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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-01/14-01/03 

UR.BROJ: 2178/14-01-14-2 

Oprisavci, 14. travnja  2014.g. 

Z A P I S N I K 

o radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 14. travnja 2014.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci 174 a, 14. travnja 2014.g.  

s početkom u 20,15 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Franjo Klenuk. 

 Nakon što je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne, utvrdio je da su sjednici 

nazočni članovi Općinskog vijeća: 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ   

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

-  Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća MATEJ KOLOBARIĆ I STJEPAN 

NOVOSELOVIĆ  

-  Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica u Općini Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Franjo Klenuk konstatira da je 

od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 11 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Klenuk pročitalo je nazočnima dnevnih red 

 

Prije utvrđivanja dnevnog reda predložena je dopuna dnevnog reda: 

Općinsko načelnik Pejo Kovačević, predlaže dopunu dnevnog reda tako da je: 

TOČKA 4. a) Donošenje Odluke o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog  zemljišta u 

    vlasništvu Općine Oprisavci. 

  b)  Donošenje  Odluke  o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

  zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci. 

TOČKA 7. Rasprava  o namirenju novčane tražbine poduzeću „HEP“ d.o.o.,  

  ELEKTRA Slavonski Brod za neovlaštenu potrošnju električne energije. 

1. FRANJO KLENUK  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STIPO DŽAMBO 

4. STJEPAN ŽIVKOVIĆ 

5. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

6. ANTUN JOVIČIĆ  

7. SANJA JAREDIĆ 

8. MATO VUKOVIĆ  

9. MIJO UREMOVIĆ  

10. ANTUN KOVAČEVIĆ 

11. ZDRAVKO KATALINIĆ 
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Vijećnik Općinskog vijeća  Općine Oprisavci Mijo Vladić, predlaže dopunu dnevnog reda, 

tako da je   

TOČKA 8 . Donošenje Odluke o sadnji drvoreda kroz naselje Oprisavci i uređenju naselja 

    na području općine Oprisavci. 

 

 

utvrđen je sljedeći: 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 8.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 
Aktualni sat.  

1. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Oprisavci. 

2. Donošenje Odluke o naknadama troškova za rad vijećnicima, članovima radnih 

tijela, općinskom načelniku, zamjeniku/ci općinskog načelnika i službenicima 

jedinstvenog upravnog odjela. 

3. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi i novčanim pomoćima na području općine 

Oprisavci za 2014.g.  

4. Donošenje Odluke o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu 

Općine Oprisavci. 

5. Razmatranje prijedloga o osnivanju vlastitog komunalnog pogona. 

6. Održavanje Dana općine Oprisavci. 

7. Rasprava  o namirenju novčane tražbine poduzeću „HEP“ d.o.o., ELEKTRA 

Slavonski Brod za neovlašenu potrošnju električne energije. 

8. Donošenje Odluke o sadnji drvoreda kroz naselje Oprisavci i uređenju naselja na 

području općine Oprisavci. 

9. Različito. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 

Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice  

 Općinskog vijeća općine Oprisavci 
 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 8. 

sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

 Zapisnik sa 8.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je  usvojen. 

 

Aktualni sat 

 
Mijo Vladić- kako se nitko ne javlja za riječ, ispada da vi u HDZ-u ništa ne trebate, rekli smo 

da načelnik riješi okruglo kamenje na parkingu, ali ništa od toga. Kod mene to tako ne ide. 

Franjo Klenuk- načelnik mora prikupiti ponude i to riješiti. Ako smo u 12 mjesecu mi kao 

vijeće donijeli Proračun , načelnik sukladno proračunu izvršava svoje obveze. 

Mijo Vladić- mi se svi moramo petljati, da nije Pejo na svoju ruku neke stvari odradio ne bi 

bilo ni to. 

Mijo Uremović- tiče se Prnjavora, pješačkog mosta iza trgovine, može li se kako riješiti, 

potrebno je napraviti novi most, ne treba ništa komplicirano. Također ukradena nam je kapija 

s groblja, to bi isto trebalo riješiti. 

Stipo Džambo- što se tiče parkinga i kamenih kugli, ne bi li bilo pametnije postaviti betonske 

cijevi i u njih zasaditi nekakvo cvijeće, to bi bila puno jeftinija varijanta. 

Antun Jovičić- treba provjeriti u projektu parkirna mjesta, da se ne dogodi nešto neplanirano. 
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Mijo Uremović- između ljudi u Prnjavoru i mene je bio dogovor da mi sami kosimo zelenu 

površinu u Prnjavoru, da li se to može tako i nastaviti, odnosno da u Prnjavoru javne površine 

budu riješene na taj način. 

Pejo Kovačević- kontaktirao sam Palmu, oni su nam naplaćivali cca  60.000 kn za održavanje 

javnih površina – nekih 21000 m 
2
. Stajališta sam da nam je to puno za platiti, te da bi takve 

poslove mogli riješiti kroz vlastiti komunalni pogon. Palma nam uzima za održavanje groblja 

cca 122.500,00 kn godišnje kroz grobnu naknadu. 

