
           
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/16-01/01 

UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 

Oprisavci, 10. ožujka 2016.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 10. ožujka 2016.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 10. ožujka 

2016.g.  s početkom u 19,30 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, 

-  Ravnatelj OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci ANTUN BERAKOVIĆ 

-  Zapovjednik VZ općine Oprisavci FRANJO TREPŠIĆ 

-  Zapovjednik DVD  Oprisavci  TOMISLAV JAREDIĆ 

-  Tajnik DVD  Oprisavci DRAŽEN ĆURČIĆ 

 

Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća STJEPAN ŽIVKOVIĆ, STJEPAN DŽAMBO 

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. 

 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

5. ANTUN JOVIČIĆ  

6. MIJO UREMOVIĆ  

7. JOSIP CVIJANOVIĆ 

8. ZDRAVKO KATALINIĆ 

9. MATEJ KOLOBARIĆ 

10. MATO VUKOVIĆ 

 



Franjo Klenuk -predlaže da se točka 1. i točka 8. predloženog dnevnog reda premjeste ispred 

aktualnog sata . Također da se točka 13. izmjeni te da glasi: a) Donošenje Odluke o ugostiteljskoj 

djelatnosti na području općine Oprisavci i b)  Donošenje Odluke o produženju radnog vremena 

ugostiteljskih objekata iz  skupine „Restorani“ i „Barovi“ 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevni red s 

predloženim izmjenama: 

 

 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 22.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

1. Razmatranje učinkovitosti organizacije vatrogastva na području Brodsko-posavske županije. 

2. Donošenje Odluke o stavljanju pod zaštitu kao kulturno dobro zgrade u Svilaju na k.č.br. 281. 

 

Aktualni sat. 

3.   Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01. srpnja do   

   31.prosinca 2015.g. (sukladno članku 49. Statuta općine Oprisavci) 

4. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. 

prosinca 2015.g. 

5.   Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2015.g. 

6.   Izvješća Općinskog načelnika po programima : 
a) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture 

       Općine Oprisavci za 2015.g. 

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

       infrastrukture Općine Oprisavci za 2015.g. 

c) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Oprisavci za 2015.g. 

d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine 

Oprisavci za 2015.g. 

7. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te    

obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem  31.12.2015.g. 

8. Izvješće Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci za 

2015.g. 

9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju društvenog doma u Oprisavcima. 

10. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Oprisavci. 

11. Izvješće revizije o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama.  

12. Prijedlog suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu. 

13. Donošenje: 

a)  Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Oprisavci  

b)  Donošenje Odluke o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz  skupine 

„Restorani“ i „Barovi“ 

14. Različito. 

 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 



Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice  

Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 22. sjednice 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 22.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

 

 

 

TOČKA 1.  Razmatranje učinkovitosti organizacije vatrogastva na području Brodsko-          

posavske županije. 
 

Franjo Trepšić- Mislim da je bolje da načelnik prokomentira ovaj dio pa zatim mi možemo reći 

svoje mišljenje. 

Pejo Kovačević- pozdravljam sve nazočne, posebno goste. Radi se o tome da neke županije povlače 

više sredstava vezano za vatrogastvo nego Brodsko-posavska županija. Na sastanku u županiji 

vezano za ovu problematiku razmatrali smo donošenje  Odluke da smo za treću opciju tj da svaka 

općina sufinancira djelatnika sa 14.000,00 kn koji bi bio stalno uposlen u Javnoj vatrogasnoj 

postrojbi, a gdje bi razlika u plaći na godišnjoj razini bila otprilike 14.000,00 kn što bi općina trebala 

sufinancirati. Ovdje se vide još nekakve opcije. Dobrovoljna vatrogasna društva bi davali neke ljude 

koji bi se birali u javnim vatrogasnim postrojbama. U biti to je nekakav prijedlog. Tu u ovoj 

prezentaciji se vide nekakvi troškovi prema općinama. Mi bi trebali sufinancirati tog zaposlenika i  

taj uposlenik bi  bio uposlenik Javne vatrogasne postrojbe s tim da bi odrađivao posao  u DVD-ima 

na području općine. Moje osobno mišljenje je da to rješenje nije baš prihvatljivo. To bi dovelo do 

razbijanja DVD-a. Uposlenik bi bio zaposlen  putem javnog natječaja. 

Dražen Ćurčić-Radi se o obvezi da mi damo nekoga  iz svojih redova vatrogastva. U ovom slučaju 

je tako napravljeno. 

Franjo Trepšić- Ja znam čovjeka koji ima školu za vatrogasca, što ako se on javi i što onda? 

Tomislav Jaredić- Ja sam dobrovoljac i dežuran sam od 0-24 h. On sam mora dići svoje 

dobrovoljce. 

Franjo Trepšić- Ovaj prijedlog je samo za javne vatrogasne postrojbe, da JVP povuku dio sredstava  

onda  imamo dvosjekli mač. Ja sam dobrovoljac od kad znam za sebe. Stvorit ćemo  jedan negativan 

efekt jer taj čovjek ne može odraditi 24 h. Ako stvaramo postrojbu idemo povući sredstva i osnovati 

ju, osigurajmo svoje ljude koji će izaći kad je potrebno. 

