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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/19-01/04 

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

Oprisavci, 05. rujna  2019. g. 

 

Z A P I S N I K 

o radu 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 05. rujna 2019.g. 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 05. rujna 

2019. g.  s početkom u 19,45 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 STJEPAN 

VUČKOVIĆ 

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. 

 

DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 13.  sjednice  

                                                        Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

1. MIJO UREMOVIĆ 

2. JASNA VUKOVARAC 

3. MIJO VLADIĆ 

4. PETAR VINARIĆ 

5. MATO VUKOVIĆ 

6. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

7. STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

8. STIPO DŽAMBO 

9. MARIJA JUKIČ 

10. MATO BOTICA 

11. ANTUN UREMOVIĆ 
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1. Donošenje Zaključka o prestanku mandata vijećnici ANI REČIĆ i verifikaciji mandata 

zamjenici članice Općinskog vijeća  JASNI VUKOVARAC. 

2. Donošenje Polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. 

siječnja – 30. lipnja 2019.g. 

3. Razmatranje zahtjeva  SPECIJALISTIČKE ORDINCIJE OPĆE MEDICINE SANJA 

SAMARDŽIĆ, dr.med.spec.opć.med  - za smanjnje zakupnine.  

4. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć u svrhu sanacije štete od požara na ime  

Vlatko Mirkovič, Trnjanski Kuti 39 B . 

5. Razmatranje zamolbe za financiranje pomoćnika u nastavi za učenicu 2. razreda 

Osnovne škole „Stjepan Radić “ Oprisavci – Saru Kurkutović. 

6. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

    

   Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci  

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 13. sjednice, 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Predsjednik Općinskog vijeća predlaže ispravak  zapisnika sa 13. sjednice Općinskog 

vijeća i to da  TOČKA 4. glasi: Izvješće o provođenju Odluke o izmjeni i dopuni III izmjene  

PPUO Oprisavci, a ne donošenje Odluke, jer se radi o pogrešci i nema potrebedonositi navedenu 

Odluku.  

 Zapisnik  sa 13. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci  uz navedeni ispravak 

jednoglasno je usvojen. 

 

Aktualni sat.  

 

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

-  pripremne, odnosno proceduralne  radnje vezano za natječaj šumske ceste,  

-    odrađena je jednostavna nabava za rekonstrukciju doma u Svilaju, izvođač je „KS 

 GRADNJA“ d.o.o., početak radova je planiran sredinom  desetog mjeseca, 

-  započeti poslovi na domu Zoljani, odrađen priključak vode, 

-  redovno su održavane zelene površine ,  

-  uređivani su poljski putovi , najveći dio kod smetlišta Prnjavor, od mosta istočno prema 

 Novom Gradu i zapadno prema Svilaju. Pojavio se problem u Novom Gradu – kamioni su 

 vozili „Babić sokakom“, problem je prašina i buka.  Obećanje je da će to riješiti Hrvatske 

 vode,    

- započeto je s dogovorima oko projektiranja doma u Stružanima, tražili smo izmiještanje el.  

 mreže,  

-  odrađena je nabava radnih bilježnica i bilježnica, te likovnih mapa i pribora za tehnički, . 

-  u postupku je izdavanje dozvole za dječji vrtić,  

- završen je postupak nabave- staza Oprisavci- Poljanci. Ugovoreni poslovi iznose cca 

 280.000,00 kn s PDV-om, posao je dobila firma iz Sl. Broda „CITO“ d.o.o. 

Stjepan Novoselović- napomenuo je  vezano za cestu u Novom Gradu da je to samo obećanje bez 

papira, te  postavio pitanje dali će vrtić profunkcionirati zajedno s drugim općinama i kada bi to 

bilo? 
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Pejo Kovačević- odgovorio je da je rekonstrukcija nasipa europski projekt od državnog interesa , 

te da je to obećanje ne samo od izvođača radova nego i od ostalih institucija. Vrtić je u planu u 

sklopu zajedničkog projekta.  

Mijo Vladić- napomenuo je da je još ranije tražio izvješće o komunalnim poslovima u općini, 

koliko je prijava naš komunalni redar napravio i što je odrađeno? Također je rekao da su linije 

zakrčene i zauzete , te da ne može biti da se ništa ne rješava samo zato da  se nekome ne 

zamjerimo.  

