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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/13-01/07 

UR.BROJ: 2178/14-01-13-3 

Oprisavci, 12. prosinca 2013.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 12. prosinca 2013.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 12. prosinca 2013.  

godine s početkom u 19,05 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. 

-  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 13 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevnih red 

 

 

utvrđen je sljedeći: 

 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STIPO DŽAMBO 

5. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. ANTUN JOVIČIĆ  

8. SANJA JAREDIĆ 

9. MATO VUKOVIĆ  

10. ZDRAVKO KATALINIĆ  

11. MIJO UREMOVIĆ  

12. ANTUN KOVAČEVIĆ 

13. MATEJ KOLOBARIĆ 
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DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 
Aktualni sat.  

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2013.g. 

2. Programi: 

a) Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu. 
b) Donošenje izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2013. godinu. 
c) Donošenje izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Oprisavci za 2013.g. 

3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2014.g 

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2014.g. 

5. Programi: 

a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu. 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2014. 

godinu. 
c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu . 

d) Donošenje Socijalnog Programa za 2014.g. 

6. Donošenje : 

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

2013.g. 

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

2014.g. 

7. Donošenje Odluke  o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Brodsko-

posavske županije 

8. Donošenje Odluke o sufinanciranju LAG-a SLAVONSKA RAVNICA u 2014.g. 

9. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik s 4.  

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen 

 

 

 

Aktualni sat 
 

Mijo Uremović- pozdravio je sve nazočne članove općinskog vijeća .  

Zašto ove godine od korisnika proračuna nisu traženi planovi rada za iduću godinu? 

Pejo Kovačević- to je moj propust i ubuduće ćemo tražiti planove rada. 

Sanja Jaredić- do kuda je stigao natječaj za novi dom? 
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Pejo Kovačević- izvođač „Stipić građevinarstvo“ je dostavilo okončanu situaciju, koja je 

umanjena. Obećano je da će do kraja godine natječaj ići. Općinski dio po navedenoj situaciji 

iznosi cca 30.000,00 kn. Bio je problem što nadzor izvođaču nije htio potpisati neke stvari.  

Matej Kolobarić- nadovezao bih se na pitanje gosp. Uremović, obveza korisnika proračuna 

je dostaviti plan za iduću godinu. 

Mato Vuković- javna rasvjeta, ima par stupova  u Novom Gradu koji ne rade. 

Pejo Kovačević- za održavanje javne rasvjete treba raspisati natječaj za obavljanje 

komunalnih poslova temeljem ugovora, takav ugovor sklapa se na maksimalno 4 godine. U 

ovom dijelu to nam po pozivu radi Franjo Kovač. Rješava se na taj način da se kvar javi 

komunalnom redaru ili tajnici. Što se tiče plaćanja računa za javnu rasvjetu  računi su 

smanjeni za 8.,9.,10. i 11. mjesec u odnosu na prethodnu godinu 20.000,00 kn i to se 

smanjenje odnosi na isključenu rasvjetu kod crkvi. Razmišljamo da se rasvjeta kod crkvi 

uključi u razdoblju od 20.12. do 15.01.2013. Za 13-ero novorođene djece po pristiglim 

zahtjevima platili smo do sada 32.000,00 kn. 

Mijo Vladić-nisam razumio da li ne gore svjetla ili je što drugo u pitanju vezano za javnu 

rasvjetu. Ja sam na to upozoravao i bivšeg načelnika .Ne može bit da netko ubire plaću a ne 

radi svoj posao. Načelnik treba obići sva sela.  

Pejo Kovačević- htio bih napomenuti da sam pozvao mjernika za plac kod lovačke kuće, tu 

imamo situaciju da su pojedini vlasnici zemljišta ušli u općinsko zemljište. Tutek je na 

općinskom dijelu zasadio voćke. Ograda je trebala ići prema Anici Božić. U Trnjanskim 

Kutima se trenutno ne može priključiti voda,  tamo ima samo mala cijev, treba dovesti cca 

200 m cijevi, te „Vodovod“  traži  plaćanje unaprijed. 