Dražen Ćurčić- Mislim da smo otišli predaleko, a nismo glavno prezentirali vijećnicima. Da li će se 

ići u osnivanje JVP istočne i zapadne postrojbe ili dio V.P. grada  Slavonskog Broda i još jedna 

postrojba dio JVP, ali raspoređene na istok i zapad županije. Te tri varijante samo općinu neće puno 

koštati jer bi jednu osobu iz općine zaposlili. To bi na dobrovoljno vatrogastvo ostavilo traga, a  ide 

se i na to da se na  području nekih drugih općina osnuje JVP. 

Franjo Klenuk- Ide se  na  ruku Donjih Andrijevaca i da se to napravi tamo, a to košta puno novca. 

Pejo Kovačević- Možda bi falilo 12.000,00 kn po nekim izračunima. 

Franjo Trepšić- Ta osoba bi morala negdje boraviti, to su dodatni troškovi. Koliko sam ja upućen tu 

je plaća, doprinosi itd. Ja se u potpunosti slažem, vjerojatno se nekom nešto pogoduje. Bojim se da će 

se stvoriti negativan efekt. Bolje s tih 12.000,00 kn  da nekog školujmo. Općina treba nešto drugo, 

netko će još morati uložiti tu. Oni iz Broda ne mogu stići ako se nešto dogodi. Bolje uložimo u svoje. 



Stjepan Novoselović- Vi ste u toj temi i sigurno bolje znate nego mi, mijenja se struktura i ako se ne 

treba ići u donošenje odluke, treba sagledati struku, treba vidjeti što dobivamo, a što gubimo. Da je i 

čovjek iz Oprisavaca opet bi bilo da se nekome pogoduje. Vidimo za  koju varijantu treba odlučiti. 

Dražen Ćurčić- Koliko ćemo mi tu dobiti?  Odluka će se donijeti s nama ili bez nas. Varijanta 3 je 

bila jedna od predloženih kao najbolja. 

Antun Jovičić- Pozdravljam goste. Ja bih htio pitati načelnika i vatrogasce ima li kakav rok. Ovo je 

plan za županiju. Ako donesemo odluku onda moramo potpisati sporazum za to. Općinu interesira 

efikasnost. Ovaj koji bi radio za plaću bio bi u radnom vremenu. Općina mora namiriti štetu, a ne 

vatrogasci. Nije mi jasno, je li što sugerirano, sve ovo meni nije dovoljno kao informacija. 

Matej Kolobarić- Ne vidim po planu koliko bi se povlačilo sredstava. Ne mogu se ni na ovaj plan 

osloniti. Moje mišljenje je da  VZO dostavi svoje mišljenje da imamo pokriće s te strane. 

Dražen Ćurčić- Plan nije izrečen do kraja. 

 

 

 Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće (jednoglasno)  donijelo ovaj 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, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

 

ZAKLJUČAK 

o razmatranju učinkovitosti organizacije vatrogastva na području 

Brodsko-posavske županije. 

I 

 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci razmotrilo je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 

Brodsko-posavsku županiju, te zaključilo sljedeće: 

 

- da zbog nedostatka informacija struke, Općinsko vijeće Općine Oprisavci ne može donijeti Odluku o 

učinkovitijoj organizaciji vatrogastva, odnosno ustroju vatrogasne postrojbe, te zadužuje Općinskog 

načelnika da od predlagatelja traži konkretan prijedlog, odnosno mišljenje. 

 

KLASA: 023-05/16-01/07 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

 

 

 

TOČKA 2. Donošenje Odluke o stavljanju pod zaštitu kao kulturno dobro zgrade u          

Svilaju na k.č.br. 281. 

 

Franjo Klenuk- Zgrada je od OŠ Oprisavci, a za tu zgradu je raspisan natječaj, pa bih zamolio 

načelnika da napravi uvod. 



Pejo Kovačević- Radi se o zgradi OŠ „Stjepan Radić“.  2014. godine školski odbor je donio odluku 

da škola daje općini dom i zemljište u Svilaju do bašče. Škola je raspisala natječaj za rušenje zgrade u 

kojoj su bili učiteljski satnovi. Uputio sam upit konzervatorskom  odjelu da li  zgrada izgrađena na 

k.č.br. 281 u k.o. Svilaj na kućnom broju 18 ima povijesnu vrijednost a u svrhu mjere zaštite i 

očuvanja. 