Mijo Uremović- postavio je pitanje vezano za problem košenja ispred privatnih kuća, ima 

saznanja da je to veliki problem, jer se najčešće radi o imanjima s puno vlasnika. Napomenuo je 

da bi trebalo zadužiti komunalnog redara da to nekako riješi tj.  pozove vlasnike na plaćanje. 

Marija Jukić- napomenula je da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu regulirano kako se 

mora ponašati komunalni redar, on prema zakonu mora reagirati. 

Mijo Vladić- rekao je da komunalni redar ima nad sobom nekoga, te da načelnik i komunalni 

redar ne mogu biti dobri sa svima.  

Marija Jukić- napomenula je da komunalni redar treba poslati pisanu opomenu.  

Pejo Kovačević- rekao je da će Općinsko vijeće morati revidirati Odluku o komunalnom redu, jer 

općina ima problema što se tiče košenja privatnih površina , odlaganja smeća  i  uređenja  

smetlišta. 

Stjepan Novoselović- rekao je da je Zakon u svim općinama isti i da se to negdje drugačije 

rješava, te da nitko ne traži od komunalnog redara da radi mimo zakona.  

Mijo Uremović- postavio je pitanje zemljišta koje bi trebao otkupiti Antun Uremović, susjed 

naveden parcele tvrdi da je geodeta ušao na njegovo zemljišta te da poziv za parcelaciju do njega 

nije došao. 

Pejo Kovačević- rekao je da je predmet u postupku, te da se čeka procjena sudskog vještaka. 

Stipo Džambo- postavio je pitanje na inicijativu drugih mještana sela Svilaj, koja je procedura da 

se sruši stara mljekara u Svilaju? Također je napomenuo da i drugi ljudi imaju krave, a ne predaju 

tamo mlijeko.  Inicijativa je da se na tom  mjestu napravi dječje igralište, jer je to u Svilaju jedino 

povoljno mjesto za igru djece.  

Pejo Kovačević- odgovorio je da mora vidjeti koja je procedura. 

Mato Botica- postavio je pitanje staze ispred škole u Trnjanskim Kutima, može li se tu što riješiti? 

Marija Stojanović- odgovorila je da bi možda i škola mogla nešto napraviti. 

Stjepan Novoselović- postavio je pitanje- dali je riješen prijenos stana u Svilaju? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da stan nije riješen, a da bi uskoro trebao biti. 

 

 

 

TOČKA 1.   Donošenje Zaključka o prestanku mandata vijećnici ANI REČIĆ i verifikaciji 

           mandata zamjenici članice Općinskog vijeća  JASNI VUKOVARAC. 

 

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

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

REČIĆ (HSS) dana 13. kolovoza  2019.g.  prestaje mandat člana  Općinskog vijeća općine 

Oprisavci zbog promjene prebivališta s područja općine Oprisavci. 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS ,  odredila je da će ANU REČIĆ zamijeniti  

neizabrani kandidat s liste HRVATSKE SELJAČKE STRANKE- HSS – JASNA VUKOVARAC 

HRVATICA; SVILAJ 37; članica HSS-a. kandidirana na listi HSS-a na izborima 21. svibnja 

2017.godine. 

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA GLASOVANJEM DONOSE ZAKLJUČAK O PRESTANKU 

I VERIFIKACIJI MANDATA , koji glasi: 
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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 

posavske županije” 3/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na svojoj 14. sjednici održanoj 05. rujna 

2019. godine, na prijedlog Mandatnog povjerenstva  donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 

o prestanku mandata članici Općinskog vijeća  ANI REČIĆ  

i verifikaciji mandata zamjenici člana Općinskog vijeća  JASNI VUKOVARAC 

 

I 

  ANI REČIĆ  (HSS), dana 13. kolovoza 2019.g.  prestaje mandat člana  Općinskog vijeća općine 

Oprisavci  zbog promjene prebivališta s područja općine Oprisavci.  