Što se tiče Prnjavora vidio sam da oko trgovine nije pokošeno. 

Mijo Uremović- Tomislav Mumić je to danas pokosio. 

 

 

TOČKA 1.  Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

    na području Općine Oprisavci. 

 

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

Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Oprisavci. 

Na prošloj sjednici razgovarali smo o mogućnosti da se izbori za vijeća mjesnih odbora održe 

isti dan kada i izbori za Europski parlament, međutim naputkom od Ministarstva uprave 

utvrđeno je da se ovi izbori u pravilu mogu održati isti dan, ali u odvojenim prostorijama i 

pred različitim izbornim tijelima. Kako nam je to nemoguće izvesti predloženo je da izbori 

budu 01. lipnja 2014.g. 

Mijo Vladić- tko plaća izbore za EU parlament 

Pejo Kovačević- Država financira izbore za EU parlament, a naše izbore financiramo mi 

sami. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o raspisivanju 

izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Oprisavci  

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 11 glasova ZA 

(jednoglasno) donesena  Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora  

na području Općine Oprisavci: 

 

Na temelju članka  61. a , stavak 2.  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 69. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  9.  

sjednici održanoj  14. travnja 2014.g. donosi 

ODLUKU 

o raspisivanju izbora za članove 

Vijeća mjesnih odbora na području Općine Oprisavci 

  

Članak 1. 

 Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Oprisavci za  

1. M.O. Oprisavci (za područje naselja Oprisavci)  

2. M.O. Trnjanski Kuti (za područje naselja Trnjanski Kuti)  

3. M.O. Poljanci (za područje naselja Poljanci)  

4. M.O. Svilaj (za područje naselja Svilaj)  

5. M.O. Stružani (za područje naselja Stružani)  

6. M.O. Zoljani (za područje naselja Zoljani)  

7. M.O. Prnjavor (za područje naselja Prnjavor)  

8. M.O. Novi Grad (za područje naselja Novi Grad)  

 Za dan provedbe izbora određuje se NEDJELJA,  01. lipnja  2014. godine 

 

Članak 2. 

 - U Vijeće Mjesnog odbora Oprisavci bira se 13 članova  
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 - U Vijeće Mjesnog odbora Trnjanski Kuti bira se 7 članova  

 - U Vijeće Mjesnog odbora Poljanci bira se 7 članova  

 - U Vijeće Mjesnog odbora Svilaj bira se 7 članova  

 - U Vijeće Mjesnog odbora Stružani bira se 5 članova  

 - U Vijeće Mjesnog odbora Zoljani bira se 5 članova  

 - U Vijeće Mjesnog odbora Prnjavori bira se 7 članova  

 - U Vijeće Mjesnog odbora Novi Grad bira se 7 članova  

 

Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova Vijeća mjesnih odbora na području 

općine Oprisavci. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave  u  „Službenom vjesniku  Brodsko-posavske županije“  i 

objavit će se  na oglasnim pločama u svim Mjesnim odborima općine Oprisavci, te na službenim web stranicama 

općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ).  

 

KLASA: 013-01/13-02/ 01 

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

 

 

TOČKA 2.  Donošenje Odluke o naknadama troškova za rad vijećnicima, članovima 

    radnih tijela, općinskom načelniku, zamjeniku/ci općinskog načelnika i 

    službenicima jedinstvenog upravnog odjela 

 

Franjo Klenuk- mi smo na jednoj od prošlih sjednica donijeli Odluku, da nam naknada 

ostaje ista. 

Pejo Kovačević- pročitao je nazočnima prijedlog Odluke :  

1. predsjedniku Općinskog vijeća 250,00 kuna 

2. članovima Općinskog vijeća 200,00 kuna 

3. članovima radnih tijela 200,00 kuna 

4. izvršnom tijelu Općine- općinskom načelniku i  

   zamjeniku/ci općinskog načelnika 200,00 kuna 

5. službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 200,00 kuna 

Antun Kovačević- realno je da predsjednik općinskog vijeća dobije veću naknadu. 

Franjo Klenuk- ja nisam za to da imam veću naknadu od ostalih, neka bude kao i za druge. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o naknadama 

troškova za rad vijećnicima, članovima radnih tijela, općinskom načelniku, zamjeniku/ci 

općinskog načelnika i službenicima jedinstvenog upravnog odjela 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 10 glasova ZA 

i 1 glasom PROTIV  donesena  Odluka o naknadama troškova za rad vijećnicima, 

članovima radnih tijela, općinskom načelniku, zamjeniku/ci općinskog načelnika i 

službenicima jedinstvenog upravnog odjela: 

 
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  9.  sjednici 

održanoj  14. travnja  2014.g. donosi 

 O D L U K U 

o naknadama troškova za rad članovima Općinskog vijeća općine Oprisavci, 

 članovima njihovih radnih tijela, Općinskom načelniku, Zamjeniku/ci 

općinskog načelnika i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci 

 

http://www.opcina-oprisavci.hr/
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Članak 1. 

