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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/16-01/05 

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

Oprisavci, 31. prosinca  2016.g. 

 

ZAPISNIK 

o radu 27. sjednice (2. saziv) 

Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 31.prosinca 2016.godine 

 

 Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci , Trg Svetog Križa 16 dana  31. 

prosinca 2016.  godine s početkom u 14,15 sati. 

 Sukladno članku 34.a  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 članku 55. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/09 i 

06/13)  ovu sjednicu saziva načelnik Općine Oprisavci Pejo Kovačević na zahtjev 1/3 vijećnika, 

koji su isti zahtjev 15.12.2016.g. dostavili predsjedniku Općinskog vijeća, a on u roku 15 dana nije 

sazvao istu.  

 Općinski načelnik vodi sjednicu do utvrđivanja prvog izabranog člana s kandidacijske liste 

koja je dobila najviše glasova. 

 Predsjedatelj je pozdravio sve nazočne članove Općinskog vijeća, kao i zamjenicu  

načelnika gđu. Mariju Stojanović . 

  Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedatelj konstatira da je od ukupno  13 vijećnika 

Općinskog vijeća sjednici nazočno 7 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani nastavak rada. 

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća : 

1. MIJO VLADIĆ  

2. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

3. STIPO DŽAMBO 

4. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

5. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

6. MATEJ KOLOBARIĆ 

7. MIJO UREMOVIĆ  

 

 Zapisnik na sjednici vodi Ankica Galović, službenica Općine Oprisavci. 
   

Predsjedatelj je podsjetio vijećnike da je Dnevnim redom utvrđeno pet točaka i to: 

1. Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje. 

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2016.g. 

3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2017.g 

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2017.g. 

5. Različito. 
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Prije usvajanja  dnevnog reda predlaže izmjenu i dopunu dnevnog reda, tako da bi 

točke dnevnog reda glasile ovako: 

DNEVNI RED: 
 

   1.  Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora           

        predsjednika 

              2.    Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća općine Oprisavci. 

              3.   Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

4.   Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje. 

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2016.g. 

6. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2017.g 

7. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2017.g. 

8. Različito. 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 

 

Točka 1. Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti predsjedavanje   

    sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća 

 

 Predsjedatelj je upoznao vijećnike da sukladno odredbi članka 87. Stavka 4. Zakona o 

lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predstavlja prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

 Predlaže da sjednicu nastavi voditi gosp. Mijo Vladić,  koji je prema podacima Općinskog 

Izbornog povjerenstva prvi izabrani član na listi SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE 

HRVATSKE koja je dobila najveći broj glasova, te moli vijećnika Miju Vladić da preuzme svoje 

dužnosti u daljnjem vođenju sjednice. 

 Vijećnik Mijo Vladić zahvaljuje se na počasnoj dužnosti i preuzima vođenje sjednice do 

izbora predsjednika Općinskog vijeća. 

 

Točka 2. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća općine Oprisavci. 

                   

Predsjedavajući napominje da su svi članovi Općinskog vijeća dobili na stol neopozivu ostavku 

predsjednika Općinskog vijeća Franje Klenuk na mjesto predsjednika vijeća i člana općinskog 

vijeća. Ova ostavka ima pravni učinak samo na ostavku predsjednika Općinskog vijeća, jer za člana 

predstavničkog vijeća ista mora biti ovjerena kod javnog bilježnika  

Mijo Uremović- Vi ste pogriješili što ste otišli sa sjednice. Po poslovniku je bilo da Jovičić može 

voditi sjednicu, jer je potpredsjednik općinskog vijeća.  

Stjepan Novoselović- nije bilo sporno to što je on vodio sjednicu, nego što je on izmijenio 

kompletan dnevni red. Dnevni red je bio donošenje proračuna, a on je htio da se izmjeni u 

prijedlog. 
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Mijo Uremović- nije Jovičić to sam odlučio, ja sam bio tu da se donese proračun. Vi ste manjina u 

vijeću niste se trebali tako ponijeti.  Htjeli smo prvo riješiti lovce, bilo je previše točaka za jedno 

vijeće. Proračun smo mi svi dobili na uvid, a nitko mene i druge nije pitao što bi mi htjeli.  

