,00 kn za cestu Poljanci iz kapitalnih 

pomoći države i općinskog proračuna. Ostali građevinski objekti- mrtvačnice, Svilaj, Novi Grad, 

Prnjavor financiraju se iz općinskog proračuna  , te reciklažno dvorište uz financiranje fonda te dio 

iz općinskog proračuna. Javna rasvjeta, certificiranje javne rasvjete planirana pomoć fonda. Mjera 

7.2.1. u iznosu 7.500.000,00 kn planirana pomoć države u 100% dijelu za nerazvrstanu cestu u 

Oprisavcima. Nabava proizvedene imovine- 110.000,00 kn  odnosi se na uredski namještaji , 

opremu i  namještaj za salu  te kupovinu  kombi vozila. Komunalna djelatnost održavanja odnosi se 

na vlastiti komunalno pogon (plaće zaposlenih, opremu , sadnju drvoreda u Oprisavcima  i kupnju 

traktora). Ostali dio rashoda odnosi se na program javnih potreba i socijalni program, te plaće 

zaposlenih, energiju, intelektualne usluge . 

Franjo Klenuk- Načelnik se dobro potrudio da nam sve objasni, otvaram raspravu po ovoj točki. 

Mijo Vladić- što se tiče proračuna tu sam zadovoljan i nezadovoljan. Zadovoljan sam iz tog razloga 

što načelnik radi na tome da se zaposle ljudi s naše općine , te da novac ostane u našoj općini. Na 

nama je da ovaj prijedlog Proračuna prihvatimo ili ne. 

Antun Kovačević- da li je komunalno održavanje na ovakav način dalo neke financijske rezultate, 

te da li Palma ima nekakav ugovor i  da li nas može tužiti? 

Pejo Kovačević- takav način održavanja javnih površina je bila nekakva prva stepenica. Palma je 

do sada iznosila na godišnjoj razini 60.000,00 kn. Ovakvim načinom mi smo platili 58.000,00 kn. U 

tome dijelu smo planirali zaposliti dvoje ljudi, na kraju su radile četiri osobe. Ove godine općina 

nije imala ugovor s Palmom. Mi imamo Ugovor za održavanje groblja do 1. mjeseca 2015.g. Palma 

nam također više ne radi ni prikupljanje naknade za održavanje groblja, nego općina sada sama vrši 

naplatu. Strojeve sada imamo, te  se to može odraditi i tu općina može uštedjeti. 

Stjepan Novoselović- pohvalio bih načelnikovo predstavljanje Proračuna,  dosta temeljito je 

obrazložio. Proračun je dosta realan, iako tu postoji napuhavanje od strane državnog proračuna, jer 

to moramo planirati. Samo mjera 7.2.1. je 7.500.000,00 kn. Moglo se ići u razmišljanje za 

kandidiranje nekih projekata , kanalizacija npr., na tome treba poraditi. 

Pejo Kovačević- za kanalizaciju treba projekt , na sastanku u Vodovodu  rečeno je da ćemo biti u 

njihovom sustavu plana vodoodvodnje. 

Franjo Klenuk- kako sam primijetio Poslovna zona nije planirana proračunom, zato imam 

prijedlog AMANDMANA  na predloženi Proračuna općine Oprisavci za 2015.g. : 

povećanje rashoda za : 

- Poslovnu zonu  općine Oprisavci -  100.000,00 kn 

smanjenje  rashoda za :  

- Intelektualne usluge – 40.000,00 kn 

- Komunalne usluge – 30.000,00 kn 

- Komunalno održavanje – 30.000,00 kn 



 

 

Proračun općine Oprisavci za 2015.godinu sastoji se od: 

. 

 

 

 

A. RAČUN PRIHODA  

I RASHODA 

 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA  

 

13.833.218,00 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. IMOVINE  

6.000,00 

 

3  R A S H O D I 

 

3.670.448,00 

4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE .IMOVINE  

10.168.770,00 

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 IZVOR  

-- 

VIŠAK/MANJAK +NETO 

ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA  
SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 

 

-- 

 

Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2015.g. 

 

 Nakon razmatranja Prijedloga predsjednik Općinskog vijeća predložio  je AMANDMAN na 

predloženi Proračuna općine Oprisavci za 2015.g. : 

 

povećanje rashoda za : 

- Poslovnu zonu  općine Oprisavci -  100.000,00 kn 



smanjenje  rashoda za :  

- Intelektualne usluge – 40.000,00 kn 

- Komunalne usluge – 30.000,00 kn 

- Komunalno održavanje – 30.000,00 kn 

 

te je dao na glasovanje donošenje Proračuna Općine Oprisavci za 2015.g.  Nakon glasovanja  sa 12 

glasova ZA  (jednoglasno) uz predloženi amandman   donesen je  : 

 

 Na temelju članka 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) 

Proračun Općine Oprisavci za 2015.g. 