Odlukom o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela (u tekstu koji 

slijedi: Odluka), određuje se naknada troškova za rad u pojedinom tijelu, uvjeti  pod kojima se ostvaruje pravo 

na naknadu, način na koji se naknada isplaćuje, kao i druga pitanja vezana uz naknadu troškova za rad. 

Članak 2. 

U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova za rad pripada: 

 

1. Članovima Općinskog vijeća općine Oprisavci, 

2. Članovima radnih tijela Općinskog vijeća ( povjerenstva, komisije, odbori, Socijalno vijeće i dr. ), 

3. izvršnom tijelu Općine ( općinski načelnik i zamjenik/ca općinskog načelnika) 

4. službenicima Jedinstvenog upravnog odjela kada sjednicama prisustvuju izvan radnog vremena. 

 

Pravo na naknadu troškova za rad članovi Općinskog vijeća i  njihova radna  tijela ostvaruju kada su prisutni 

sjednici tijela kojeg su članovi. 

 

Članak 3. 

Naknada troškova za rad isplaćuje se po sjednici u neto iznosu, kako sljedi: 

 

1. predsjedniku Općinskog vijeća 250,00 kuna 

2. članovima Općinskog vijeća 200,00 kuna 

3. članovima radnih tijela 200,00 kuna 

4. izvršnom tijelu Općine- općinskom načelniku i  

   zamjeniku/ci općinskog načelnika 200,00 kuna 

5. službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 200,00 kuna 

 

Članak 4. 

Naknade iz članka 3. ove Odluke isplaćuju se na temelju obračuna naknade za prisustvovanje 

sjednicama, a koju ovjerava potpisom Općinski načelnik. Ako osobe iz članka 3. ove Odluke, koje ostvaruju 

pravo na naknadu troškova, istog dana sudjeluju u radu više tijela, ostvaruje pravo na isplatu naknade samo za 

sudjelovanje u radu jednog tijela. 

Članak 5. 

Općinski načelnik, koji svoju dužnost obavlja profesionalno, ne ostvaruje pravo na naknadu troškova za 

sudjelovanje u radu tijela za vrijeme radnog vremena. 

 

Članak 6. 

Članovi Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela kad se upućuju na službeno putovanje u zemlji ili 

inozemstvu imaju pravo na dnevnicu kao i na naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene 

svrhe, a prema propisima koji uređuju naknade za službena putovanja za korisnike koji se financiraju iz 

sredstava Državnog proračuna 

 

Članak 7. 

Sredstva za naknade utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Oprisavci. Isplata 

naknade vrši se na temelju obračuna o prisustvovanju sjednicama, na žiro-račun korisnika naknade. 

 

Članak 8. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za sudjelovanje na sjednicama 

Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva općine Oprisavci  (KLASA: 023-05/03-01/24, URBROJ: 2178/14-

01-03-1 od 16. prosinca 2003.g.)  i Odluka o  naknadi i visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskih 

povjerenstava općine Oprisavci (KLASA: 023-05/10-01/3, UR.BROJ: 2178/14-01-10-1 od  12. ožujka 2010.g.) . 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije.“ 

 

KLASA: 023-05/14-01/20 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 3. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi i novčanim pomoćima na području 

    općine Oprisavci za 2014.g.  

 

Franjo Klenuk- mi smo donijeli Program socijalne skrbi za 2014.g., ovom odlukom trebali 

bi odrediti kriterije za dodjelu socijalne pomoći i oblike socijalne pomoći. Pomoć za školsku 

kuhinju isplaćivala bi se kao i do sada 2.000,00 kn mjesečno, ali bi trebala ići za socijalno 

ugroženu djecu. Tu je gospođa Marija koja nam može reći koliko mjesečno roditelji plaćaj 

školsku kuhinju. 

Marija Stojanović- pozdravila je nazočne. Za mjesec travanj kuhinja je iznosila 48,00 kn, ali 

različito je svaki mjesec, ovisi o broju dana. 

Pejo Kovačević- prijedlogom ove Odluke određeno je da jednokratna pomoć bude 1.000,00 

kn. Što se tiče kuhinje u našoj školi ima djece koja bi se hranila u školskoj kuhinji, ali nemaju 

sredstava za to.  

Mijo Vladić- općina će postati socijalna ustanova, ti svi roditelji imaju dječji dodatak. Mi 

imenom i prezimenom moramo znati koja su to djeca, nisam protiv, ali nek se zna kome 

dajemo novac i kod plaćanja struje pojedincima ne znamo koji su to ljudi. 

Pejo Kovačević- htio bih nadodati da ćemo s 2000,00 kn pomoći onu djecu čiji roditelji 

nemaju za kuhinju. 