Stjepan Novoselović- nama je jasno da klub HDZ-a svugdje ruši vijeća, nemojte vraćati nazad 

film. Ja sam prvi došao da spasimo općinu da se ne ide na privremenu upravu i da načelnik bude 

ovdje do kraja mandata. 

Mijo Uremović- ja ne znam za tu odluku da se ruši načelnik, jer da je tako ne bi sada bio ovdje.  

Nitko nije bio za rušenje. 

Stjepan Novoselović- Gdje su sada oni? 

Mijo Vladić- proračuni su bez nas doneseni i prije.  

Mijo Uremović- proračun bi prošao, vi niste bili u pravu. Vi se pokupite i odete.  

Mijo Vladić- nama je najveći krivac Franjo Klenuk što je napustio sjednicu, trebao je reći da nije 

sposoban voditi sjednicu. 

 

Predsjedatelj Mijo Vladić predlaže da se donese rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog 

vijeća. 

 

Tko je ZA, tko je PROTIV, a tko je SUZDRŽAN? 

Javnim glasovanjem –dizanjem ruku od ukupno 7  nazočnih vijećnika utvrđuje se: 

 7 glasova  ZA (jednoglasno)  

  

 

 Predsjedatelj konstatira da je jednoglasno  ( 7 glasova ZA) doneseno rješenje o razrješenju 

predsjednika Općinskog vijeća gosp. FRANJE KLENUK, koje glasi: 

 

Na temelju članka 35. i 91. 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 članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), a u skladu s člankom 79. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/09 i 06/13)  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na 27. sjednici održanoj dana 31. prosinca  2016. godine, donosi: 

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju predsjednika Općinskog 

vijeća općine Oprisavci 

 

I 

 FRANJO KLENUK razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Oprisavci . 

 

    II 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/16-01/30 

UR.BROJ: 2178/14-01-16-1 
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Točka 3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 Predsjedavajući napominje da je člankom 33. Statuta općine Oprisavci određeno da 

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz reda Vijeća. Sukladno 

članku 33. Statuta općine predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se na sjednici na 

prijedlog Komisije  za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika. 

 Predsjedavajući moli da se podnese prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Oprisavci. 

 Predsjedavajući je upoznao vijećnike da ima prijedlog 1/3 vijećnika za predsjednika 

Općinskog vijeća – MATEJ KOLOBARIĆ. 

 

 Predsjedatelj je dao na glasovanje prijedlog  

 

Za predsjednika Općinskog vijeća : prijedlog MATEJ KOLOBARIĆ 

 Tko je ZA, tko je PROTIV, a tko je SUZDRŽAN? 

Javnim glasovanjem –dizanjem ruku od ukupno 13 nazočnih vijećnika utvrđuje se: 

 7 glasova  ZA (jednoglasno) 

  

 Predsjedatelj konstatira da je jednoglasno  ( 7 glasova ZA) izabran za predsjednika 

Općinskog vijeća gosp. MATEJ KOLOBARIĆ. Doneseno je rješenje koje glasi: 

 

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) , članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13) i članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/09 i 06/13)  Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na 27. sjednici održanoj dana 31. prosinca  2016. godine, donosi: 

 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika Općinskog vijeća  

općine Oprisavci 

 

I 

 MATEJ KOLOBARIĆ izabire se za  predsjednika Općinskog vijeća Općine Oprisavci. 

 

    II 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/16-01/31 

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

 

 

Predsjednik MATEJ KOLOBARIĆ zahvaljuje na izboru i ukazanom  povjerenju, te NASTAVLJA 

VOĐENJE SJEDNICE. 
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Točka 4.  Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje. 
 

Matej Kolobarić- daje riječ Općinskom načelniku Peji Kovačević 

Pejo Kovačević- kako svi znate reciklažno dvorište je završeno, ishođena je građevinska dozvola . 

Išli smo na osnivanje komunalnog poduzeća, kojem bi na upravljanje dali reciklažno dvorište kako 

bi isto mogli upisati u očevidnik reciklažnih dvorišta.  

Mijo Uremović- znači donosi se dluka. 

Pejo Kovačević- Prema ugovoru s fondom trebali smo izvršiti upis do kraja godine, da ne bi trebali 

vraćati sredstva fondu. 

