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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/19-01/02 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-2 

Oprisavci, 29. ožujka 2019. g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 29. ožujka 2019.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 29. ožujka 

2019. g.  s početkom u 19,15 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Oprisavci Mijo Uremović. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

 

 

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ  

- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ  

- NISU NAZOČNI: Članovi Općinskog vijeća FRANJO JAREDIĆ I STIPO DŽAMBO 

 

Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci. 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući MIJO UREMOVIĆ konstatira da je 

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

pravovaljani nastavak rada. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović  prije čitanja dnevnog reda predložio je da točka 1. 

i 2. zamjene mjesta , te da glasi: 

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. ANA REČIĆ 

3. MIJO VLADIĆ 

4. PETAR VINARIĆ 

5. MATO VUKOVIĆ 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

8. STJEPAN VUČKOVIĆ 

9. MARIJA JUKIČ 

10. MATO BOTICA 

11. ANTUN UREMOVIĆ 
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DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice 

                                      Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

1. Donošenje Zaključka o prestanku  mandata vijećniku LUKI JELIĆ . 

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

31.prosinca 2018.g. (usvajanje izvješća)  

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

31. prosinca 2018.g. 

4.   Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2018.g. 

5.   Izvješća Općinskog načelnika po programima (usvajanje izvješća)  

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

infrastrukture Općine Oprisavci za 2018.g. 

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

       Općine Oprisavci za 2018.g. 

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

djelatnostima Općine                

Oprisavci za 2018.g. 

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

zaštite na području Općine Oprisavci za 2018.g.  

e) Izvješće Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2018.g. 

f) Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018. g. 

g) Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u 

2018.g. 

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

obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem  31.12.2018.g. (usvajanje izvješća)  

7. Izvješće Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci 

za 2018.g. (usvajanje izvješća) 

8. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2018.g. (usvajanje 

izvješća) 

9. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci od 08.lipnja 2018.g. 

10. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 

području  Općine Oprisavci. 

11. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 

Općine Oprisavci. 

12. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na 

području Općine Oprisavci 

13. Donošenje Plana gospodarenja otpadom na području općine Oprisavci za razdoblje od 

2018. do 2023. g. 

14. Različito. 
 

 

Dnevni red s predloženom izmjenom je jednoglasno usvojen. 
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Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci  

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 11. sjednice, 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik  sa 11.  sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen. 

 

Aktualni sat.  

 

Pejo Kovačević-izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice do danas odrađeno sljedeće: 300 m 

staze u Oprisavcima, natječaj za udruge, kandidiranje natječaja prema Ministarstvima, završavaju 

se mrtvačnice. 

Stjepan Novoselović- postavio je pitanje načelniku vezano za dom u Poljancima; nisu ugrađena 

vrata na ženskom WC-u, kao ni lajsne na pločicama i rasvjeta. Čudna je i ventilacija koje u 

projektu nije bilo. Dom treba staviti u upotrebu tako da ta investicija ima smisla. Također je 

postavio pitanje vezano za vrtić, dali se što radilo i koliki je broj zainteresiranih? 

Pejo Kovačević-odgovorio je da će dom biti odrađen do kraja, općinsko vijeće je donijelo odluku 

za dom u Oprisavcima, a za druge domove nije donesena odluka. Kada se nabavi oprema za dom 

morat će se donijeti odluka o korištenju, ali o tome će se još raspravljati. Također je rekao da što 

se tiče vrtića da je potrebno prenamijeniti prostor i da bi problem mogao biti što je prostorija na 

katu. Projekt je kandidiran  na natječaj ministarstva graditeljstva, ali svakako se planira izgradnja 

novog dječjeg vrtića.  Prvi korak je projektna dokumentacija, a po istom natječaju prijavljena je i 

izgradnja staze. 

Mato Botica-osvrnuo se na broj točaka dnevnog reda na ovoj sjednici, te je napomenuo ako treba  

da sjednice budu češće. Postavio je pitanje kada će se postaviti vrata  na WC-ima u domu u 

Trnjanskim Kutima i dali će biti nabavljeno posuđe za kuhinju? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da Općinsko vijeće uz godišnji obračun donosi programe kojih ima 

puno i ostale točke su većinom vezane za godišnji obračun, tako da te sjednice uvijek imaju puno 

točaka. Što se tiče WC-a on  nije ni trebao biti tu. Posuđe će biti istovremeno nabavljeno za 

Poljance i Trnjanske Kute. 