(klasa: 400-01/14-01/12, urbroj: 2178/14-01-14-1) 

 

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 4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2015.g. 

 

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

izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2015.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 12glasova ZA (jednoglasno)  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 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014.g. donijelo je  

 

ODLUKU 

o izvršenju Proračuna općine 

Oprisavci za 2015. 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 2015.g. i biti će objavljena u 

“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”. 

KLASA: 400-01/14-01/13 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 5. Programi: 

 

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

Programa uz Proračun za 2015.g. 

 

a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g. 

 

Stjepan Novoselović- u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine 

Oprisavci za 2015.g. treba ispraviti pogrešku jer se mrtvačnica Svilaj spominje tri puta. 
 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 
 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) 

 

P R O G R A M  

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2015.g. 

 

(Klasa:400-01/14-01/14,Urbroj: 2178/14-01-14-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2015. g. 

 



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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 
 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) 

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2015. godinu 

 

(Klasa:400-01/14-01/15,Urbroj: 2178/14-01-14-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

 

c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 

2015.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

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) 

PROGRAM 

javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

društvenih djelatnosti za koje se sredstva   

osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2015. godinu 

 

(Klasa:400-01/14-01/16, Urbroj: 2178/14-01-14-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2015.g. 

 

Stjepan Novoselović- za program socijalne pomoći- jednokratna pomoć studentima dao bih prijedlog 

da ne ide jednokratna pomoć, nego stipendija. Taj iznos da se rasporedi za stipendiju, mislim da to 

treba napraviti za ubuduće. Što se tiče socijale tražili smo izvješće gdje su sredstva utrošena, iz 

iskustva iz susjednih općina  vidimo da je to vrlo škakljiv teren. Dosta su velika sredstva koja se troše 

na socijalu i ne bi bilo loše da imamo uvid gdje su sredstva završila. 

Antun Jovičić- svi korisnici proračuna dužni su dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima koja su 

dobili iz Proračuna općine. Treba pripremiti izvješća da se vidi tko ih je sve dostavio. 
 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  
 

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

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

 

P R O G R A M  

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Oprisavci  za 2015. godinu 

 
(Klasa:400-01/14-01/17,Urbroj: 2178/14-01-14-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 



TOČKA 6.      Donošenje : 

 

a) Analize o razmatranju stanja sustava zaštite i spašavanja za općinu Oprisavci u 

2014.g. 

 

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

Analize o razmatranju stanja sustava zaštite i spašavanja za općinu Oprisavci u 2014.g. i Smjernice 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu Oprisavci u 2015.g. Znamo da smo 

ove godine imali obranu od poplave . 

Mijo Vladić- mislim da smo mi napravili propust što nismo pomogli stradalima od poplave u 

Gunji. Ja sam više puta predlagao da se pomogne. 

Marija Stojanović-  vezano za to specifično vrijeme, napominjem da postoji knjiga, gosp. Nožina 

iz IN Konzaltinga je autor. Stanje u kojemu smo se mi nalazili , to ne može proći da se ne pohvali. 

Prema tome zaista se odradilo kako treba. U hodu se učilo. Svugdje gdje ima plus ima i minus. 

Stjepan Živković- na početku je bilo dobro, a kasnije nismo mogli skupiti ljude. 

Franjo Klenuk- ja predlažem da zajedno s načelnikom napravimo nove popise ljudi, te da održimo 

sjednicu uz izlaganje gđe. Marije. 

Marija Stojanović- slažem se s gosp. Vladićem u svezi pomoći stradalima. 

Antun Jovičić- primijetio sam da ima dosta netočnosti u planu , te predlažem izmjenu plana. Vijeće 

treba imenovati povjerenstvo koje će sudjelovati u radu, odnosno u pripremi izmjene plana. 

 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 12 glasova ZA 

(jednoglasno) donosi: 

 
 Temeljem članka 28. Stavak 1.  Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07, 38/09 i 

127/10) ) i članka 32. Statuta općine Oprisavci (Službeni vjesnik općine Oprisavci 06/13) 

 

Analizu o razmatranju stanja sustava zaštite i spašavanja za  

općinu Oprisavci za 2014. g.                                                                                                 

 Općinsko vijeće Oprisavci  usvaja Analizu o razmatranju stanja sustava zaštite i 

spašavanja za općinu Oprisavci za 2013. g.  (KLASA: 810-01/14-01/06,URBROJ: 2178/14-01-

14-1)  koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog. 

 

b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu Oprisavci 

u 2015.g. 
 

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

glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 12 glasova ZA 

(jednoglasno) donosi: 

 
Temeljem članka 28. Stavak 1.  Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10) i članka 32.  Statuta općine Oprisavci (Službeni vjesnik općine Oprisavci 06/13) 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  

za općinu Oprisavci u 2014.g. 