Mijo Vladić- vijećnik iz Trnjanskih Kuta izgleda nije zainteresiran da voda bude u 

mrtvačnici. 

Zdravko Katalinić- nije da ne treba, ali nije neophodno ove godine. 

Pejo Kovačević- u tijeku je prikupljanje zahtjeva za studente, novac za njih je osiguran,  veći 

dio pristiglih računa smo riješili. 

Zdravko Katalinić- što je sa znakovima za kamione? 

Pejo Kovačević- firmi „Velekem“ sam poslao upit, ali nisam dobio odgovor. Za Svetog 

Nikolu smo preko crkve djeci osigurali poklon paketiće. 

 

 

 

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

  2013.g. 

 

Franjo Klenuk- Dao je  riječ Općinskom načelniku. 

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

Odluke o izmijeni i dopuni Proračuna Općine Oprisavci za 2013.g. Plan proračuna za 2013.g. 

bio je 12 mil. kn, izmjenom i dopunom smanjuje se na 4,5 mil. kn. Najveći dio odnosi se na 

sanaciju smetlišta i izgradnju društvenog doma. Tu su bila očekivana sredstva od Ministarstva 

i Fonda za zaštitu okoliša. 

Franjo Klenuk – u pravilu u proračun su uvrštene sve naše želje.  Imali smo pola godine 

jednog načelnika pola godine drugog , možda su se u izradu rebalansa i proračuna trebali 

uključiti i jedan i drugi.  

Pejo Kovačević- satima sam sjedio i analizirao, što se tiče proračuna za 2013.g. ja ga nisam 

kreirao, moja obveza je da se držim stavki u tom dijelu da pozicije ne budu probijene. Na 

osnovu pomoći koje nismo ostvarili rebalans je takav kakav je.  

Općinski načelnik je nazočnima pročitao analitiku za 2013.g. po kontima. 

Matej Kolobarić- mislim da se nepotrebno zadržavati na rebalansu , mi imamo povjerenstvo 

za financije koje je to moglo odraditi. Nije mi jasno naknada za izbore nije planirana na stavki 
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koja je predviđena za tu namjenu, a znali smo da će biti izbori. Novac koji smo uštedjeli 

trebali bi usmjeriti prema drugim potrebama. Predlažem da više poradimo na točkama za 

iduću godinu , nego na samom rebalansu. 
Stjepan Novoselović- mi radimo rebalans proračuna koji je radilo bivše vijeće . Tumačeno je da ove 

pozicije koje nismo ostvarili da su to dotacije. Proračun je planiran 12 mil. kn, a ostvaren je umanjen 

za 8 mil.  

Antun Jovičić- pozdravio je sve nazočne. Nije prvi puta da vijećnik Novoselović ovo ponavlja . Mi 

smo u situaciji pred proračun koji želimo raditi , ako ga nisi predvidio, ne može se to ni odraditi. To 

što si ti rekao je točno.  Ovo što je načelnik čitao je izvršenje na današnji dan, ali mora ostaviti 

prostora do 31.12.2013.g., a stvarno stanje, odnosno izvršenje proračuna znat će se po Godišnjem 

obračunu proračuna. 

 

 Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Odluku o izmjeni i 

dopuni Proračuna za 2013.g.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  Općinsko vijeće općine Oprisavci jednoglasno 

donosi Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna za 2013.g. 

 

Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su Prijedlog 

Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2013.g.  

 

Proračun općine Oprisavci za 2013.godinu sastoji se od: 

 

  

PRORAČUN 2013 

 

POVEČANJE/ 

SMANJENJE 

 

 NOVI PLAN  

2013 

A. RAČUN PRIHODA  

I RASHODA 

 

 

 

 
 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA  
 

12.714.000,00 

 

-7.827.073,10 

 

4.886.926,90 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. 