Mijo Vladić-napomenuo je da načelnik daje izvještaj da se radi staza  koja nije bila planirana,  a 

staza  kod groblja i zacjevljenje kanala kod groblja se ne radi, a veliki je problem kada su sahrane. 

Pejo Kovačević-odgovorio  je da je staza groblje i zacjevljenje kanala u proračunu i da će to biti 

napravljeno, Staza prema reciklažnom dvorištu financirat će se sredstvima LAG-a. Prvo se išlo s 

tim  da se završe mrtvačnice i onda se kreće dalje. 

 

TOČKA 1.   Donošenje Zaključka o prestanku mandata vijećniku LUKI JELIĆ . 

 

Mijo Uremović- izvijestio je Općinsko vijeća da je prije ove sjednice održana sjednica 

MANDATNOG POVJERENSTVA , te je nazočnima pročitao izvješće u kojem stoji da  LUKI 

JELIĆ (HDZ) dana 15. veljače 2019.g.  prestaje mandat člana  Općinskog vijeća općine Oprisavci  

zbog promjene prebivališta s područja općine Oprisavci. 

HRVATSKA DEMOKRATKA ZAJEDNICA – HDZ ,  odredila je da će LUKU JELIĆ zamijeniti  

neizabrani kandidat s liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ – MARIJA 

JUKIĆ; HRVATICA; OPRISAVCI, OPRISAVCI 273; članica HDZ-a. kandidirana na listi HDZ-a 

na izborima 21. svibnja 2017.godine. 

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA GLASOVANJEM DONOSE ZAKLJUČAK O PRESTANKU 

I VERIFIKACIJI MANDATA , koji glasi: 
Na temelju članka 80. stavak 4., a u vezi s člankom 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 

novine“ broj 144/12 i 121/16.) i članka 30. Statuta općine Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko 
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posavske županije” 3/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na svojoj 12. sjednici održanoj 29. ožujka 

2019. godine, na prijedlog Mandatnog povjerenstva  donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 

o prestanku mandata članu Općinskog vijeća  LUKI  JELIĆ  

i verifikaciji mandata zamjenici člana Općinskog vijeća  MARIJI  JUKIĆ 

 

 

I 

  LUKI JELIĆ (HDZ), dana 15. veljače 2019.g.  prestaje mandat člana  Općinskog vijeća općine 

Oprisavci  zbog promjene prebivališta s područja općine Oprisavci.  

 

II 

 HRVATSKA DEMOKRATKA ZAJEDNICA – HDZ ,  odredila je da će LUKU JELIĆ zamijeniti  

neizabrani kandidat s liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE-HDZ – MARIJA JUKIĆ; 

HRVATICA; OPRISAVCI, OPRISAVCI 273; članica HDZ-a. kandidirana na listi HDZ-a na izborima 21. 

svibnja 2017.godine. 

      Verificira  se mandat zamjenici člana Općinskog vijeća MARIJI  JUKIĆ,  koja dužnost zamjenice 

člana Općinskog vijeća počinje obnašati 29. ožujka 2019.g. 

 

III 

     Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA:  023-05/19-01/07 

UR.BROJ:  2178/14-01-19-1 

 

Predsjedavajući Mijo Uremović, poziva MARIJU JUKIĆ na čin davanja svečane 

prisege, obzirom da mu je potvrđen mandat člana Općinskog vijeća. Predsjedavajući čita tekst 

svečane prisege: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine 

Oprisavci obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike 

Hrvatske, zakona i Statuta Općine Oprisavci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 

Republike Hrvatske i Općine Oprisavci ”. Po pročitanom tekstu svečane prisege, vijećnica 

MARIJA  JUKIĆ izgovara riječ: “Prisežem”. Predsjedavajući napominje da će MARIJA JUKIĆ  

potpisani tekst Svečane prisege te ga predati tajnici općine. 

 

 

TOČKA 2.  Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od 01.     

          srpnja do 31.prosinca 2018.g. (usvajanje izvješća)  

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili Izvješće o radu 

Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje  od  01. srpnja do  31. prosinca 2018.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11. glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i članka 30. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 

12. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donosi: 

 

 



5 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  Općinskog načelnika 

 za razdoblje   01. 07. 2018.g. do 31.12. 2018. g. 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje   01. 07. 2018.g. do 31.12. 2018. g. što je u skladu s člankom  48. Statuta općine Oprisavci  

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18). 