Mijo Uremović- da li postoji rok za upis? 

Pejo Kovačević- u dogovoru s fondom poslali smo zahtjev za produženje roka za upis u očevidnik. 

Mijo Vladić- kada i tko će otvoriti reciklažno? 

Pejo Kovačević – kada budemo upisani u očevidnik. 

 

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

te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
ODLUKU O DAVANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA RASPOLAGANJE, koja glasi: 
 

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) i 

članka  32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  br. 06/13) , Općinsko 

vijeće općine Oprisavci  na  27. sjednici dana  31. prosinca 2016. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje 

 

 

 

Članak 1. 

  Općina Oprisavci je vlasnik reciklažnog dvorišta izgrađenog na k.č.br. 1011/05 u k.o. Oprisavci. 

 

Članak 2. 

 Općina Oprisavci kao vlasnik reciklažnog dvorišta daje isto na upravljanje  komunalnom poduzeću 

RAKITOVAC d.o.o., Oprisavci  (u daljnjem tekstu: Upravitelj) 

 

 

Članak 3. 

 Upravitelj se obvezuje upravljati reciklažnim dvorištem pažnjom dobrog domaćina. 

 

 

Članak 4. 

 Upravitelj je dužan jednom godišnjem podnijeti izvješće o upravljanju reciklažnim dvorištem. 

 

Članak 5. 

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

županije“. 

 

  KLASA: 023-05/16-01/32 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 
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Točka 5.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2016.g. 

 

Matej Kolobarić- daje riječ Općinskom načelniku Peji Kovačević 

Pejo Kovačević- iz materijala je vidljivo da je proračun za 2016.g. planiran sa 13.550.204,00 kn, te 

da se smanjuje za 7.239.523,18 kn tako da novi plan iznosi 6.310.680,82 kn. Smanjenje se odnosi 

na cestu koja je bila predviđena proračunom, znači najveća razlika je u tom dijelu  - pomoći iz 

Ministarstva poljoprivrede  kroz mjeru 7.2. gdje je planom predviđena izgradnja ceste . Natječaj je 

išao sada, kako nismo imali sjednicu nismo mogli kandidirati, a nećemo moći ostvariti ni u idućoj 

godini. 

 

 Kako nije bilo rasprave, Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog 

reda 

 

Proračun općine Oprisavci za 2016.godinu sastoji se od: 
. 

 

 

PRORAČUN 2016 

 

POVEĆANJE/ 

SMANJENJE 

 

 NOVI PLAN  

2016 

A. RAČUN PRIHODA  

I RASHODA 

 

 

 

 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA   

13.550.204,00 

 

-7.239.523,18 

 

6.310.680,82 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. 

IMOVINE 

 

6.000,00 

 

-16.000,00 

 

22.000,00 

 

3  R A S H O D I 

 

2.716.500,00 

 

229.500,00 

 

2.946.000,00 

4  RASHODI ZA NABAVU 

NEFINANCIJSKE .IMOVINE 
 

10.839.704,00 

 

-7.689.704,00 

 

3.150.000,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  

--- 

 

-- 

 

236.680,82 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 

FINANCIRANJA 

   

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE 

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 

 

 

--- 

 

         

 

0,00 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I 

OTPLATU ZAJMOVA 
 

--- 

 

- 

 

-20.000,00 

   NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE ---  0,00 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

   

9   VLASTITI IZVORI 

- manjak prihoda  
 

--- 

 

 

-216.680,82 
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VIŠAK/MANJAK +NETO 

ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA  

SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2016.g. 

  

 Nakon razmatranja Prijedloga sa 7 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 2016.g. 

(KLASA:  400-01//16-01/08,URBROJ: 2178/14-02-16-1) 

 

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 6.  Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2017.g 

 

Matej Kolobarić- daje riječ Općinskom načelniku Peji Kovačević. 

Pejo Kovačević- Proračun općine Oprisavci za 2017.g. je planiran u iznosu 12.957.500,00 kn, s tim 

da sada proračun ne može ići u tom iznosu, mora biti revidiran. Radi se o iznosu od 7.500.000 kn za 

izgradnju ceste, nema potrebe da ga vodimo u tom iznosu, jer se nismo uspjeli javiti na natječaj.  