IMOVINE 
 

56.000,00 

 

4.000,00 

 

60.000,00 

 

3  R A S H O D I 

 

4.955.000,00 

 

-1.123.000,00 

 

3.832.000,00 

4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 

.IMOVINE 
 

7.815.000,00 

 

-7.125.000,00 

 

690.000,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  

--- 

 

 

 

424.926,90 

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 
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C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 
   

9   VLASTITI IZVORI 

- manjak prihoda  
 

--- 

 

 

 

-424.926,90 

VIŠAK/MANJAK +NETO 

ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA  

SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2013.g. 

  

 Nakon razmatranja Prijedloga sa 13 glasova ZA (jednoglasno)   donesena  je: 

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Oprisavci za 2013.g. 

(klasa: 400-01/13-01/03, urbroj: 2178/14-01-13-1) 

 

 

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 izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu. 

 

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo 

sljedeći program: 

 
 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), Općinsko vijeće općine Oprisavci 

na svojoj 5.  sjednici održanoj 12. prosinca  2013.godine, donijelo je 

 

Izmjenu i dopunu 

P R O G R A M  

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2013.g. 

 

 

Članak 1.  
 Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture sa prikazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.  

 

Članak 2.  
 U 2013. godini Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Oprisavci obuhvaća: 

 

I     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE 

 

- Cesta Poljanci Groblje  
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Potrebna sredstva –240.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2013 .godina 

Izvori sredstava – proračun Općine Oprisavci, državni proračun, županijski proračun 

 

II     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I 

       NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM VODOM 

 

- Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Oprisavci 

Potrebna sredstva –0,00 kn 

Rok izgradnje –   -/- 

Izvori sredstava - -/- 

III     GRAĐENJE JAVNE RASVJETE 

 

- Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima Općine (po potrebi) 

Potrebna sredstva –40.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2013 .godina 

Izvori sredstava –proračun Općine Oprisavci, komunalna naknada 

 

IV      GRAĐENJE GROBLJA 

 

-Mrtvačnica Oprisavci  

Potrebna sredstva –10.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2013. godina 

Izvori sredstava – proračun Općine Oprisavci, komunalni doprinos  

 

V       GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA 

 

- Izgradnja Društvenog doma u Oprisavcima 

Potrebna sredstva –215.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2013.g. 

Izvori sredstava – proračun općine Oprisavci, državni proračun 

 

- Dodatna ulaganja – stara zgrada općine 

Potrebna sredstva –100.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2013.g. 

Izvori sredstava – proračun općine Oprisavci 

 

- Izgradnja Bina Novi Grad 

Potrebna sredstva –11.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2013.g. 

Izvori sredstava – proračun općine Oprisavci 

 

- Dječje igralište Stružani 

Potrebna sredstva –44.000,00 kn 

Rok izgradnje – 2013.g. 

Izvori sredstava – proračun općine Oprisavci 

 

Članak 3.  

Financijska sredstva potrebna za izgradnju komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke planirana su u 

Proračunu Općine Oprisavci za 2013. godinu . 

 

 

 

Članak 4. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“ 

 

Klasa:400-01/13-01/05 
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Urbroj: 2178/14-01-13-1 

 

b) Donošenje izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Oprisavci za 2013. godinu. 

 

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo 

sljedeći program: 

 
 Na temelju članka 28. stavak 1. 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), Općinsko vijeće općine Oprisavci 

na svojoj 5. sjednici održanoj 12. prosinca  2013.godine, donijelo je 

 

Izmjenu i dopunu 

PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2013. godinu 

 

Članak 1.  

 Ovim programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Oprisavci za 2013. godinu. 

 

Članak 2. 

 U 2013. godini Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Oprisavci 

obuhvaća: 

 

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA  

-    Pročišćavanje cestovnih kanala u svim naseljima Općine Oprisavci (po potrebi) 

Za troškove odvodnje atmosferskih voda planira se iznos od 40.000,00 kn 

  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 

-     Održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima Općine Oprisavci 

Za čišćenje javnih površina planira se iznos od 40.000,00 kn 

 

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  

- Održavanje javnih površina u svim naseljima Općine Oprisavci 

Za troškove održavanja javnih površina planira se iznos od 60.000,00 kn  

 

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

- Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Oprisavci 

- Održavanje poljskih putova na području Općine Oprisavci 

 

Za troškove održavanja nerazvrstanih cesta –nasipanje kamenom, planira se iznos od 50.000,00 kn  

 

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

- Tijekom godine izvršiti pregled i popravak javne rasvjete u svim naseljima Općine Oprisavci 

Za troškove održavanja javne rasvjete planira se iznos od 40.000,00kn 

 

Članak 3. 