 

KLASA: 023-05/19-01/08 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-1 

 

 

TOČKA 3.   Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01.      

            siječnja– 31. prosinca 2018.g. 

 

Mijo Uremović-  napomenuo je da su svi vijećnici u materijalima dobili Godišnje izvješće o 

izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca 2018.g. 

Pejo Kovačević- upoznao je nazočne da je nakon donošenja Odluke o izmjeni i dopuni proračuna za 

2018.g. dana 20.12. 2018. donio Tehnički rebalans proračuna koji glasi : 

Na temelju članka 5. Odluke o izvršavanju proračuna općine Oprisavci za 2018.godinu, općinski načelnik 

donosi  

ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZMEĐU PRORAČUNSKIH POZICIJA PRORAČUNA 

OPĆINE OPRISAVCI ZA 2018.GODINU  

Članak 1.  

Ovom Odlukom sredstva proračunskih stavki proračuna općine Oprisavci za 2018. godinu 

preraspodjeljuju se na slijedeći način: RASHODI PRORAČUNA-PO POZICIJAMA  

Pozicija 17-Komunalne usluge -200.000,00 kn umanjuje se za 7.000,00 kn i sada iznosi 193.000,00 kn 

Pozicija 02-Ostali rashodi za zap. -22.000,00 kn povećava se za 7.000,00 kn i sada iznosi 29.000,00 kn 

Pozicija 08001-Dod. ulaganja-ostalo -85.000,00 kn povećava se za 6.000,00 kn i sada iznosi 91.000,00 kn 

Pozicija 08001-Dodatna ulaganja-Dom Poljanci -500.000,00 kn smanjuje se za 6.000,00 kn i sada iznosi 

494.000,00 kn  

Pozicija 93-Ostali građ. objekti-mrtvačnica Svilaj-400.000,00 kn umanjuje se za 3.000,00 kn i sada iznosi 

397.000,00 kn  

Pozicija 094- Ostali građ. objekti mrtvačnica Prnjavor -100.000,00 kn povećava se za 3.000,00 kn i sada 

iznosi 103.000,00 kn 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca 2018.g., te nakon glasovanja 

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA (jednoglasno) prihvatilo načelnikovo izvješće 

o donošenju ODLUKE O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZMEĐU PRORAČUNSKIH  

POZICIJA PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI  ZA 2018.GODINU  i donijelo 
      

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08, 136/12 i 15/15)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 12. sjednici održanoj 29. ožujka 2019.g. 

donijelo 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-31.12.2018.g. 

OPĆI DIO 

I 

Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.620.181,08 Kn. 
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II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018. godinu izvršeni su u 

ukupnom iznosu od 6.318.907,64 

III 

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

prihoda: 

  Ostvareni prihodi i primici 1-12-18.g……………………..…5.620.181,08 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1-12-18.g……………………….....6.318.907,72 Kn 

  Msnjak  prihoda-1-12-2018.godine……………….…….........-698.726,64 Kn 

  

 Ukupni utvrđeni  višak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

  Višak  prihoda prenesen iz 2017.g………………........…....1.024.132,53 Kn 

  Manjak prihoda-1-12-18. godine…....………...…..………… -698.726,64 Kn 

     Ukupni višak prihoda                                                          325.405,89 Kn 

 

 Rezultat poslovanja utvrđuje se kao, višak prihoda,  se po izvorima financiranja: 

Višak prihoda -opći prihodi i primici- 344.407,09 kn, 

Manjak prihoda –prihodi utvrđeni posebnim zakonom- -54.571,02 kn, 

Višak prihoda -tekuće pomoći-  17.339,63 kn, 

Višak prihoda-prihodi po posebnim ugovorima-  38.230,19 kn. 

   

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2018.godine bilo je  1.600.357,01 Kn,  a na dan 31.12.2018.godine  

615.711,49 Kn. 

Stanje blagajne na dan 1.1.2018.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.2018 g. 0,00  Kn. 

 Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2018.g. iznosi 63.187,00 Kn. 