Antun Jovičić- ja bih uključio i svoja razmišljanja u ovu dvojbu, trebao je načelnik 

porazgovarati s ravnateljem, da se vidi da to nije jednostavno. 

Pejo Kovačević- ne može nam se desiti da pojedina djeca koja možda nemaju pravi obrok ni 

kod kuće, da se ne hrane ni u školi. 

Franjo Klenuk- općina više ne plaća prijevoz učenicima, ali ovom odlukom je predviđeno 

ukoliko se za to ukaže potreba. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o socijalnoj skrbi 

i novčanim pomoćima na području  općine Oprisavci za 2014.g.  

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 11 glasova ZA 

(jednoglasno)   donesena  Odluka o socijalnoj skrbi i novčanim pomoćima na području 

općine Oprisavci za 2014.g. : 
 
 Na temelju odredbi članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 33/12), te članka 32. 

Statuta Općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 06/13) Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci na 9. sjednici održanoj dana 14. travnja  2014. godine donosi 

 

ODLUKA 

O SOCIJALNOJ SKRBI I NOVČANIM POMOĆIMA 

NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI ZA 2014. GODINU 

 

Članak 1. 

 Odlukom o socijalnoj skrbi i novčanim pomoćima na području Općine Oprisavci za 2014. godinu 

utvrđuju se prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje osigurava Općina Oprisavci 

Članak 2. 

 Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za 

podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili 

iz drugih izvora. 

Članak 3. 

 Nadležna tijela po ovoj Odluci  su Općinski načelnik općine Oprisavci  i Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno 

odredbama Zakona o općem upravnom postupku. 

 O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno tijelo Brodsko-posavske županije. 

 Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja osim ako zakonom nije drugačije određeno. 
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Članak 4. 

I. Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći: 

1.  Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih 

ovom Odlukom  su: 

Opći uvjeti:   

 državljanstvo Republike Hrvatske 

 stalno prebivalište na području Općine Oprisavci 

 

2.  Socijalni kriteriji za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći su: 

 korisnici pomoći za uzdržavanje u Centru za socijalnu skrb Slavonskom Brodu 

 drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći. 

Članak 5. 

II. Oblici pomoćiSocijalnog programa Općine Oprisavci za 2014. godinu: 

 pomoć u ogrjevnom drvu, 

 troškovi prijevoza učenika srednjih škola, 

 pomoć i njega u kući u vidu nabave namirnica i održavanja objekata socijalno ugroženih, 

 pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, crveni 

križ, 

 jednokratna novčana pomoć, 

Pomoć u ogrjevnom drvu 

Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3 m
3
 drva, ili se može 

odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska  županija, ili 

ako se pomoć daje iz sredstava općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom odredi Općinski načelnik 

općine Oprisavci, a koja ne može biti veća od visine koju je svojom Odlukom odredila Brodsko-posavska 

županija. 

Općinski načelnik  svoju odluku donosi sukladno pojedinačnim zahtjevima korisnika pomoći. 

Općina Oprisavci radi osiguranja sredstava za odobrenje pomoći iz stavka 1. ove točke podnosi zahtjev 

Brodsko-posavskoj  županiji najkasnije do kraja prosinca tekuće godine. 

Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za 

svakog korisnika Općina Oprisavci izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za svakog 

korisnika kojem se pomoć daje iz vlastitih sredstava općine Općinski načelnik općine donosi odluku o ostvarenju 

prava na pomoć u ogrjevnom drvu. 

Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć. 

Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom godišnje. 

Subvencija prijevoza učenika srednjih škola u Slavonskom Brodu  

Svi učenici srednjih škola koji putuju u Slavonski Brod sa prebivalištem na području  

Općine Oprisavci, koji se za put do škole  koriste javnim autobusnim prijevozom, mogu za vrijeme trajanja 

školske godine   ostvariti pravo na subvenciju troškova prijevoza u iznosu od 15 % cijene mjesečne karte. 

 Općina Oprisavci će subvenciju troškova prijevoza u iznosu od 15 % cijene mjesečne karte isplatiti 

prijevozniku na njegov žiro-račun, a prema izdanim mjesečnim računima čiji sastavni dio je popis učenika koji 

ostvaruju navedeno pravo. 

Pomoć i njega u kući u vidu nabave namirnica i održavanja objekata socijalno ugroženih 

Pravo na subvenciju troškova pomoći i njege u kući u vidu nabave  namirnica i materijala za 

održavanje objekta socijalno ugrožene osobe ostvaruje se putem zahtjeva podnijetog Općinskom načelniku. 

Pravo na subvenciju troškova stanovanja može se ostvariti za pomoć u nabavi namirnica potrebnih za život. 

Upravnim postupkom utvrditi će se da li podnositelj zahtjeva udovoljava kriterijima iz ove Odluke. 

Odluku o ostvarivanju prava na ovaj oblik pomoći donosi Općinski načelnik. 