 Financijska sredstva potrebna za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke 

planirana su u Proračunu Općine Oprisavci za 2013. godinu . 

    

 Članak 4.  
 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“ . 

 

Klasa:400-01/13-01/06  

Urbroj: 2178/14-01-13-1 
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a) Donošenje izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Oprisavci za 2013.g. 
 

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

nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo 

sljedeći program: 

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  5. sjednici održanoj 12.  

prosinca 2013.g. donosi 

 

Izmjenu i dopunu 

  

P R O G R A M A  

javnih potreba u društvenim djelatnostima  

Općine Oprisavci  za 2013. godinu 

  

 Članak 1. 

Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 2013. 

godinu za financiranje iz proračuna Općine Oprisavci : 

A) JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 

PROSVJETE  

35.000,00 

 

1. ODRŽAVANJE PROGRAMA „MALA ŠKOLA“ , konto 3237 15.000,00 

2. OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ“, konto 381191    10.000,00 

3. KAPITALNE DON. OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ“, konto 

3821   

10.000,00 

 

B) JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA  SPORTA 132.000,00 

1. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU NOGOMETNIM KLUBOVIMA: konto 

38115 

107.000,00 

  N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI  30.000,00 

 N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI- ŠKOLA NOGOMETA 10.000,00 

 N.K. „SAVA“ SVILAJ 10.000,00 

 N.K. „SLOGA“ STRUŽANI 10.000,00 

 N.K. „NAPRIJED“ TRNJANSKI KUTI 0,00 

 N.K. „SLAVONIJA“ PRNJAVOR 10.000,00 

 N.K. „OMLADINAC“ NOVI GRAD 28.000,00 

 N.K. „GAJ“ POLJANCI 14.000,00 

2.  ŠRU „MRIST“ OPRISAVCI, konto 38115 2.500,00 

  ŠRU „SMUĐ“ SVILAJ, konto 38115 2.500,00 

3.  L.D. „POSAVINA“ SVILAJ , konto 38114 6.000,00 

Lovna jedinica Novi Grad, Prnjavor 2.000,00 

Lovna jedinica Svilaj 2.000,00 

Lovna jedinica Oprisavci 2.000,00 

  L.D. „JELAS“ RUŠČICA  4.000,00 

Lovna jedinica Trnjanski Kuti 2.000,00 

Lovna jedinica Poljanci 2.000,00 

  L.D. „SOKOL“ OPRISAVCI 2.000,00 

4. IZVANREDNE TEKUĆE DONACIJE , konto 38115 3.000,00 
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G) VATROGASTVO OPĆINE OPRISAVCI, KONTO 38112 130.000,00 

 

H) ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, KONTO 4223 0,00 

 

I) JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA INFORMIRANJA, KONTO 3233 35.000,00 

 

    J)  DONACIJA POLITIČKIM STRANKAMA , KONTO 38114 30.000,00 

1. HSS 4.000,00 

2. HDZ 8.000,00 

3. SDP 10.000,00 

5. HSLS 2.000,00 

6. HNS 2.000,00 

8. Ostale donacije političkim strankama 4.000,00 

  SVEUKUPNO: 730.000,00 KN 

 

 

Članak 2.  

 

Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine Oprisavci obvezni su gospodariti sredstvima 

s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja siječnja 2014. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 

2013. godinu  o izvršenim programima i o utrošku sredstava po programu javnih potreba za 2013. godinu 

sukladno važećim pravnim propisima, a u protivnom biti će im uskraćena isplata sredstava iz proračuna za 

2014. godinu.  

C) POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA 30.000,00 

1. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU, konto 38112 30.000,00 

  Župna zajednica Oprisavci 10.000,00  

  Župna zajednica Svilaj 10.000,00  

  Izvanredne dotacije 10.000,00 

 

 

  

D) JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA KULTURE 25.000,00 

1. TEKUĆE DONACIJE, konto 38114 10.000,00 

  KUD „Zlatno klasje“ Oprisavci 2.000,00 

  KUD „Berislavić“ Novi Grad 8.000,00 

2. ODRŽAVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA, konto 38114 15.000,00 

  Razigrane grive 15.000,00 

E) JAVNE POTREBE HUMANITARNIH I DRUGIH DRUŠTVENIH 

UDRUGA ,  

53.000,00 

1. TEKUĆE DONACIJE, konto 38114 53.000,00 

  Ostale donacije prema pristiglim zahtjevnima, Crveni križ, 

sufinanciranjem pomoći u kući 
53.000,00 

2. KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA PREMA 

PRISTIGLIM ZAHTJEVIMA, konto 3821 
0,00 

F) JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI 260.000,00 

1. NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU, konto 3721 100.000,00 

2. NAKNADA TROŠKOVA U NARAVI, konto 3722 150.000,00 

3. KAPITALNE DONACIJE SOC.SKRBI,  konto 3822, 3831 10.000,00 
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Članak 3.  

 

Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim 

propisima te zaključcima Općinskog vijeća, sukladno Programom predviđenoj namjeni. 

  

Članak 4.  

 

Ostvarenje ovog programa ovisno je o prilivu sredstava u Općinskom proračunu Općine Oprisavci za 

2013.g., a  načelnik općine  može  uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava. 

  

Članak 5.  

 

Program javnih potreba Općine Oprisavci stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

Klasa:400-01/13-01/04 

Urbroj: 2178/14-01-13-1 

 

 

 

TOČKA 3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2014.g 

 

Pejo Kovačević- pročitao je prijedlog Proračuna za 2014.g. po pozicijama prihode i 

rashode. 

Franjo Klenuk- nakon što je Općinski načelnik predložio Proračun za 2014.g. otvaram 

raspravu. 

Mijo Vladić- planiraju se domovi i mrtvačnice, treba otvoreno reći da od toga nema ništa. 

Nama većina novca ide na pomoći, grijanje i donacije. Može li prijedlog, idemo jednu godinu 

isključiti grijanje. Još me zanima imamo li mi ljude koji će nam napraviti program da 

dobijemo novac. Ja sam u vijeću od 1993.g. i stalno tako radimo izgleda da je ova općina 

svrha sama sebi. Nismo povukli niti kune iz drugih fondova, znači nemamo ljude koji će nam 

to omogućiti. Franjo, ti imaš župana, dožupana, pa neka nam oni pomognu. 

Franjo Klenuk – prije dosta godina tu su bile osobe iz CTR-a , koje rade kod Dragana Jelića, 

one sve imaju u malom prstu. Mrtvačnice nam zasigurno nitko neće pomoći. Sala, voda, sve 

je to iz fondova. Možemo eventualno kandidirati vodoodvodnju. Moramo i o tome dobro 

razmisliti, jer smo mi općina duga 20-ak kilometara. Treba prije svega napraviti projekt. 

Općina Klakar je povukla sredstva za putove. 

Mijo Vladić- mogli bi kandidirati dječji vrtić, dječja igrališta, nogometne klubove. 

Franjo Klenuk- one su nam napravile i projekt ROP-a. 

Mijo Uremović- trebamo se baviti dozvolama za građenje za mrtvačnice i domove. Idemo 

korak po korak. Moramo si zadati ciljeve.  

Franjo Klenuk-nismo mi ovdje da jedni druge sputavamo, nego da vršimo vlast i da svi 

redom sudjelujemo u kreiranju planova i programa. Npr. načelnik je s gđom. Car odradio 

proračun, zanima me zašto je izostala komunikacija s nama ostalima. Niti ja kao predsjednik, 

niti povjerenstvo za financije nije sudjelovalo u ovome. 