 

V 

  Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2018.g.,517.220,48 sastoji se od: 

 

- potraživanja za općinske poreze…………………………….…………76.123,20 Kn 

- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. 70.838,67 Kn 

- potraživanja za komunalni doprinos................................................16.166,19  Kn  

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

- potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….……….... 34.903,86 Kn 

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

- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.države………………....217.166,30 Kn 

- potraživanja od spom. rente…………………………………………...… ..45,94 Kn 

- potraž. za naknade od nef .imovine.………………………….....…...18.900,00 Kn 

- ostala potraživanja od nefin.imovine……………………………..…..14.240,00 Kn 

- potraživanja- grobna naknada………………………………….……..36,482,40 Kn 

- potraživanja za vodni doprinos……………………………………..….…989,27 Kn 

- potraživanja od dugotrajne imovine ( Grad Sl.Brod)……………...……..62,60 Kn 

- prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta………………………....7.000,00 Kn 

 

VI 

 Nepodmirene obveze na dan 31.12.2018.godine u ukupnom iznosu od 290.305,60 Kn, a odnose se na: 

 

- Obveze prema dobavljačima.........................................................210,221,92 Kn 

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

- Obveze za zaposlene(plaća 12/2018)………………………………..40.933,68 Kn 

- Obveze za predujmove (sala)…………………………………………32.850,00 Kn 

 

VII 

  Godišnje izvješće o izvršenju  proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih 

podataka Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 

proračuna općine Oprisavci, za  razdoblje 1.1.-31.12.2018.godinu. 
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POSEBNI DIO 

VIII 

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

osnovnim i potanjim namjenama. 

X 

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 

primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje,   bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije». 

 

KLASA: 400-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-1    
 

 

TOČKA 4.   Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2018.g. 

 

Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu svi su dobili Odluku  o raspodjeli rezultata poslovanja na 

dan 31.12.2018.g. 

 

nije bilo pitanja po ovoj točki dnevnog reda 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

  
Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.114/2010.), 

Općinsko vijeće općine Oprisavci  je na svojoj 12.  sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019.g. 

 

O D L U K U 

O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2018.G. 

 

I 

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2018. godine iznosio je 2.353.886,56  Kn. 

 

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

iznosi 2.008.480,67 kn. 

 

Višak prihoda poslovanja koristit će se i za pokriće manjka prihoda od financijske imovine koji 

iznosi 20.000,00 kn 

 

 Nakon raspodjele, odnosno pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine i manjka prihoda od 

financijske imovine , višak prihoda poslovanja iznosit će 325.405,89 Kn. 

 Ukupni višak prihoda poslovanja , kao rezultat poslovanja,  raspoređuje se po izvorima 

financiranja: 

Višak prihoda -opći prihodi i primici- 324.407,09 kn, 

Manjak prihoda –prihodi utvrđeni posebnim zakonom- -54.571,02 kn, 

Višak prihoda -tekuće pomoći -  17.339,63 kn, 

Višak prihoda-prihodi po posebnim ugovorima -  38.230,19 kn. 

 

 Dio viška prihoda -opći prihodi i primici, koristit će se za pokriće manjka prihoda-prihodi utvrđeni 

posebnim zakonom, i nakon pokrića, višak prihoda poslovanja, raspoređen po izvorima financiranja. 

iznosit će: 

Višak prihoda -opći prihodi i primici - 269.836,07 kn. 

Višak prihoda -tekuće pomoći -  17.339,63 kn, 

Višak prihoda-prihodi po posebnim ugovorima -  38.230,19 kn. 
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 Višak prihoda iz ove Odluke rasporedit će se u Proračun Općine Oprisavci za 2019. godini pri 

prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprisavci za 2019. godinu. 

II 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 400-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-2    
 

TOČKA 5.  Izvješća Općinskog načelnika po programima (usvajanje izvješća)  

 

Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu svi su dobili izvješće o izvršenim programima. 

za 2018.g 

 

nije bilo rasprave po ovim točkama. 

 

 

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

infrastrukture Općine Oprisavci za 2018.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 30. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

svojoj  12.  sjednici održanoj 29. ožujka 2019.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

općine Oprisavci za 2018.g. 

 

Članak 1. 

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

komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2018.g. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/19-01/02 

URBROJ: 2178/14-02-19-1, Oprisavci, 15 ožujka 2019.g)                       

 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 400-01/19-01/02 

URBROJ: 2178/14-01-19-2 

 

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

       Općine Oprisavci za 2018.g. 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
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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, 19/13, 137/15 i 123/17)  i temeljem članka  30. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  12. sjednici održanoj 29.  ožujka 2019.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci 

za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Oprisavci za 2018. godinu 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/19-01/05 

URBROJ: 2178/14-02-19-1, Oprisavci, 15. ožujka 2019.g)                     

 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 400-01/19-01/05 

URBROJ: 2178/14-01-19-2 

 

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

djelatnostima Općine  Oprisavci za 2018.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)   i temeljem članka 30. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  12.  sjednici održanoj  29. ožujka 2019.g. donosi 

 

O D L U K U 

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

djelatnostima Općine Oprisavci  za 2018. godinu 
 

Članak 1. 