Antun Beraković- To je mirovalo jedno vrijeme. Ista špranca, isti tekst. Prodajemo  zemljište u 

Kupini i Svilaju i po našem u ruševnom stanju staru zgradu školskih učiteljskih stanova  na temelju 

Vaše odluke bez njihovog odobrenja ništa ne vrijedi. Suglasnost Županije imamo. 12.02. raspisan je 

natječaj koji je bio otvoren 10 dana. Na dan kada je natječaj zaključen   počinju aktivnosti Mjesnog 

odbora. Zanemaruje se škola kao institucija. Inicirali smo jer smo na tim nekretninama opterećeni  s 

15-16000,00 kn za troškove doprinosa . Renoviranje bi puno koštalo, a za to bi mogli napraviti tri, 

četiri  nove zgrade. Nismo mi operirani od kulture, mene Radičević proziva i kaže to može biti 

muzej,a nije ni muzej dvije stare pegle i jedan opanak. Tu se ovom odlukom propisuju uvjeti, znači 

općina bi trebala odrediti  uvjete, sredstva i način zaštite. Sudski vještak određuje početnu  cijenu, a 

početna je bila 26 i nešto tisuća kuna. Ja pokušavam razmišljati s više strana. Ja nisam došao s tim da 

se zamjerim ljudima. Imam dobru namjeru da se to ukloni, posadi drvo, postavi ograda. Kad sam 

kontaktirao Županiju rekli su da , ali ne džabe. Jovičiću ti si makar znao o čemu se radi. Sami 

roditelji će zatvoriti područne škole jer šalju djecu u Oprisavce . Može se dogoditi u 5 škola da 5 

učiteljica ostane bez posla. Što ako ovaj što se javio na natječaj bude tužio školu? 

Matej Kolobarić- Mene zanima da li postoji neko mišljenje Mjesnog odbora  Svilaj? 

Antun Jovičić- Očekivao sam da će načelnik iznijeti da je dostavljen zapisnik M.O. Svilaj iz kojeg je 

vidljivo bar ukratko što je cilj i zbog čega smo se aktivirali protiv ovog postupka rušenja zgrade. Ovo 

što je ravnatelj pitao mišljenje sa sjednice M.O., ja sam ovdje službeno ali mogu reći i svoje mišljenje 

jer se razlikuje puno, može biti vrlo malo razlike ono što je glavni okidač i razlog ove akcije. Bilo je 

to vrijeme kada su sve stare zgrade nastale, imamo mi onu dobru staru pjesmu „odavno smo graničari 

stari“. Otkada su te zgrade nastale, otada je i ta pjesma. Ja sam bio načelnik općine i znam da u 

svemu imaju dvije strane. Imamo prostora, a opet imamo i starog prostora koji  propada. Ako 

budemo u budućnosti išli na otkup toga ćemo imati još više. Škola bi se riješila tereta. Morat će se 

toga riješiti na neki način. Imam obvezu da u ime M.O. Svilaj kažem da Svilaj nikako nije za to da se 

ova zgrada sruši. Zatečeni smo jer je ta vijest zadnja došla do nas. Da li ima načina da Općina 

obešteti školu, a da zgrada ostane pa da mi kao Općina možemo kandidirati da se ta zgrada obnovi da 

možemo nekome iznajmiti.  

Mijo Vladić- Ja sam mislio da se ne javljam, ali ipak moram. Prvo vođenje ove sjednice od tebe i od 

načelnika, eto vidite imamo te dvije stavke: vatrogastvo i zgradu. To se trebalo posebno odvojiti. 

Mogli smo još jedan sat o tome raspravljati, ali ne možemo tako o toj zgradi. Nisu to Oprisavci pa da 

se jednoglasno odluči za rušenje. Na nama je sada  što da radimo ovdje. Trebalo bi odlučivati. I ja ću 

ići tamo pomoći. Svi smo vikali da ovo naše treba rušiti, evo samo toliko. Nikoga ne bi htio uvrijediti 

ali vidite što je napravljeno u Rušćici. Onolika škola, a sada stoji prazna, nemaju ni za namještaj. 

Dobro gosp. Duspara kaže, to je politička škola. Kako ćemo mi donijeti Odluku, vlasnik je škola, a 

osnivač je Županija, pa kako ćemo onda mi kao vijeće donijeti odluku. Ja ću glasat kako i većina, a 

da ja određujem je li za rušenje i li nije za rušenje. 

Antun Jovičić-  Svakako protiv rušenja. 

Mijo Vladić- Tako recite. 



Stjepan Novoselović- Pozorno sam slušao i ravnatelja. Ako je škola vlasnik te zgrade i ako se škola 

odriče onda općina Oprisavci  može ići u raspisivanje. Vrlo hitno načelnik, ravnatelj i predstavnik 

županije trebaju se sastati. 

Antun Beraković- I nađu rješenje da se ruši, a Svilajčani ne daju. Nema love, dugovi su 

ministarstva. 

Stjepan Novoselović- Tko kaže, zašto nije županija kako osnivač odlučivala. 

Antun Beraković- Ja nisam za to. 

Mijo Uremović- Da li je županija davala suglasnost? 

Josip Cvijanović- Ako mi donesemo Odluku da ne damo rušiti? 

Mijo Uremović- Ajde  za Prnjavor riješite materijal za školski stan. 

Pejo Kovačević- To ćemo rješavati kad  to dođe pod zaštitu. 

 

 Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 7 glasova ZA i 3 glasa 

SUZDRAŽANA (jednoglasno)  donijelo ovu 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,  19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

 
ODLUKU 

o stavljanje pod zaštitu kao kulturno dobro 

zgrade u Svilaju na k.č.br. 281 (učiteljski stanovi) 

 

Članka 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci mišljenja je da je zgradu s pripadajućom okućnicom  (učiteljski stanovi) 

izgrađenu na k.č.br. 281 u Svilaju  potrebno sačuvati za buduće naraštaje kao jedan od značajnih simbola 

identiteta lokalnog stanovništva i ambijentalne prepoznatljivosti mjesta. 