 

II 

 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS ,  odredila je da će ANU REČIĆ zamijeniti  neizabrani 

kandidat s liste HRVATSKE SELJAČKE STRANKE-HSS – JASNA VUKOVARAC; HRVATICA; SVILAJ 37; 

članica HSS-a. kandidirana na listi HSS-a na izborima 21. svibnja 2017.godine. 

      

 Verificira  se mandat zamjenici člana Općinskog vijeća JASNI VUKOVARAC,  koja dužnost 

zamjenice člana Općinskog vijeća počinje obnašati 05. rujna  2019.g. 

 

III 

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

Brodsko-posavske županije“. 

KLASA:  023-05/19-01/19 

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

 

Predsjedavajući Mijo Uremović, poziva JASNU VUKOVARAC  na čin davanja svečane 

prisege, obzirom da joj  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 

JASNA VUKOVARAC  izgovara riječ: “Prisežem”. Predsjedavajući napominje da će JASNA 

VUKOVARAC potpisani tekst Svečane prisege te ga predati tajnici općine. 

 

TOČKA 2.  Donošenje Polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 

  01. siječnja – 30. lipnja 2019.g. 

 

 Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primili  Polugodišnje  izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od   01. siječnja – 30. lipnja 

2019.g.  

 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Polugodišnjeg  izvješća o 

izvršenju proračuna općine Oprisavci od  01. siječnja – 30. lipnja 2019.g. te nakon 

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

polugodišnje izvješće:  
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    Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i 

godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 14.. sjednici održanoj 05. 

rujna 2019.g.donijelo 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI 

OD  1.1.-30.06.2019.g. 

 

OPĆI DIO 

I 

Polugodišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-30.6.2019.godine 

utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 3.453.931,13 Kn. 

 

II 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2019.godinu izvršeni su u 

ukupnom iznosu od 2.616.232,65 Kn. 

 

III 

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

višak  prihoda: 

 

  Ostvareni prihodi i primici 1-6-19.g…………………………...3.453.931,13 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci  1–6-19.g……………………….........2.616.232,65  Kn 

  Višak   prihoda-1-6-2019.godine……………….…….................837.698,48  Kn 

 

 Ukupni utvrđeni  višak prihoda i primitaka  iznosi: 

 

   Višak  prihoda prenesen iz 2018.(nakon korekcije)…................325.709,89 Kn 

   Višak  prihoda-1-6-2016 godine…....……………….…..................837.698,48 Kn  

   Ukupni višak prihoda na dan 30.6.2019.g……………………….………..1.163.408,37 Kn 

 

IV 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2019. godine bilo 615.711,49 Kn,  a na dan 30.06.2019. godine  

1.392.681,34 Kn. 

 

Stanje blagajne na dan 1.1.2019.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30.06.2019 godine 2.723,16 Kn. 

 

Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 30.6.2019. iznosi 63.187,00 Kn. 

 

 

V 

  Stanje potraživanja na dan 30.6.2019.godine u ukupnom iznosu od 828.875,17 kn, sastoji 

se od: 

 

- potraživanja za općinske poreze (Porezna uprava: tvrtka, reklame, potrošnja, 

imovina)……………………………………………………………………......…..46.178,34 kn 

- potraž. za prihode od imovine-koncesija za odvoz smeća …………………..34.903,86 kn 

- potraživanje koncesije-ukop…………………………………………………….…1.030,00 kn 

- potraživanja-zakup polj. zemljišta RH……………………………………..…..408.859,50 kn 

- potraživanja-zakup zemljišta-općina…………………………………………….12.789,42 kn 

- potraživanja-nefinancijska imovina ..……………………………………………38.790,00 kn 

- potraživanja-spomenička renta…………………………………………………….…40,76 kn 

- potraž. za komunalne doprinose....................................................................11.026,07 kn 

- godišnja grobna naknada-grobno mjesto…………………………………..….143.659,36 Kn  

- potraživanja za komunalnu naknadu…………………………………………..134.414,26 Kn                                                                  
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VI 

     Stanje nepodmirenih obveza  na dan 30.6.2019.godine, u iznosu od 231.996,13 kn,  sastoji se od: 

                     - obveze prema dobavljačima…………………………………….…………..183.627,13 kn 

         - obveze-naplaćeni predujmovi-sala……………………………………….….40.725,00 kn 

         - obveze-jamčevine…………………………………………………………….…6.300,00 kn 

         - obveza za povrat više upl..sredstava…………………………………….……1.344,00 kn 

 

VII 

  Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka/tablica 

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

proračuna općine Oprisavci, za  razdoblje 1.1.-30.06.2019.godinu. 