 

 Općinsko vijeće Oprisavci  usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja za općinu Oprisavci u 2014.g..  (KLASA: 810-01/14-01/07,URBROJ: 2178/14-

01-14-1)  koje su  sastavni dio zapisnika i nalaze se u prilogu istog. 



TOČKA 7. Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim 

 studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 2014./2015.g.) 
 

Pejo Kovačević- prijedlog odluke o isplati jednokratne financijske pomoći studentima je isti kao i 

prošle godine, radi se o iznosu pomoći od 1000,00 kn. Također su i kriteriji za ostvarivanje pomoći 

ostali isti. 

Stjepan Novoselović- Smatram da se ova Odluka treba odgoditi. Mi postavljamo kriterije, tih 

50.000,00 kn predviđenih za ovu namjenu treba podijeliti na studente koji nemaju državnu i 

županijsku stipendiju. 

Mijo Uremović- koliko onda  studenata ne bi  dobilo jednokratnu pomoć? 

Antun Jovičić- Ako je neko izvrstan student svakako ga treba nagraditi. Županija je po tri 

programa stipendirala. 

Stjepan Novoselović- nisam u sukobu interesa, ne govorim o svojoj djeci. Treba studente poticati i 

stipendirati da budu izvrsni. 

Sanja Jaredić- koliko misliš stipendija 5,  10 ? Koliko će to biti novca po studentu? 

Stjepan Novoselović- Vi ste u prošlom mandatu  na nekim stavkama imali probijanje 300%. 

Antun Jovičić- to je bila isplata Milošu za prijevoz učenika , to je pomoć pristigla iz državnog 

proračuna koja je išla preko općine. 

Antun Kovačević- Ukinite te naknade, već se 5-6 godina, priča o tome. Općina Garčin je imala 

stipendije, onda je to ukinula, sada je uvela jednokratne pomoći. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje  prijedlog Odluke o isplati jednokratne 

financijske pomoći/potpori redovnim studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 

2014./2015.g.) , nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće sa  

7 glasova ZA i 5 glasova PROTIV  donosi: 
 

 

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  

15.  sjednici održanoj  18. prosinca 2014.g. donosi 

 

ODLUKU 

o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima 

 s područja općine Oprisavci (akademska godina 2014./2015.) 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odobrava jednokratnu  pomoć/potporu studentima koji imaju 

prebivalište na području općine Oprisavci u iznosu 1.000,00 kn, za akademsku godinu 2014./2015.  za 

svakog studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci. 

 

Članak 2. 

 Pravo na pomoć imaju: 

 

- redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na 

prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi uz uvjet da roditelji studenata 

koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci  veća od 500,00 kn  

do dana podnošenja zahtjeva. 

 

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine 

nemaju pravo na pomoć. 

Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2014/2015. za  razdoblje od 01. listopada  2014. g. do 15. 

srpnja 2015. g. 



 

Članak 3. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci  da javnim pozivom na službenim web 

stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti studente s područja općine  Oprisavci  

kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima.   

 Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka trebaju priložiti: 

- uvjerenje da je redovni student i da prvi puta pohađa tekuću akademsku godinu (2014./2015.) 

- uvjerenje o apsolventskom stažu (za apsolvente), 

- presliku osobne iskaznice 

- presliku  indeksa 

- presliku kartice žiro računa ili tekućeg računa. 

 

Članak 4. 

Studenti su dužni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu do 31. siječnja 2015.  godine . 

 Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Oprisavci za 2015.g.  

 

Članak 5. 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske  županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-01/51 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 8. Razmatranje problematike L.D. „JELAS“  Ruščica, revir Trnjanski Kuti. 

 

Pejo Kovačević-  revir Trnjanski Kuti, radi se o lovačkoj kući i lovcima, odnosno o upravljanju i 

korištenju lovačke kuće. L.D. „JELAS“  Ruščica ima više  revira jedan od njih je revir Trnjanski 

Kuti, koji broji 15 članova. To je sve nekako funkcioniralo dok nisu istjerani neki članovi društva. 

Novo izabrani lovnik koji sada predstavlja revir traži na korištenje lovačke kuće. Tražio sam od 

njega da dostavi zapisnike sa sjednica, odnosno skupštine. Dostavio je zapisnik na kojem je bilo 6-7 

ljudi. Po meni to je neozbiljno, svaka udruga ima svoj Statut i sukladno njemu donose se odluke. Ne 

može na nekom sastanku odlučivati manjina. 

Franjo Klenuk- čuo sam da je netko u tu lovačku kuću uložio svoj privatni novac. 