 

Članak 2. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci suglasno je da se pokrene postupak formalne zaštite zgrade kao 

kulturnog dobra od strane Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, prema odredbama Zakona o zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara. 

Članak 3. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/16-01/05 

UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 

 

AKTUALNI SAT 

 

Mijo Vladić- da više ovako ne radimo Ja sam predložio da se da dnevnica povisi, jesmo li tako ili 

nismo rekli. 

Franjo Klenuk- Za idući puta bit ć e prijedlog odluke . 

Stjepan Novoselović- Ja bih Vas molio 14.  točaka dnevnog reda. Jel problem da se sastajemo češće. 

Franjo Klenuk- Ja nisam znao do večeras da će gosti  biti tu. 



 

 

TOČKA 3.   Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01.           

  srpnja do  31. prosinca 2015.g. 

 

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

Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01.siječnja do  30. lipnja  2015.g.  

  

Po ovoj točki nije bilo rasprave.  

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 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 temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 07. 2015.g. do 31.12. 2015. g. 

 

I 

Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 07. 2015.g. do 31.12. 2015. g. što je u skladu s člankom  49. Statuta općine Oprisavci  

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 06/13). 

 

 

KLASA: 023-05/16-01/08 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

TOČKA 4.  Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci  

  od 01. siječnja – 31. prosinca 2015.g. 

 

Franjo Klenuk- Otvaram raspravu po ovoj točki, jer ste svi u materijalima dobili Godišnji obračun 

proračuna. 

Josip Cvijanović- Jel vi imate uvid tko je dužan za groblje, jel se može dužnik sahranit? 

Mijo Vladić- Sad kada je Jozo spomenuo groblje,  vidio sam da nije Palma na ukopu nego Piramida. 

Kako stoji koncesija, kako stoje ugovori? 

Pejo Kovačević- Prošle godine je donesen Zakon o pogrebnoj djelatnosti . Piramidu  je angažirala 

obitelj pokojnice. Koncesija je istekla Palmi, a zašto je ta obitelj angažirala tu pogrebnu tvrtku, ne 

znam. Da li je u pitanju cijena ili nešto drugo, također ne znam. 

Mijo Vladić- To je sigurno financijski problem.  

Marija Stojanović- Koliko vremenski treba da se to riješi, to treba riješiti što prije. Naš koncesionar 

je uzimao naknadu za spomenike, neke stvari treba urediti. Neka bude najpovoljniji ponuđač za 

korisnika. 



Antun Jovičić-  Jel mi se  može pojasniti dio u Godišnjem obračunu proračuna gdje govorimo koliko 

je planirani prihod, ali koliki rashod. 

Pejo Kovačević- Moguće da je zbog pomoći države, ali možemo pozvati gospođu koja je to radila. 

 

 Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo 

      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),  

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-31.12.2015.g. 

 

OPĆI DIO 

I 

Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-31.12.2015.godine utvrđeni su ostvareni 

prihodi i primici u iznosu od 3.667.408,72 Kn. 

 

II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2015. godinu izvršeni su u ukupnom 

iznosu od 3.847.630,83 Kn. 

 

III 

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni višak  prihoda: 

 

  Ostvareni prihodi i primici 1-12-15.g……………………..…3.667.408,72 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1-12-15.g……………………….....3.847.630,86 Kn 

  Manjak  prihoda-1-12-2015.godine……………….…….........-180.222,14 Kn 

  

 

 Ukupni utvrđeni  manjak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

   Manjak  prihoda prenesen iz 2014.g………………….....….....- 36.761,76 Kn 

   Manjak prihoda-1-12-15. godine…....………...……………… -180.222,14 Kn 

     Ukupni manjak prihoda                                                        -216.983,90 Kn 

     IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015.godine bilo je  441.215,29 Kn,  a na dan 31.12.2015.godine  50.615,75  Kn. 

 

Stanje blagajne na dan 1.1.2015.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.2015 g. 0,00  Kn. 

 

 Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2015.g. iznosi 43.187,00 Kn. 

 

  V 

  Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2015.g. u iznosu od 756.247,02 Kn sastoji se od: 

 

- potraživanja za općinske poreze…………………………….…………50.289,51 Kn 

- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. 57.374,29 Kn 

- potraživanja za komunalni doprinos..............................................29.176,70  Kn 

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

- potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….………....16.947,71 Kn 

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

- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.općine……………….......2.747,25  Kn 

- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.države………………...479.354,26 Kn 

- potraživanja od spom. rente…………………………………………..….445,54 Kn 

- potraž. za naknade od nef.imovine.…………………………..……...36.360,00 Kn 

- potraživanja-grobna naknada…………………………………..……..59.041,80 Kn 

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



 

 

VI 
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2015.godine u ukupnom iznosu od 267.807,65 Kn, a odnose se na: 

 

- Obveze prema dobavljačima........................................................246.721,91  Kn 

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

- Ostale obveze(unaprijed plaćeni prihodi)…………………….…......…..843,92 Kn 

- Obveze za rashode 2016.g.(vježbenica)……………………………...9.869,10 Kn 

- Ostale nespomenute obveze(povrat HZZ-javni radovi….)………………72,72 Kn 

 

VII 

 

  Godišnje izvješće o izvršenju  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..2015.godinu. 