Proračunom je planirana Izgradnja mrtvačnica, sve tri da se završe do kraja, planirana je izgradnja 

staza u naseljima Svilaj, Novi Grad, popravak staze Oprisavci. Kroz same programe ćemo definirati 

na koji način će se realizirati proračunom. 

Načelnik je pročitao predviđene rashode po pozicijama. 

Stjepan Novoselović- ne treba umanjiti proračun za 7,5 mil. kuna nego za manji iznos u slučaju da 

bude drugih projekata. 

Mijo Vladić- slušajući načelnika mogu reći da ću podržati proračun, mogu reći da je za ovih par 

godina napravljeno više nego unazad 12 g. Prvo od našeg starog doma, fasada, prilazne ceste (cca 2 

km), sala, u Trnjanskim Kutima škol/doma, da više ne nabrajam. Kad smo preuzeli općinu nije se 

moglo odmah sve napraviti, bilo je i duga. Mislim da će se raditi i bolje. Izbori su pred vratima, a 

netko će od nas biti opet u vijeću. Zahvalio bih se načelniku što je iznio ovaj proračun. 

Pejo Kovačević- mi smo što se tiče projekata započete završili, možemo sada samo bolje i bolje, 

stabilna smo općina sa stabilnim financijama i poslovanjem.  Ni jedan projekat koji bi bio 

predložen od nas ne bi trebao biti problem ako se radi za dobrobit svih stanovnika. možemo sve 

napraviti. Praktički nam je trebalo tri godine da se izvučemo iz nekakvih repova i troškova, koje 

smo trebali završiti i odraditi. Treba biti dobra ideja i prijedlog i ne treba se bojati. Mi ćemo pratiti 

projekte i natječaje. Mi imamo gotov projekt za dom u Novom Gradu ne računajući građevinsku za 

ovu cestu u Oprisavcima, imamo građevinsku za cestu za Poljance prema groblju i cestu Prnjavor- 

Mala Kopanica. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za proširenje društvenog doma u 

Svilaju.  

Stjepan Novoselović- što je sa Poljanicma? 
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Pejo Kovačević- za Poljance ne moramo imati projekat, planirali smo da bi stavili krov pod jednu 

visinu. Slao sam neke upite za dostavu ponuda, nisam dobio odgovor.  

Matej Kolobarić- ja bih imao prijedlog za povećanje tekuće donacije za kupovinu vozila 

vatrogascima. 

Pejo Kovačević- Dobrovoljno vatrogasno društvo Oprisavci traži da se u proračun  uvrste novčana 

sredstva za kupnju vozila .Fali im vozilo koje može voziti osoba s B kategorijom. Županija će im 

također pomoći. Što se tiče DVD-a Prnjavor nisam dobio nikakav zahtjev, ali ako stavimo tu stavku 

možemo to riješiti,  bitno da imamo u proračunu predviđeno. 

Mijo Uremović- znamo da vatrogasci iamju dosta iz proračuna, kamion imamo malo je problem ta 

C kategorija . Ne bi bilo loše imati jedan kombi. 

 

Na navedeni prijedlog Proračuna  predloženi su   

 

1. AMANDMAN –  prijedlog člana Općinskog vijeća  STJEPANA NOVOSELOVIĆ 

smanjenje  rashoda za :  

NERAZVRSTANA CESTA OPRISAVCI  (MJERA 7.2.1.)-3.500.000,00 kn  

 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sa 7 glasova ZA ( jednoglasno) 

prihvaćen prijedlog . 

 

 

2. AMANDMAN –prijedlog predsjednika vijeća Mateja Kolobarić 

povećanje rashoda za : 

 

TEKUĆE DONACIJE VATROGASCIMA - DVD PRNJAVOR –50.000,00 KN 

                                                                         DVD OPRISAVCI –50.000,00 KN 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sa 7 glasova ZA ( jednoglasno) 

prihvaćen prijedlog . 
               

 

Proračun općine Oprisavci za 2017.godinu  nakon usvojenih amandmana sastoji se od: 

 

A. RAČUN PRIHODA 

I RASHODA 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA  

9.551.500,00 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. IMOVINE  

6.000,00 

3  R A S H O D I 
 

3.422.500,00 

4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE      

IMOVINE 

 

6.135.000,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK 
 

- 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA 
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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 01.01.2017.g. 