Pravo na ovaj oblik pomoći realizirati će se sukladno ostvarenju Proračuna Općine. 

 

Pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, Crveni križ i 

dr. 

  Udrugama slijepih, umirovljenicima, liječenih alkoholičara i dijabetičara, na području Brodsko-

posavske županije koje imaju članove s područja Općine Oprisavci, te Crvenom križu  Općinski načelnik može 

na osnovu njihovog zahtjeva odobriti pomoć  ili u  visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska  županija, 

odnosno koja je zakonom propisana. 

Jednokratna novčana pomoć: 



8 
 

- Jednokratna novčana pomoć u visini do 1.000,00 Kn isplaćivati će se najugroženijima u određenim 

situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna bolest, neki račun, i sl.), te u određene blagdane 

(Sv. Nikola, Božić, Nova godina i sl.). Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju 

pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da Općina djelomično 

ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 

Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u Proračunu Općinski načelnik Općine 

Oprisavci će donijeti odluku o visini jednokratne novčane pomoći. 

Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu ostvariti jedanput godišnje. U izuzetno teškim 

slučajevima jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više puta godišnje o čemu odlučuje 

Općinski načelnik. 

- Pomoć u plaćanju školske kuhinje isplaćivat će se jednom mjesečno u iznosu 2.000,00 kn i to na 

način da se 100% sufinancira kuhinja socijalno ugroženoj djeci, a razlika novčanih sredstava do 

2000,00 kn da se rasporedi na ostalu djecu korisnike školske kuhinje. Osnovna škola je dužna do 

15-og u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti račun/izvješće o korištenju kuhinje na temelju 

kojega će se izvršiti isplata. 

- Sufinanciranje troškova ljetovanja školske djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim 

odmaralištima  u iznosu 5.000,00 kn isplatit će se temeljem zahtjeva na žiro-račun osnovne škole  

- Pomoć obiteljima za novorođeno dijete isplaćivat će se temeljem Odluke Općinskog vijeća kojom 

su utvrđene osnove i mjerila za isplatu. 

- Osnove i mjerila za pomoć redovnim studentima odredit će posebnom Odlukom Općinsko vijeće. 

 

Članak 6. 

Općinski načelnik može po potrebi svojom Odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje prava po 

pojedinim oblicima pomoći . 

Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun Općine Oprisavci. Općinski načelnik je 

ovlašten dio neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za 

koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni iznos 

potrebnih sredstava utvrđeni su Programom socijalne skrbi za 2014.g. 

Domaćinstvom se prema ovoj Odluci smatraju sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, u jednoj kući 

ili stanu. Ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći temeljem ove Odluke, može se sukladno međusobnom 

dogovoru ostvariti putem Centra za socijalnu skrb Slavonskog Brod, a na temelju Odluke Općinskog načelnika 

Općine Oprisavci. Korisnik pojedinog oblika pomoći dužan je Općini Oprisavci prijaviti svaku promjenu koja 

uvjetuje gubitak priznatog prava u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.  

 Sredstva za realizaciju prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Oprisavci, ovisno o 

prilivu  sredstava u Proračun.  

Članak 7. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 023-05/14-01/18 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

TOČKA 4. a) Donošenje Odluke o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog   

    zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci. 

  b)  Donošenje  Odluke  o imenovanju povjerenstva za zakup   

  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci 

 

 

Franjo Klenuk- pročitao je nazočnima prijedlog Odluke o početnoj cijeni za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci: 351,00 kn/ha  za oranicu, 201,00 

kn/ha za livadu i 126,00 kn/ha za pašnjak. 

Pejo Kovačević- planiramo raspisati javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Oprisavci na području općine Oprisavci (pročitao prijedlog javnog 

natječaja). 
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Antun Jovičić- sve što je u vlasništvu općine neka ide u zakup, a ako je zemljište predviđeno 

za zamjenu npr. zamjena za groblje Svilaj ne treba stavljati u natječaj. 

 

a) 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o  početnoj cijeni 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci. 

 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 11 glasova ZA 

(jednoglasno)   donesena  Odluka o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog  zemljišta u 

vlasništvu Općine Oprisavci : 
 

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  9.  sjednici 

održanoj  14. travnja 2014.g. donosi 

ODLUKU 

o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu općine Oprisavci 

 

Ĉlanak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odlučilo je da se kod raspisivanja javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci početna cijena poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

općine Oprisavci odredi u skladu s važećim: „PRAVILNIKOM O POČETNOJ ZAKUPNINI 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAKUP I 

ZAKUP ZA RIBNJAKE TE NAKNADI ZA VODU ZA RIBNJAKE“ 

trenutna početna cijena sukladno pravilniku iznosi:  

- 351,00 kn/ha  za oranicu 

- 201,00 kn/ha za livadu  

- 126,00 kn/ha za pašnjak 

Članak 2. 

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

posavske županije“ . 