 

POSEBNI DIO 

VIII 

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

osnovnim i potanjim namjenama. 

IX 
Godišnje izvješće o izvršenju 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: 400-01/16-01/01 

UR.BROJ:2178/14-01-16-1     

 
 
 

TOČKA 5.  Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan    

  31.12.2015.g. 

 

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

Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2015.g. 

 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

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

br.114/2010.) 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2015.g. 

 

I 

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2015. godine iznosio je  1.310.290,87 Kn. 

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

koji iznosi 1.527.274,77 Kn. 

 Nakon preraspodjele, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosit će 216.983,90 Kn i kao takav 

bit će evidentiran u evidencijama knjigovodstva. 

 

II 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

KLASA: 400-01/16-01/02 



UR.BROJ:2178/14-01-16-1 

 

     

 

TOČKA 6.   Izvješća Općinskog načelnika po programima : 

 

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

Općinskog načelnika o izvršenju programa za 2015.g. 

Marija Stojanović- održavanje javne površine ispred stare zgrade općine, to održava udruga žena. 

Mijo Vladić- što je s školom Trnjanski Kuti? 

Pejo Kovačević- mi smo raspisali natječaj na temelju Odluke Fonda za zaštitu okoliša. 

 

a) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture       

Općine Oprisavci za 2015.g. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju  

Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. Infrastrukture  Općine 

Oprisavci za 2015.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 

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 temeljem članka  32. Statuta općine Oprisavci 

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

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2015. godinu 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Oprisavci za 2015. godinu 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/16-01/04 

URBROJ: 2178/14-02-16-1, Oprisavci, 02. ožujka 2016.g)                     

 

Članak 2. 

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

posavske županije» 

 

KLASA: 400-01/16-01/04 

URBROJ: 2178/14-01-16-2 

 

b) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja    

kom.  infrastrukture Općine Oprisavci za 2015.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 2015.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 

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 temeljem 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2015.g. 

 

Članak 1. 

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

infrastrukture općine Oprisavci za 2015.g. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/16-01/03 

URBROJ: 2178/14-02-16-1, Oprisavci, 02. ožujka 2016.g)                       

 

Članak 2. 

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

posavske županije» 

 

KLASA: 023-05/16-01/03 

URBROJ: 2178/14-01-16-2 

 

c) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim       

    djelatnostima  Općine Oprisavci za 2015.g. 

 

 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 2015.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 

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 temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

O D L U K U 

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

Općine Oprisavci  za 2015. godinu 
 

Članak 1. 

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

djelatnostima Općine Oprisavci  za 2015. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/16-01/05 

URBROJ: 2178/14-02-16-1, Oprisavci, 02. ožujka 2016.g)                       

 

Članak 2. 

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

posavske županije» 

 

KLASA:400-01/16-01/05 

URBROJ: 2178/14-02-16-2 

 



d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 

području Općine Oprisavci za 2015.g. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju Izvješća 

o  izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Oprisavci za 

2015.g. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 

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 temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

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

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 

području Općine Oprisavci  za 2015. godinu 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 

području Općine Oprisavci  za 2015. godinu 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/16-01/06 

URBROJ: 2178/14-02-16-1, Oprisavci,  02. ožujka 2016.g.)                      

)                       

Ćlanak 2. 

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

posavske županije» 

 

KLASA: 400-01/16-01/06 

URBROJ: 2178/14-01-16-2 

 

 

TOČKA 7.  Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,   

   novčanih sredstava, te    obveza i potraživanja općine Oprisavci sa   

   stanjem 31.12.2015.g. 

 

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

godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te   obveza i 

potraživanja općine Oprisavci sa stanjem  31.12.2015.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 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, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

 

ODLUKU 

o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te    obveza i potraživanja 

općine Oprisavci sa stanjem  31.12.2015.g. 

 

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

potraživanja općine Oprisavci sa 

stanjem 31.12.2015.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 31.12.2015.g. 

Članak 2. 

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

 

KLASA: 023-05/16-01/09 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

TOČKA 8.  Izvješće Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

   općine Oprisavci za 2015.g. 

 

Pejo Kovačević- Vidljivo je da smo uzeli kante i da smo krenuli u izgradnju Reciklažnog dvorišta. 

Jedno smo od rjeđih općina koja prati korak s vremenom. 

Mijo Vladić- Ja bih pohvalio načelnika u vezi  Reciklažnog dvorišta.  To je za pohvalu,a ali pitao  

bih  načelnika da li zna da gdje se to otvori tu su i veliki protesti. To nije zdravo za okolinu. Tko će 

voditi brigu o tome i tko će prikupljati otpad? Moramo biti oprezni tu. 