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

djelatnostima Općine Oprisavci  za 2018. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/03 

URBROJ: 2178/14-02-19-1, Oprisavci, 15. ožujka 2019.g)                       

 

 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

 

 KLASA:400-01/19-01/03 

URBROJ: 2178/14-02-19-2 
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d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 

na području Općine Oprisavci za 2018.g.  

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)   i temeljem članka 30. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  12  sjednici održanoj  29.  ožujka 2019.g. donosi 

 

O D L U K U 

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

području Općine Oprisavci  za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

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

na području Općine Oprisavci  za 2018. godinu 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/19-01/04, URBROJ: 

2178/14-02-19-1, Oprisavci,  15. ožujka 2019.g.)                      

                     

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 400-01/19-01/04 

URBROJ: 2178/14-01-19-2 

 

e) Izvješće Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2018.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta 

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na 12.  sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donosi: 

 

ZAKLJUČAK  

o primanju na znanje  izvješća Općinskog načelnika o  korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 

ribnjake na području Općine Oprisavci za 2018.g. 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće Općinskog načelnika o korištenju 

sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2018.g. 

 

Članak 2. 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 320-02/19-01/02, 

URBROJ:2178/14-01-19-1, od 15. ožujka 2019.g.). 
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Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 320-02/19-01/02 

URBROJ:2178/14-01-19-2 

 

f) Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018. g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta 

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na 12.  sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donosi: 

 

ZAKLJUČAK  

o primanju na znanje Izvješća  o korištenju sredstava ostvarenih od  

šumskog doprinosa za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće Općinskog načelnika o  korištenju 

sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018. godinu 

 

Članak 2. 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 320-02/19-01/03, 

URBROJ:2178/14-01-19-1, od 15. ožujka 2019.g.). 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 400-01/19-01/06 

URBROJ:2178/14-01-19-2 

 

g) Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u 

2018.g. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta 

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na 12.  sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donosi: 

 

ZAKLJUČAK  

o primanju na znanje Izvješća o utrošku naknade za zadržavanje  

nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u 2018.g. 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće Općinskog načelnika o  utrošku 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u 2018.g. 
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Članak 2. 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 400-0119-01/-, 

URBROJ:2178/14-01-19-1, od 15. ožujka 2019.g.). 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 

 

 

KLASA: 400-01/19-01/07 

URBROJ:2178/14-01-19-2 

 

TOČKA 6.   Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih  

            sredstava,  te  obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem  31.12.2018.g.     

            (usvajanje izvješća)  

 
Mijo Uremović-pozvao je Općinskog načelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda. 

Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi  u materijalima dobili izvješće povjerenstva za popis inventara.  

 

Načelnik je nazočnima pročitao izvješće 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i članka 30. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 

12. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donosi: 

 

 

ODLUKU 

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

obveza i potraživanja općine Oprisavci sa 

stanjem 31.12.2018.g. 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci usvojilo je izvješće o godišnjem popisu dugotrajne 

imovine,sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Oprisavci sa       

stanjem 31.12.2018.g 

 

Članak 2. 

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

 

KLASA: 023-05/19-01/06 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 7.      Izvješće Općinskog načelnika  o provedbi Plana gospodarenja otpadom      

   općine  Oprisavci za 2018.g. (usvajanje izvješća) 

 

Mijo Uremović- rekao je da je navedeno izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom     

općine  Oprisavci za 2018.g.svatko dobio u materijalima. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
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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,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta 

općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na 12. sjednici održanoj dana 29.  ožujka 2019. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi  

plana gospodarenja otpadom u 2018.g. 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Oprisavci  za 2018. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika. (KLASA: 351-01/19-01/02 

URBORJ: 2178/14-02-19-1, od  11. ožujka 2019.godine). 

 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

 

KLASA: 351-01/19-01/02 

URBORJ: 2178/14-02-19-2 

 

 

TOČKA 8.   Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2018.g.      

          (usvajanje   izvješća) 
 

Mijo Uremović –u materijalima su svi  primili izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2018.g.      