 

KLASA: 023-05/14-01/19 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

b)  

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o imenovanju 

povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 11 glasova ZA 

(jednoglasno)   donesena  Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci: 
  

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  9.  sjednici 

održanoj  14. travnja  2014.g. donosi 

 O D L U K U 

o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci u povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Općine Oprisavci imenuje: 

1. ANTUN JOVIČIĆ, predsjednik 

2. ANTUN KOVAČEVIĆ, član 

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ, član 
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Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 023-05/14-01/21 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

TOČKA 5. Razmatranje prijedloga o osnivanju vlastitog komunalnog pogona 

 

Franjo Klenuk- u aktualnom satu smo čuli od načelnika o namjeri osnivanja vlastitog 

komunalnog poduzeća.  

Pejo Kovačević- u aktualnom satu sam rekao neke stvari vezano za osnivanje komunalnog 

poduzeća. Što se tiče komunalnih poslova, imamo ih dosta na području općine Oprisavci, 

možemo sami održavati javne površine. Zakonska nam je obveza da grobnu naknadu sami 

prikupljamo ili ako ne prikupljamo da izvršimo poravnanje s 31.01. za prethodnu godinu, što 

„Palma“ nikada nije napravila. Bivši načelnik je s „Palmom“ potpisao ugovor za obavljanje 

ovih poslova, ali oni se ne pridržavaju nekih stavki iz ugovora. Palma vrši obavljanje poslova 

kao što su izdavanje raznih potvrda i dozvola za rad na groblju. 

Antun Jovičić- Ništa nije idealno, činjenica je da su takve  dozvole uvedene iz razloga da se 

na groblju ne može raditi svašta, jer tu dolazi svatko i svašta se radilo. „Palma“ tu svakako 

ima trošak izlaska na teren. Ugovor o prijenosu prava ubiranja grobne naknade je na prijedlog 

revizije. Ako idemo na osnivanje vlastitog komunalnog poduzeća općina može izvršiti pravo 

ubiranja grobne naknade koja može biti i veća. 

Franjo Klenuk- u tih 20.000 m
 2

 javne površine, da li se ubraja igralište u Trnjanskim 

Kutima, Košuća i drugo. 

Mijo Vladić- samohodna kosilica ostaje u općini, zaposlit ćemo naše ljude, a općini će ostati 

novac koji joj pripada. Koju funkciju radi komunalni redar? 

Stjepan Kurkutović- Što je s ukopom?  

Pejo Kovačević- ako imamo vlastiti komunalno pogon možemo sami vršiti i ukop. 

Mijo Uremović- neka se održavanje javnih površina radi na ugovor o djelu. 

Franjo Klenuk- ja sam govorio o komunalnom poduzeću, što je s tim? 

Pejo Kovačević- komunalno poduzeće je nešto drugo, Garčin i Bukovlje imaju komunalno 

poduzeće. 

Franjo Klenuk- prijedlog je da se uzmu dvije osobe na ugovor o djelu za obavljanje 

komunalnih poslova- košenja javnih površina. 

Sanja Jaredić- a što je s zaštitom na radu, položenim za trimer i ostalo. 

Pejo Kovačević- mislim da ugovor o djelu nema ništa sa zaštitom na radu. 

Sanja Jaredić – ionako se ne smije reći da si nastradao na poslu. 

Mijo Uremović- neka općina kupi dva trimera i zaposli dva čovjeka na ugovor o djelu. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedloge 

a)  da se ovlasti Općinski načelnik da sklopi dva ugovora o djelu za obavljanje 

komunalnih poslova – košenje trave. 

b)  da se kupe dva trimera 

c)  da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi prijedlog Odluke o osnivanju 

vlastitog komunalnog pogona 
 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je 

  donesen sljedeći 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 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  9.  sjednici 

održanoj  14. travnja 2014.g. donosi 
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Z A K L J U Č A K 

o razmatranju prijedloga o osnivanju vlastitog komunalnog pogona 

 

           I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci nakon rasprave o razmatranju prijedloga o osnivanju 

vlastitog komunalnog pogona suglasno je : 

 

- da se ovlasti Općinski načelnik da sklopi dva ugovora o djelu za obavljanje komunalnih 

poslova – košenje trave na javnim površinama na području općine Oprisavci, 

-  da se ovlasti načelnik za kupnju dva trimera za obavljanje navedenih poslova, 

-  da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi prijedlog Odluke o osnivanju 

vlastitog komunalnog pogona. 

 

KLASA: 023-05/14-01/24 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 

 

 

 

TOČKA 6. Održavanje Dana općine 

 

Franjo Klenuk- dan općine pada u srijedu 16. travnja 2014.g. , trebali bi se dogovoriti kada i 

u nekom razumnom trošku da se održi. 

Pejo Kovačević- ja bih pitao bivšeg načelnika, koja praksa je bila prije? 