 

 Predsjednik  Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Proračuna Općine Oprisavci 

za 2017.g., te je nakon glasovanja  sa 7 glasova ZA (jednoglasno) donesen : 

 

Proračun Općine Oprisavci za 2017.g. 

(klasa: 400-01/16-01/09, urbroj: 2178/14-01-16-1) 

 

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) i 

Plan razvojnih programa sastavni su dio zapisnika i nalaze se u prilogu istoga. 

 

 

Točka 7.  Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2017.g. 

 

Matej Kolobarić- Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Odluku o 

izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2016.g. 

Pejo Kovačević- pročitao prijedlog Odluke. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 7 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo sljedeću 

Odluku: 
Na temelju članka 13.  i članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), 

Općinsko vijeće općine Oprisavci  na svojoj 27. sjednici održanoj dana 31. prosinca 2016.g. donijelo je  

 

ODLUKU 

o izvršenju Proračuna općine 

Oprisavci za 2017. godinu 

 

Članak 1. 
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 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 2017.g. i biti će 

objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”. 

KLASA: 400-01/16-01/10 

URBROJ: 2178/14-01-16-1 

 

Točka 9.  Različito. 

 

Mijo Uremović- imam zamolbu od gospodina Matije Trepšića, treba se dati punomoć načelniku da 

prenese zemljišta  koja su pokupovana u Prnjavoru. Cijela desna strana od zadnje kuće prema 

Prpiću. 
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Pejo Kovačević- to su bila dva placa pod upravljanjem javno dobro Slavonski Brod, tražili su da 

mi nešto poduzmemo, kako su nastale općine, to je ostalo na općini Slavonski Brod, onda smo mi 

prepisali na općinu Oprisavci. T o je 2-3 tisuće kvadrata. Jedan je od sestre Matije Trepšić, a drugi 

od Ilića. 

Mijo Uremović -ja sam za. To je čisto zna se da je kupljeno. 

Mijo Vladić-mi smo oprali ruke i kada je prodavano Milošu, ako si ti za to i mi ćemo podržati. 

Pejo Kovačević- ja ću provjeriti što pravno općina Oprisavci mora odraditi, odnosno koja je 

procedura, mi moramo napraviti ugovor s njima. Prema Zakon ja moram vidjeti na ovaj dio koji se 

odnosi na otuđenje imovine. Moramo vidjeti što napraviti. 

Matej Kolobarić- znači zadužuje se načelnik da provjeri proceduru. 

Pejo Kovačević- znači ja ću provjeriti i na jednoj od sljedećih sjednica Općinskog vijeća obavijestit 

vas što dalje. 

Stjepan Kurkutović- pitanje za načelnika, čujem da ste kupili presvlake za salu. Da se naplaćuju 5 

kn po stolici, mislim da je to puno. Onda nije cijena sale 30 kn po stolici nego 35 kn. 

Pejo Kovačević- da kupili smo i  pranje istih plaćam  5 kuna po komadu. Bila je cijena 2,5 kn. 

Marija Stojanović-primijetila sam da su zastave stradale potrebno ih je zamijeniti. Budući da sam 

obilazila groblja vidjela sam da su ograde na grobljima u lošem stanju. Treba predvidjeti sredstva 

da se ograde urede.  Kako će se raditi fasada na crkvi trebalo bi riješiti sat da se postavi na crkvu. 

Također da načelnik od vijeća do vijeća podnese izvješće o poduzetim aktivnostima. Predlažem i 

postavljanje stojećih kanti za smeće na autobusnim stajalištima. 

Mijo Vladić- mi smo imali izvješća načelnika o urađenome. Pohvalio je načelnikov rad. 

Matej Kolobarić- zahvalio se nazočnima i poželio svima sve najbolje u Novoj godini. 

Pejo Kovačević- također poželio svima sve najbolje. 

 

Pitanja više nije bilo, pa je sjednica završila s radom u 15,55 sati. 

 

 

 

 

 Zapisnik vodila: 

  Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Matej Kolobarić 

 

 