 

Nije bilo rasprave i pitanja o ovoj točki. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na 12. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donosi: 

 

ZAKLJUČAK  

o primanju na znanje  izvješća Općinskog načelnika  

o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće Općinskog načelnika o primjeni 

agrotehničkih mjera u 2018.godini 

Članak 2. 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika. ((KLASA: 320-02/19-01/01, 

URBROJ:2178/14-01-19-1, od 15. ožujka 2019.g.). 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 320-02/19-01/01 

URBROJ:2178/14-01-19-2 
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TOČKA 9.  Donošenje Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja     

          poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području  

          Općine Oprisavci od 08.lipnja 2018.g. 

 

Mijo Uremović- zamolio je načelnika da izvijesti vijeće po ovoj točki dnevnog reda. 

Pejo Kovačević- obavijestio je nazočne da se ovom Odlukom poništava Odluka o donošenju 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Oprisavci(KLASA:023-05/18-01/20, UR.BR.:2178/14-01-18-1 od 08. lipnja 2018.g.). 

Navedena Odluka se poništava na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede (KLASA:945 

01/18-01/745, URBROJ:525-07/1791-18-2 od 11. rujna 2018.g.) .Suglasnost općina nije dobila 

zbog čestica koje prema očitovanju Hrvatskih voda imaju svojstvo javnog dobra i ne mogu biti 

predmet raspolaganja. U programu raspolaganja je bila određena maksimalna površina za 

zakup zajedničkih pašnjaka, što ne može tako nego prema uvjetnom broju stoke. Površine nisu 

bile dobro zbrojene, potrebno je još označiti neke površine što su manji tehnički nedostaci. Za 

ispravljeni program proveden je javni uvid. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka  30. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  12.  sjednici održanoj 29. ožujka 2019.g. donosi 

 

 

ODLUKU  

o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom poništava se Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci (KLASA:023-05/18-01/20, 

UR.BR.:2178/14-01-18-1 od 08. lipnja 2018.g.). 

 

Članak 2. 

 Navedena Odluka se poništava na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede (KLASA:945-

01/18-01/745, URBROJ:525-07/1791-18-2 od 11. rujna 2018.g.) 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena  u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske  županije“. 

 

KLASA: 023-05/19-01/11 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 10.   Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  

  države na području  Općine Oprisavci 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
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 Na temelju članaka 29., stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18 i 

115/18)  i članka 30. Statuta Općine Oprisavci  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 12. sjednici održanoj 29. ožujka 2019. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci 

         

Članak 1. 

 Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Oprisavci. 

             Članak 2. 

   Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Oprisavci sastavni je dio ove Odluke i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“ osim prikaza katastarskih čestica po predviđenom i dosadašnjem obliku raspolaganja a koje se 

mogu naći na službenoj internetskoj stranici Općine Oprisavci (www.oprisavci.hr).  

Članak 3. 

Program raspolaganja se donosi na temelju pristigle, zakonom propisane dokumentacije sukladno 

Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/18 i 115/18). 

Ukoliko nakon donošenja Programa raspolaganja, a po primitku dokumentacije koja prije 

donošenja Programa nije pristigla, dođe do promjena u obuhvatu ili namjeni površina obuhvaćenih 

Programom raspolaganja, radit će se Izmjene i dopune Programa raspolaganja Poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Oprisavci. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i nakon pribavljenih 

suglasnosti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Oprisavci će se primjenjivati. 

 

 

KLASA:023-05/19-01/12 

UR.BR.:2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 11.  Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u  ¸

  vlasništvu  Općine Oprisavci. 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi u materijalima primili prijedlog Odluke o 

načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Oprisavci. 

Pejo Kovačević- rekao je da Općinsko vijeće Općine Oprisavci mora donijeti Ovu Odluku 

sukladno nalazu Državnog ureda za reviziju. 

 

Rasprave po ovoj točki nije bilo. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 

O D L U K U 

o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina 

u vlasništvu Općine Oprisavci 

 

(KLASA: 023-05/19-01/10, URBROJ: 2178/02-03-19-1- ova Odluka sastavni je dio Zapisnika) 
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TOČKA 12.  Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim            

   građevinama na području Općine Oprisavci 

 

Pejo Kovačević- sukladno nalazu Državnog ureda za reviziju Općinsko vijeće treba donijeti  

Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području 

Općine Oprisavci 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  

 
 Na temelju članka 23. stavka 3.  i članka 146. stavak 1. Zakona o vodama (''Narodne novine'' br. 