Franjo Klenuk  - Vi ste malo zaboravili. Imali ste malu kritiku što se radi. Mene zanima,vidio sam 

neki kontejner.Taj otpad koji se tamo prikupi dali će se razvrstati i odvoziti. 

Pejo Kovačević- Reciklažno dvorište nije deponija otpada. Može se dovoziti korisni otpad. Imat 

ćemo dozvolu od Ministarstva zaštite okoliša za to. Možemo i mi sami prikupljati otpad . Naš 

koncesionar je dosta neozbiljan. Mnoge općine imaju zelene otoke to je zatrpano smećem i neuredno. 

U reciklažnom dvorištu će biti  čovjek koji će to zaprimati. Išli bi s osnivanjem Komunalnog 

poduzeća. Ako budemo osnovali taj d.o.o. ići ćemo s podjelom još jedne ili dvije kanti. 

Franjo Klenuk- Ja sam bio na Viru  oni imaju različite vreće . 

Pejo Kovačević-  Sve dok mi plaćamo 20% to se isplati. 

Josip Cvijanović- Kontejner kod groblja je odvezen. Sad se nema gdje stavit smeće, pa se stavlja 

krajem.  

Pejo Kovačević- Taj kontejner smo mi odvezli. Ne znam što ćemo napraviti. U roku dva tjedna oni 

to isprazne. 

Marija Stojanović- Može li taj kontejner biti unutar ograde da ne bude na ulici. 

Josip Cvijanović- Njima je nezgodno ulaziti. 

Pejo Kovačević- Planiram ovog ljeta to staviti  u funkciju. 

Antun Jovičić- Rekao si da smo donijeli Odluku o tom odlagalištu. Molim te da to pripremiš za 

iduću sjednicu. 

 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 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, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi  

plana gospodarenja otpadom u 2015.g. 



Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci  

za 2015. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika. ( KLASA: 351-01/16-01/02 

URBORJ: 2178/14-02-16-1 od 23.veljače 2016.g.) 

 

Ćlanak 2. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/16-01/10 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

TOČKA 9.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju društvenog doma  

   u  Oprisavcima. 

 

Franjo Klenuk- Molim načelnika da obrazloži prijedlog Odluke koju smo svi dobili u materijalima 

za sjednicu.  

Pejo Kovačević- Nakon korištenja doma  ovih par mjeseci došli smo do zaključka o izmjenama radi 

boljeg rada doma. 

Marija Stojanović- Mislim da se moramo dotaći toga da vidimo tko je taj određen da vodi računa o 

tome tko iznajmljuje posuđe i ostalo. 

Franjo Klenuk- Za iduću sjednicu kao točku bi trebalo staviti tko će biti osoba koja će to odrađivati. 

Zašto momačka 3000 kn, a ta ista osoba pravi svatove nakon 2-3 dana? 

Mijo Vladić- Ovo je sve lijepo. Imamo lijepu salu, mislim da će to biti veliki problem. To neće ići 

bez najma. Možda 7000 kn za 250 osoba, a sve preko po 30 kn po osobi. Sve je to veliki posao nije to 

igra. Pustit nekoga da time upravlja, neće to ići. Mislim da ćemo mi prije ili poslije nekoga zaposliti.  

Matej Kolobarić- Upravo sam htio reći da na idućoj sjednici bude točka o domu. Kako je do sada 

funkcionirao? 

Franjo Klenuk- Ovdje u odluci imamo prijedlog. 

Matej Kolobarić- Smatram da je ova treća stavaka mali iznos. 

Stjepan Novoselović- Prvi prijedlog je bio 7000 kn , pa da ćemo nakon odrađenih nekoliko svatova 

napraviti analizu.  

Matej Kolobarić- Ja sam za to da što bolje odlučimo. 

Mijo Uremović- Meni je osobno previše 30 kn po osobi. To se jedva dočekalo, a sada dižemo cijenu. 

Stjepan Kurkutović- za krizme, krstitke, to je malo. 

Mijo Vladić- Kako si iznio troškove to je zanemarivo, ali kad se počnu uređaji kvariti što onda. 

Pejo Kovačević- U Bukovlju je 37 kn za 250 osoba. Da stavimo da se za žitelje Općine odobrava 

popust. 

.PRIJEDLOG – 30 kn po osobi.  

- 25% popusta  samo za 1. stavak ako je jedno od mladenaca s područja općine 

 

 



 Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 9 glasova ZA i 1 suzdržan( MIJO 

VLADIĆ)  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,  19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke 

o korištenju društvenog doma u Oprisavcima 

 

Članak 1. 

U Odluci o korištenju društvenog doma u Oprisavcima (KLASA: 023-05/15-01/29 UR.BROJ: 2178/14-01-15-

1, donesenoj 15. rujna 2015.g.) članak 3. mijenja se i glasi: 

„Uz naknadu prostor doma mogu koristiti korisnici koji podnesu pisani zahtjev Općini Oprisavci u svrhu 

organiziranja: 

-    svadbe i zabave u iznosu od  30,00 kuna po osobi, odnosno umanjeno za 25%  na  ukupnu cijenu  

za svadbu samo ukoliko jedno od mladenaca ima prebivalište na  području općine Oprisavci. 