Mijo Vladić- tako je već 20 godina. 

Mijo Uremović- nas petorica smo se trebali sastati. 

Mijo Vladić- tu je načelnik napravio propust 

Stjepan Novoselović- prijedlog Proračuna donosi Općinski načelnik , a ovo povjerenstvo je 

više  financijska kontrola. 20 godina proračun radimo na isti način i potrošimo ga na 100 

malih stvari, a ne na neke kapitalne investicije koje se vide. Ako postoji neka mogućnost 

svakako trebamo kandidirati projekte prema EU ili nekim drugim fondovima ili u krajnjem 
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slučaju dići kredit da se nešto odradi. Sve više obitelji ima problema, nema kuda s djecom, 

treba vidjeti mogu li se ostvariti igraonice, dječji vrtići. 

Antun Kovačević- ja stalno naglašavam da se uzme vanjski suradnik. Između ostaloga 

postoji i taj CTR. 

Mijo Vladić- neka načelnik pita gospođu Janković, jer ona to može riješiti. Njihova firma je 

povukla dosta sredstava.  

Stjepan Novoselović- treba otvoriti stranice na kojima su natječaji, pitanje je samo što je 

prioritet. 

Mijo Vladić- dječji vrtić se u hodu napravi, problem je kanalizacija. Dječji vrtić nije ništa. 

Marija Stojanović- Vrtić je isto tako važan. Vezano za školstvo učinilo mi se da je jako malo 

sredstava planirano. 

Antun Jovičić- točka je proračun, mi smo se tu dotakli najbitnijih stvari. Bez Proračuna se ne 

može. Općina Klakar ima isti broj stanovnika kao i mi, ali ima 1 mil. kn veći proračun, tu im 

je riješena energija, plaće  i dr. Netko im je zasigurno pomogao, to je vrlo pohvalno. 

Prije 5 godina poslan je zahtjev za idejni projekt vodoodvodnje. Čuo sam da će se mali 

vodovodi gasiti, ostati će samo velike firme. Tu vidim način da se povuku sredstva iz EU 

fondova. Vi preko svoje stranke u Hrvatskim vodama možete provjeriti zahtjev. 

Što se tiče proračuna ja ne mogu dići ruku za njega, nego da idemo na doradu , da s 

načelnikom vidimo kako to riješiti. Zajedno načelnik i povjerenstvo da donesemo 

amandmane.  

Stjepan Novoselović- vi ste dobili prijedlog tjedan dana prije i mogli ste dostaviti primjedbe. 

Antun Jovičić- ne radi se o principu, ali neke stavke su dobile stavke koje su bile unutar nje. 

Mijo Uremović – idemo biti malo jasniji, neke pozicije treba povećati, neke smanjiti. 

Pejo Kovačević- možda bi svatko trebao reći svoje mišljenje vezano za proračun. Sve ovo što 

smo do sada radili na staroj zgradi općine mogli smo kandidirati, ali nismo imali vremena, po 

meni vodoodvodnja nije loša, ali možda su nam potrebniji domovi. Trebali bi donijeti 

nekakvu strategiju. Što se tiče škole,  za školu je ove godine otišlo više. 

Franjo Klenuk- moramo odglasati, a ne znamo što je u ovih par stavki. 

Stjepan Novoselović- otkada sam u vijeću ovo mi je prvi puta da načelnik ima detaljno 

izlaganje, da ide stavku po stavku. 

Antun Jovičić- trebamo dići ruku, načelnik nam je druga opcija, samo idemo malo opreznije. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje Proračuna za 2014.g., 

te nakon glasovanja konstatira da  Općinsko vijeće sa 6 glasova ZA i 7 SUZDRŽANIH 

glasova nije usvojilo predloženi Proračun za 2014.g. 

 Prijedlog ide na drugo čitanje s predloženim amandmanima 

___________________________________________________________________________ 

  

 Budući da Općinsko vijeće Općine Oprisavci na ovoj sjednici nije usvojilo Proračun 

za 2014.g nije bilo potrebe raspravljati o točkama 4. i 5. dnevnog reda, koje slijede. 