Antun Jovičić- Zadnje 2-3 godine Dan općine je održavan na taj datum, a  nekada je to bio 

utorak, srijeda… pa pomaknemo za petak. Većina općina je za dan općine uzela onaj dan 

kada su općine nastale. Za goste iz županije je problem ako hvatamo vikend. Mi nismo imali 

veliku širinu u programu, od kada je napravljen spomenik u Prnjavoru za pokojnog branitelja 

Ivana Ostojčić uveli smo polaganje vijenaca na spomenik, također se polažu vijenci na križ u 

Oprisavcima, misa na kraju i domjenak za sve uzvanike. 

Mijo Vladić – nekada je bilo da smo imali općinski turnir, pokupimo sve ekipe, najbolji 

dobiju pehar, došlo je do Svilaja i onda je stalo. Došao je novi načelnik i odmah je ukinuto. 

Što se tiče dana općine naša stranka to ne podržava, ja sam za to da se vrati nogometni turnir.  

Tu je onda puno ljudi, puno mladeži  i nije to onda samo nogomet.  

Franjo Klenuk- imali smo turnir u Oprisavcima, Trnjanskim Kutima i Svilaju. 

Sanja Jaredić- kada je Jovičić bio načelnik vi se nitko niste odazvali na dan općine, ja se ne 

mislim odazvati. Zašto bih ja išla na turnir. Samo je gospođa Marija Stojanović tada dolazila. 

Stjepan Kurkutović – svaki taj klub je tada zaradio na turniru. 

Antun Jovičić- nije to baš tako jednostavno, što kada se svi izredaju, sve se vrti i događa oko 

novca. Tu općina mora platiti za oko 150 ljudi da jedu i piju. 

Franjo Klenuk- za sve ekipe smo platili i onda na kraju svi jedu i piju. 

Mijo Vladić- i na „Razigranim grivama“ svi isto jedu i piju. 

Pejo Kovačević- treba odrediti termin kako bi svima odgovaralo. 

 

 

TOČKA 7. Rasprava  o namirenju novčane tražbine poduzeću „HEP“ d.o.o.,  

    ELEKTRA Slavonski Brod za neovlašenu potrošnju električne energije. 

 

Pejo Kovačević- ovih dana sam e-mailom dobio presudu u slučaju neovlaštenog korištenja 

električne energije na groblju Oprisavci za brojilo koje se vodi na ime općine Oprisavci.  

Radi se o cca 145.000 kn za glavnicu koja je bila nekih 70.000 kn i isto toliko kamata do 

danas. Slučaj je bio na sudu jer se općina žalila, a zastupao nas je odvjetnik Stanko Vujčić. 

Franjo Klenuk- radi se o struji u groblju, naime Elektra nas je optužila da krademo struju, 
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kazna po prvostupanjskoj presudi bila je 70.000 kn. Išli smo dati naše izjave na sud. Mi smo 

imali struju na stupu, to se uredno  plaćalo mjesečno. Kad je mrtvačnica bila završena, došlo 

se do saznanja da je  brojilo priključeno van brojila. To brojilo na stupu postavljeno je 70 i 

neke godine za potrebe gradnje spomenika na groblju. Ja stvarno ne znam što se tu dogodilo, 

niti se smatram odgovornim za isto. Trebalo je odmah ići kod Veira na nagodbu da se to 

stornira. 

Pejo Kovačević- postoji mogućnost da se žalimo na dio koji se odnosi na kamate, ali rečeno 

mi je u HEP-u da nikome do sada žalba nije uvažena. Mi smo dobili kaznu za krađu struje, 

dolazim na ideju da potražim Luketića, jer je on u to vrijeme održavao javnu rasvjetu, spojio 

je na tavanske osigurače. Moje mišljenje je da je taj majstor nas,  svojom nestručnošću 

oštetio. To je klasična krađa struje i mi to moramo platiti. 

Antun Jovičić- to se započelo događati kada sam ja bio načelni, došli su jedan ili dva čovjeka 

u općinu, ja sam tada bio u Zagrebu, čak su se i potpisali umjesto mene. Nisu me pozvali i 

rekli što su našli. Ja kada sam vidio što je mislio sam da li da pozovem policiju, tu bih 

spomenuio i „Projektgradnju“ i oni su u to vrijeme radili na groblju. Svega je tu moglo biti, 

prije svega je bilo sumnjivo što je struja redovno plaćana, onda od tada nema potrošnje. Iz 

toga razloga je to bilo sumnjivo.  Pokušavali smo razgovarati, gospođa Balašević iz Elektre je 

samo rekla da mi to moramo platiti. 

Mijo Vladić- ima li općina koju uplatnicu da je plaćena struja kada je mrtvačnica rađena, 

mislim da ni taj odvjetnik koji je radio na slučaju nije to dobro odradio. 

Antun Jovičić- do 2003.g. imali smo izlistanje po godišnjoj potrošnji. Ja nisam siguran tko je 

to uradio. Općina je ta na čijem zemljištu je brojilo, onaj tko sudi to tako gleda. 