-  djevojačke/momačke večere i  zaruke – 3.000,00 kuna 

-   krstitke, krizme, obljetnice, karmine, prezentacije, predavanje i ostale manifestacije u       iznosu 

od 500,00 kuna.“ 

Članak 2. 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

„ Udruge, KUD-ovi, društva i sportski klubovi s područja općine Oprisavci za održavanje kulturno-

umjetničkih programa, zabava, koncerata, odnosno svih događanja profitabilnog karaktera plaćaju naknadu u 

iznosu 1.000,00 kn, a za ostala događanja (npr. organizaciju tribina, predavanja, humanitarna događanja  i 

prezentacije) Dom mogu koristiti bez naknade Odlukom općinskog načelnika.“ 

Članak 3. 

Članak 5. mijenja se i glasi: 

„ Korisnici koji koriste Dom u svrhu iz članka 3. točka 1. i 2.  podnose zahtjev za korištenje prostora Dom  

najkasnije osam (8) dana prije korištenja istog te su dužni istog dana i uplatiti predujam u iznosu 20% 

ugovorene cijene, a ostatak u roku od osam ( 8) dana od dana korištenja. 

Ukoliko korisnik odustane od korištenja Doma Općina ima pravo zadržati uplaćeni predujam i isto se smatra 

odustatninom. 

Korisnici koji koriste Dom u svrhu  iz članka 3.točka 3. koji podnose zahtjev za korištenje prostora Doma 

dužni su  uplatiti cjelokupan iznos za korištenje najkasnije do 15,00 sati na dan korištenja Doma.“ 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se na WEB  stranicama Općine Oprisavci i 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.. 

 

KLASA: 023-05/16-01/02 

UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 

 

TOČKA 10.  Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Oprisavci. 

 

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

dječjih vrtića na području općine Oprisavci. 

Pejo Kovačević- Plan mreže dječjih vrtića moramo promijeniti,  mijenja se članak 3. te glasi: „u plan 

mreže dječjih vrtića na području Općine Oprisavci ulazi O.Š. „STJEPAN RADIĆ“ OPRISAVCI:O.Š. 

„STJEPAN RADIĆ“ OPRISAVCI obavlja svoju djelatnost na lokaciji:u objektu  zgrade O.Š. 



„STJEPAN RADIĆ“ OPRISAVCI: Matična škola Oprisavci , Trg Svetog Križa 19, Oprisavci ili u 

prostoru koji je više primjeren djeci predškolskog uzrasta“. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće (jednoglasno)  donijelo: 

 Na temelju članka 14. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj: 

10/97,107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15), i članka 32. Statuta 

Općine Oprisavci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj: 6/13.)  

PLAN 

mreže dječjih vrtića na području Općine Oprisavci 

 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Oprisavci utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje 

obavljaju djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi. 

 

Članak 2. 

Općina Oprisavci ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i 

ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja 

Općine Oprisavci u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg 

vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Oprisavci, za tekuću godinu. 

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 

Članak 3. 

U plan mreže dječjih vrtića na području Općine Oprisavci ulazi O.Š. „STJEPAN RADIĆ“ OPRISAVCI: 

O.Š. „STJEPAN RADIĆ“ OPRISAVCI obavlja svoju djelatnost na lokaciji: 

u objektu  zgrade O.Š. „STJEPAN RADIĆ“ OPRISAVCI: Matična škola Oprisavci , Trg Svetog Križa 19, Oprisavci ili u 

prostoru koji je više primjeren djeci predškolskog uzrasta. 

 

Članak 4. 
Područja Općine Oprisavci na kojima se mogu osnivati ustanove predškolskog odgoja jesu sva područja na kojima je 

prostorno-planskim dokumentima Općine Oprisavci predviđena gradnja takvih objekata ili na kojima postoji mogućnost 

prenamjene građevina u skladu sa zakonskim propisima. 

 

Članak 5. 

Mreža dječjih vrtića Općine Oprisavci može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata, izdvojenih lokacija u 

skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj:63/08 i 

90/10) , odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača. 

Smještajni kapaciteti za djecu s područja općine Oprisavci mogu se ostvarivati, u slučaju potrebe i u ustanovama 

predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave , a prema kriterijima utvrđenim posebnom 

Odlukom. 

Odluku iz stavka 2. ovog članka donosi za svaku predškolsku godinu općinski načelnik, ovisno o potrebama građana te o 

mogućnostima financiranja iz Proračuna općine Oprisavci. 

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA 

Članak 6. 

Općina Oprisavci sufinancira rad dječjeg vrtića iz članka 3. ovog Plana. 

 

Članak 7. 

Općina Oprisavci, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 41. Državnog 

pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje 

ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Oprisavci, za 

tekuću godinu. 



 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 8. 

Ovaj Plan dostavlja se Brodsko-posavskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Brodsko-

posavske županije. 

 

 

Članak 9. 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Oprisavci  stupa na snagu danom  objave u „Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“.  

 

KLASA: 023-05/16-01/01 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

 

TOČKA 11.  Izvješće revizije o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i    

  raspolaganja nekretninama.  

 

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

Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nekretninama , te prijedlog Odluke o usvajanju izvješća. 