153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14, 46/18.) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci (“'Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” br. 03/18.), Općinsko vijeće Općine Oprisavci, na 12. sjednici održanoj 29. 

ožujka 2019. godine, donijelo je 

O D L U K U 

o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 

na području Općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

Općina Oprisavci prenosi pravo vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine 

Oprisavci u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga ''VODOVOD'' d.o.o. iz Slavonskog Broda (u 

daljnjem tekstu: Isporučitelj) i to kako slijedi: 

 građevine za javnu vodoopskrbu sa pratećim objektima  

 

Članak 2. 

Vrijednost komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ove Odluke iskazana je u poslovnim knjigama općine 

Oprisavci i na dan 01.01.2019.g. iznosi  4.117.856,54 kn. 

 

Članak 3. 

Prijenos vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ove Odluke izvršit će se povećanjem 

temeljnog uloga Općine Oprisavci u temeljnom kapitalu Isporučitelja.  

 

Članak 4. 

Međusobna prava i obveze između Općine Oprisavci i Isporučitelja u vezi s prijenosom komunalnih vodnih 

građevina u vlasništvo Isporučitelja uredit će se posebnim ugovorom. 

  

Članak 5. 
 Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih radnji za provedbu ove Odluke. 

  

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u ''Službenom vjesniku Brodsko- posavske 

županije''.  

 

KLASA: 023-05/19-01/09 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 13.  Donošenje Plana gospodarenja otpadom na području općine Oprisavci za  

  razdoblje od 2018. do 2023. g. 

 

Mijo Uremović-rekao je da su svi članovi Općinskog vijeća primili Plan gospodarenja otpadom 

na području općine Oprisavci za razdoblje od 2018. do 2023. g. 

Stjepan Novoselović-napomenuo je da je u jednoj točki plana da komunalni otpad odvozi tvrtka 

Runolist, te da bih trebalo pisati tvrtka Rakitovac. 
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Pejo Kovačević-rekao je da će provjeriti i da će se to ispraviti. 
Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 

73/17) i članka 30. Statuta Općine Oprisavcia (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 03/18.), 

Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 12. sjednici održanoj 29. ožujka 2019.g. donosi  

 

ODLUKU 

o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci 

za razdoblje od 2018. do 2023. godine 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje  od 2018. – 2023. godine, 

koji je izradila tvrtka EKO SAVJETNIK d.o.o., Matije Gupca 28, 35000 Slavonski Brod (OIB: 

31441764158), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije 

izdao prethodnu suglasnost (KLASA:351-01/19-01/13, URBROJ:2178/1-03-19-2 od 05. ožujka 2019. 

godine). 

 Javni uvid u nacrt Plana održan je od 16. siječnja 2019.godine do 16. veljače 2019. godne  u 

skladu s člankom 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

Članak 2. 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje od 2018.-2023. godine sastavni je dio 

ove Odluke i objavit će se  na web stranici Općine Oprisavci. 

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Plan gospodarenja otpadom Općine Oprisavci za razdoblje 

2012.-2020.g. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 20/2011). 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

KLASA: 023-05/19-01/13 

URBROJ:2178/14-01-19-1 

 

TOČKA 14.  Različito. 

 

Mijo Vladić-rekao je da nije zadovoljan što na reciklažnom dvorištu nije isključeno svijetlo te da 

treba provjeriti nogometno igralište u Trnjanskim Kutima i kakva je situacija u Novom Gradu. 

Također je napomenuo da reflektori troše najviše struje i da treba štedjeti. 

Pejo Kovačević-odgovorio je da  bi trebalo  raspisati natječaj za sportske objekte i tada bi sve bilo 

riješeno. Što se tiče reciklažnog dvorišta ne postoji mogućnost isključenja. 

Stjepan Novoselović-postavio je pitanje što je sa školom u Svilaju? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je to u postupku, treba prvo parcelirati tu česticu, kuhinja je 

stigla i općinsko vijeće bi trebalo podržati školsku kuhinju. Ravnateljica je molila da se uplati dio 

sredstava. 

Mijo Uremović-primijetio je da su postavljene klupe na dječjem igralištu u Prnjavoru. 

Antun Uremović-predložio je načelniku da pita Hrvatske vode  za zemlju koja je višak kod 

izvođenja radova na nasipu, ako se može iskoristiti za potrebe općine. 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 21,40 sati 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović      

                               PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 