Franjo Klenuk- ja sam bio na sudu, Luketić je išao prije mene. 

Mijo Vladić- tu je došlo do katastrofe. Treba tužiti Luketića , on je tada bio pod ugovorom s 

općinom Oprisavci. 

Franjo Klenuk – oni su mene nakon 8 godina zvali na sud. 

Pejo Kovačević- Elektra ima propisanu proceduru. 

Mijo Vladić- nikada to nismo imali na vijeću . 

Antun Jovičić- ne možete reći da nikada za ovo niste čuli. 

Antun Kovačević – u više navrata načelnik je izlagao o Elektri i groblju. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da Općinsko vijeće Općine Oprisavci 

  donosi sljedeći 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 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  9.  sjednici 

održanoj  14. travnja 2014.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o namirenju novčane tražbine poduzeću „HEP“ d.o.o., Elektra 

Slavonski Brod za neovlaštenu potrošnju električne energije 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci nakon rasprave o namirenju novčane tražbine poduzeću 

„HEP“ d.o.o., Elektra Slavonski Brod za neovlaštenu potrošnju električne energije prima na znanje  

 

- da je općina Oprisavci sukladno Presudi Županijskog suda u Slavonskom Brodu dužna 

poduzeću „HEP“ d.o.o., Elektra , Slavonski Brod za neovlaštenu potrošnju električne energije 

platiti dugovanje od  70.767,14 kn uvećano za  kamate u iznosu  71.353,51 kn i sudske 

troškove 2.515,51 kn. 

 

 

KLASA: 023-05/14-01/23 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 8. Donošenje Odluke o sadnji drvoreda kroz naselje Oprisavci i uređenju 

    naselja na području općine Oprisavci. 

 

 

Marija Stojanović- gospodin Rečić je osmislio prostor ispred pošte i stare zgrade općine. 

(Idejni projekt dala na uvid članovima općinskog vijeća).  

Idemo odraditi ispred stare općine, ali treba odraditi i u ostalim selima, da se ožive sela. Nisu 

to ne znam koja sredstva, a sve će drugačije izgledati. 

Mijo Vladić- trebalo bi i zacijeviti kanal, ali ne znam po zakonu koliko se može zacijeviti. 

Franjo Klenuk- 50 metara do znaka nama nisu dali kada smo tražili. Kakav je prijedlog za 

drvored? 

Mijo Vladić- mislim da smo za drvored sada zakasnili. 

Franjo Klenuk- mislim da bi to u svakom selu trebalo odraditi, da se posije trava, zasadi 

cvijeće. Ovdje bi trebalo napraviti jedan lijepi prostor. Tokom ove godine da se to sve odradi. 

Marija Stojanović- ovo proljeće se može odraditi ovdje ispred doma. 

Antun Kovačević- nakon idejnog projekta trebalo bi to i odraditi. 

Franjo Klenuk- u Garčinu je lijepo odrađeno. 

Marija Stojanović- ovo je prekrasno osmišljeno.  

Mijo Vladić- biti će uvijek ljepše nego što je. 

Pejo Kovačević- dobili smo od poljoprivredne škole ponudu za presadnice. 

Marija Stojanović- prošle godine su žene iz udruge radile, Anđa Kovač i Eva Radman, pa su 

održavale cvijeće, sada su također izrazile želju da bi volontirale 1 sat dnevno. Ako bi dobile 

cvijeće, treba još riješiti zaštitu na prozorima. 

Antun Jovičić- načelnik ima ovlast da to odradi bez vijeće, kada je moglo ići bojanje, može i 

ovo.  

Pejo Kovačević- očekujem još ponudu od gosp. Rečića. 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Odluke o sadnji 

drvoreda kroz naselje Oprisavci i uređenju naselja na području općine Oprisavci. 

 Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća  konstatira da je s 11 glasova ZA 

(jednoglasno)   donesena  Odluka o sadnji drvoreda kroz naselje Oprisavci i uređenju 

naselja na području općine Oprisavci:  
 

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  9.  sjednici 

održanoj  14. travnja 2014.g. donosi 

ODLUKU 

o sadnji drvoreda kroz naselje Oprisavci 

  

Ĉlanak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odlučilo je da se kroz naselje Oprisavci zasadi drvored, te da se 

sadnjom cvijeća i ukrasnog bilja uredi prostor ispred starog doma, a u naredno vrijeme da se urede i ostala sela 

općine. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 023-05/14-01/22 

URBROJ: 2178/14-01-14-1 
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TOČKA 9. Različito. 

 

Pejo Kovačević- dobio sam upit L.U. „Sokol“ Oprisavci, zašto su oni dobili manje novčanih 

sredstava, odnosno redovnu dotaciju, manje od L.D. „Posavina“ Svilaj. 

Antun Jovičić - L.D. „Posavina“ Svilaj ima tri grupe, a oni jednu grupu. 

 

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

22,50 sati. 
 

 

 

Zapisnik vodila:  

 Ankica Galović 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 