  

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave . 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 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, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

ODLUKU 

o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 

 učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo  je izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

na području Brodsko-posavske županije . 

 

Članak 2. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci nalaže Općinskom načelniku da izvrši sve potrebne radnje kako bi 

se postupilo prema nalazima i mišljenjima izvještaja Državnog ureda za reviziju .  

     

 Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/16-01/11 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

 



TOČKA 12.  Prijedlog suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu. 

 

Franjo Klenuk – u materijalima za sjednicu svi ste dobili  dopis Županijske skupštine za prijedlog 

imenovanja suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu. 

 

Nakon rasprave , članovi Općinskog vijeća predlažu vijećnika Mateja Kolobarić za suca porotnika. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo 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 , 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

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

svojoj  23.  sjednici održanoj 10. ožujka 2016.g. donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu za imenovanje suca porotnika  

za Općinski  sud u Slavonskom Brodu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci predlaže Županijskoj skupštini, da se za suca porotnika za Općinski 

sud u Slavonskom Brodu imenuje: 

 

MATEJ KOLOBARIĆ, JMBG: 2907986302118, OIB: 42053973764 

(ime i prezime , JMBG, OIB) 

29.07.1986.g., SLAVONSKI BROD, OPRISAVCI 

 (dan, mjesec i godina rođenja , mjesto rođenja, općina rođenja) 

OPRISAVCI 75, 35213 OPRISAVCI 

(adresa) 

otac - ILIJA KOLOBARIĆ, majka- ANKICA KOLOBARIĆ rođ. ILIČIĆ  

 (Ime i prezime oca,   ime majke i djevojačko prezime majke) 

 

                  Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

                                                                                                           

 

KLASA: 023-05/16-01/06 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

TOČKA 13.  Donošenje: 

 

a) Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Oprisavci  

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA  (jednoglasno)  donijelo: 

Na temelju članka 9. stavak 2., članka 14. stavak 1. i članka 41. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 

('Narodne novine'' br. 85/15), članka 32. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske 

županije br. 6/13) 



ODLUKU 

O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI  

NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI 

 

(KLASA: 023-05/16-01/03, URBROJ: 2178/14-01-16-1) 

SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

b)  Donošenje Odluke o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz  skupine    „Restorani“ 

i „Barovi“  

 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 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,  19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 23. 

sjednici održanoj dana 10.  ožujka 2016. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o produženju radnog vremena  

ugostiteljskih objekata iz  skupine „Restorani“ i „Barovi“ 

 

Članka 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci suglasno je da se propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz  

skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji   mogu   raditi   svaki   dan,   nedjeljom   i blagdanom/praznikom od 

06.00 do 24.00 sata na  cijelom području Općine Oprisavci može produžiti za najviše 2 sata, ako su ispunjeni 

uvjeti iz članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (KLASA: 023-05/16-01/03,URBROJ: 2178/14-01-16-1 od  

10. ožujka 2016.godine).  

 

Članak 2. 

 Nakon što se utvrdi ispunjenje svih propisanih uvjeta općinski načelnik je ovlašten na  temelju  Odluke 

o ugostiteljskoj djelatnosti (KLASA: 023-05/16-01/03,URBROJ: 2178/14-01-16-1 od  10. ožujka 2016.godine) 

rješenjem produžiti propisano radno vrijeme bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata na 

cijelom području ili u određenim dijelovima područja Općine Oprisavci.  

 

Članak 3. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/16-01/04 

UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 

 

 

TOČKA 14. Različito. 

 

Franjo Klenuk- dobili ste skicu rotora u centru Oprisavaca, pa evo tko ima prijedlog neka iznese.  

Pejo Kovačević- Izvješteni su susjedi poslali smo im idejno rješenje. Imamo verziju koja je stigla 

jučer. 



Mijo Vladić- Tiče se Pokladnog jahanja. Jovičić to mora znati, jer ga je  kao načelnik uveo. Pejo je 

nastavio. Svaki puta povorka ide kroz Oprisavce. Zašto se ne ide jedne godine u Svilaj, jedne u Kute 

itd.  

Franjo Klenuk- T je isto  kao Razigrane grive u Kutima.  

Mijo Vladić- U Kutima je to tradicija. Nisi me dobro razumio. 

Franjo Klenuk-  Ja sam jedan petak popodne išao prema Požegi. 300 auta čeka oko 40 minuta – isto 

je bilo pokladno jahanje. 

Stjepan Novoselović- Ja nisam toliko u toj temi. Koliko sam skužio najveći broj jahača je  u drugim 

selima. 

Antun Jovičić- Vrlo malo. 

Pejo Kovačević- ako ćemo realno, sami Oprisavci imaju najviše jahača. 

Marija Stojanović- Nogostup prema Aralicama je dotrajao. Tamo ima djece koja idu u školu. Jel se 

može po tome pitanju što riješiti? Mrtvačnica-  tko je čisti, dali čisti onaj tko radi ukop. 

Franjo Klenuk- U ugovoru s koncesionarom stoji da oni i čiste. 

 

Nije bilo više rasprave te je sjednica završila u 22:45 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 

 