Pejo Kovačević- lovačka kuća je imovina općine, ali je dana na korištenje lovcima. 

Stipo Džambo – na njihovim sastancima se isto glasuje kao i na našoj sjednici, većina odlučuje. 

Treba održati skupštinu. 

Pejo Kovačević- oni ne mogu održati skupštinu jer se te dvije skupine ne mogu nikako dogovoriti. 

Franjo Klenuk- načelnik bi trebao sazvati jednu i drugu stranu. 

Stjepan Novoselović- pošto općina financira udrugu i to je općinsko vlasništvo trebalo  bi ih 

kontaktirati. Bez obzira što je netko dugi sada predsjednik, trebali bi imati pravo i oni koji su gradili 

i pravili taj objekt. 

Antun Jovičić – Mi smo još na poglavarstvu donijeli odluku da revir Trnjanski Kuti ima pravo 

korištenja ove lovačke kuće. Imam saznanja da su Jelići  započeli, Macan nastavio. U njihove 

sukobe problem se miješati. Nije lako biti sudac. Oni moraju voditi računa o Zakonu, skupština je ta 

koja odlučuje. Mi jedino možemo mijenjati odluku, a ako su prijetnje tako velike , po meni je 

logično da načelnik zove policiju, te jednu i drugu stranu. Mi se ne moramo baviti time kako i na 

koji način biraju svoje predstavnike. 

 

 Nakon rasprave o problematici  L.D. „JELAS“ Ruščica,, revir Trnjanski Kuti predsjednik 

Općinskog vijeća  konstatira da je donesen ZAKLJUČAK , koji glasi: 

 

http://www.opcina-oprisavci.hr/


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  15. sjednici 

održanoj 18. prosinca 2014.g. donosi 

Z A K L J U Č A K  

o razmatranju problematike L.D. „JELAS“ 

Ruščica, revir Trnjanski Kuti. 

 

I 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci nalaže  da Općinski načelnik Općine Oprisavci pozove na 

sastanak članove jedne i druge strane L.D. „JELAS“ Ruščica, revir Trnjanski Kuti, te da se pokuša riješiti 

problematika korištenja lovačke kuće u Trnjanskim Kutima. 

 

KLASA: 023-05/14-01/52 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

 

TOČKA 9.  Donošenje Odluke o pomoći stradalima od poplave u Gunji. 

 

Franjo Klenuk- gosp. Vladić je u više navrata predlagao pomoć stradalima od poplave u Gunji. 

Pejo Kovačević- možemo donijeti Odluku da općina s deset do petnaest tisuća kuna pomogne 

stradalima , te da pomognemo nekoga ciljano. Bilo je priče o stočnoj hrani, ne znam gdje je to stalo. 

Da li da uplatimo na žiro-račun općine Gunje ili da nekome pomognemo kupnjom potrebnih stvari . 

Stjepan Novoselović- predlažem da načelnik i predsjednik Općinskog vijeća idu na lice mjesta i da 

se pomogne stradalima u naravi. Možda da se ode na teren da se vidi. Uplaćivanje novca ne završi 

onako kao se namjerava pomoći. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o pomoći 

stradalima od poplave u Gunji, nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da 

Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donosi: 
 

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  15. sjednici 

održanoj 18. prosinca 2014.g. donosi 

 

 

ODLUKA 

 o pomoći stradalima od poplave u Gunji 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci iz Proračuna općine Oprisavci. odobrava novčana sredstva u 

iznosu 15.000,00 KN (petnaesttisuća kuna)  za  

 

- kupnju kućanskih aparata i namještaja za 5 (pet) obitelji iz  

  poplavom stradale Gunje 

 



Članak 2. 

 Novčana sredstva  iz članka 1. ove Odluke teretit će poziciju kapitalne donacije građanima i 

kućanstvima, a realizirat će se plaćanjem  po ispostavljenom  predračunu za naručenu robu. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na daljnju provedbu. 

 

KLASA: 023-05/14-01/53 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 9.  Različito. 

 

Pejo Kovačević- zahvaljujem se Općinskom vijeću što je usvojilo proračun, te se nadam da 

ćemo zacrtano  i ostvariti. Svima želim sve najbolje za nadolazeće blagdane, te predlažem da se 

još vidimo na domjenku u „Kući dida Tunje“  u nedjelju 21.prosinca. O ovome ćete još biti 

obaviješteni. 

Mijo Vladić- raspravljamo tu o Gunji, a koliko će se potrošiti u „Kući dida Tunje“. 

Pejo Kovačević- negdje oko 3.500,00 kn. 

Mijo Vladić- htio bih se zahvaliti vijećnicima što su podržali načelnika. Također bih svima 

zaželio sve najbolje . 

 

 

 

 
 
Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je predsjednik zaključio rad sjednice  u  22,45 

sati. 
 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