 

TOČKA 4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2014.g. 

TOČKA 5. Programi: 

a) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2014. godinu. 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2014. godinu. 

c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. 

godinu  

d) Donošenje Socijalnog Programa za 2014.g. 

___________________________________________________________________________ 
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TOČKA 6. Donošenje : 

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

2013.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 2013.g. i 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu Oprisavci u 2014.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 i 1 

glas SUZDRŽAN donosi: 

Analizu o razmatranju stanja sustava zaštite i spašavanja za  

općinu Oprisavci za 2013. g.                                                                                                 

 Općinsko vijeće Oprisavci  usvaja Analizu o razmatranju stanja sustava zaštite i 

spašavanja za općinu Oprisavci za 2013. g.  (KLASA: 810-01/13-01/06,URBROJ: 

2178/14-01-13-1)  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 2014.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 i 1 

glas SUZDRŽAN donosi: 

 
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: 810-01/13-01/07,URBROJ: 

2178/14-01-13-1)  koje su  sastavni dio zapisnika i nalaze se u prilogu istog. 
 

 

TOČKA 7.  Donošenje Odluke  o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju o 

obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u 

jedinicama lokalne samouprave Brodsko-posavske županije 

 

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

Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta 

u jedinicama lokalne samouprave Brodsko-posavske županije, te prijedlog Odluke o  

usvajanju izvješća. 

 

 Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave . 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o usvajanju 

izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja 

nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Brodsko-posavske županije 

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 13 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena ODLUKA: 
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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 svojoj 5. 

sjednici održanoj  12. prosinca 2013.g. donosi  

ODLUKU 

o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 

 učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne 

samouprave Brodsko-posavske županije 

 

Članak 1. 

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

učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne 

 samouprave 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: 023-05/13-01/41 

UR. BROJ: 2178/14-01-13-1 

 

TOČKA 8. Donošenje Odluke o sufinanciranju LAG-a SLAVONSKA RAVNICA u 2014.g.  

 

Franjo Klenuk- nazočnima je pročitalo prijedlog Odluke o sufinanciranju LAG-a SLAVONSKA 

RAVNICA u 2014.g.. Prijedlog za sufinanciranjem je 10.000,00 kn. 

Mato Vuković- koliko mi je poznato Općina Donji Andrijevci je donijela Odluku na 5.000,00 kn. 

Pejo Kovačević- nećemo ni mi dati više niti manje nego druge općine. Predlažem da u Odluci umjesto 

10.000,00 kn bude do 10.000,00 kn 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o  sufinanciranju LAG-a 

SLAVONSKA RAVNICA u 2014.g. za sufinanciranje do 10.000,00 kn u 2014.g. 

 

 

 Nakon glasovanja  predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s  12 glasova ZA i 1 glas 

SUZDRŽAN  donesena ODLUKA: 

 
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 svojoj 5. 

sjednici održanoj  12. prosinca 2013.g. donosi  

 

O D L U K U  

 o sufinanciranju LAG-a „SLAVONSKA RAVNICA“ u 2014.godini 

 

Članak 1. 

Odobrava se LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI „SLAVONSKA RAVNICA“,  (LAG „Slavonska 

Ravnica“) ,Vrpolje, dr. Franje Tuđmana 1, financijska pomoć u iznosu do10.000,00 kn za djelovanje u 

2014.godini. 

 

Članak 2. 

Sredstva za djelovanje LAG-a „Slavonska ravnica“ osiguravaju se iz Proračuna Općine Oprisavci  za 

2014.g.  
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Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije“ , a primjenjuje se od 1.siječnja 2014.g. 

 

Klasa: 023-05/13-01/40 

Urbroj: 2178/14-01-13-1 

 

 

TOČKA 10. Različito. 

 

Matej Kolobarić- kada se planira iduća sjednica? 

Franjo Klenuk – prvo moramo održati povjerenstvo za financije. 

 

 

 

 

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

22,15 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