 

POSEBNI DIO 

VIII 

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

sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, programima i aktivnostima. 

 

IX 
Polugodišnji obračun 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: 400-01/19-01/08 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-1     
   
                
TOČKA 3.  Razmatranje zahtjeva  SPECIJALISTIČKE ORDINCIJE OPĆE MEDICINE 

  SANJA SAMARDŽIĆ, dr.med.spec.opć.med  - za smanjnje zakupnine.  

 

Mijo Uremović - napomenuo je da su svi dobili zamolbu dr. Sanje Samardžić za smanjenje 

zakupnine pod uvjetima kako je dana ambulanta u Svilaju u zakup Domu zdravlja.  
 

Nakon rasprave predsjedavajući Mijo Uremović predlaže da se donese zaključak s namjerom da se dr. 

Sanji samardžić na neki način to riješi. 

 

Općinsko vijeće je nakon rasprave donijelo sljedeći ZAKLJUČAK, koji glasi: 

 

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

129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 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 14. sjednici održanoj dana  05. rujna  2019. godine, donosi: 

 

Z A K L J U Č A K 

o razmatranju zahtjeva 

  SPECIJALISTIČKE ORDINCIJE 

OPĆE MEDICINE SANJA SAMARDŽIĆ, dr.med.spec.opć.med   

 za smanjnje zakupnine  

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci razmotrilo je zahtjev  SPECIJALISTIČKE ORDINCIJE 

OPĆE MEDICINE SANJA SAMARDŽIĆ, dr.med.spec.opć.med   

za smanjenje zakupnine za zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te donosi 

sljedeći zaključak: 
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- Općinsko vijeće suglasno je da se dr. Sanji Samardžić smanji  zakup poslovnog prostora za 

obavljanje zdravstvene djelatnosti (ambulante) u Oprisavcima, te  zadužuje Općinskog 

načelnika da pokrene postupak raskida ugovora koji je na snazi, odnosno utvrdi zakonsku 

osnovu po kojoj bi se ugovor mogao raskinuti. 

- Za iduću sjednicu pripremiti potrebnu dokumentaciju za rješavanje ovog predmeta.   

 

KLASA:  023-05/19-01/20 

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

 

 

TOČKA 4. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć u svrhu sanacije štete od požara 

  na ime  Vlatko Mirkovič, Trnjanski Kuti 39 B . 

 
Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili 

zamolbu Vlatka Mirkovića iz Trnjanskih Kuta 39 B, za pomoć za sanaciju štete od požara u dvorištu kuće. 

Vlatku Mirković u potpunosti je izgorjela garaža i osobni automobil, te dosta alata. Procijenjena šteta 

iznosi  cca 50.000,00 kn.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog o isplati novčane pomoći obitelji 

Vlatka Mirković, Trnjanski Kuti 39 B u svrhu sanacije štete od požara u iznosu 15.000 kn, 

nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11 glasova ZA 

(jednoglasno)  donosi: 
 

 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 14. sjednici održanoj dana  05. rujna  2019. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o isplati novčane pomoći obitelji Vlatka Mirković 

Trnjanski Kuti 39 B u svrhu sanacije štete od požara 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava jednokratnu novčanu pomoć  iz Proračuna 

općine Oprisavci za 2019.g. u iznosu 15.000,00 kn (petnaesttisuća kuna) na ime obitelji Vlatka 

Mirković, Trnjanski Kuti 39 B  u svrhu sanacije štete od požara u dvorištu kuće (garaža, auto, 

alat). 

 

Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke  biti će isplaćena na račun Vlatka Mirković 

Trnjanski Kuti 39 B,  (broj računa HR7423400093204156635 / PBZ). 

 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  i povjerava se računovodstvu na daljnju provedbu.  

 

KLASA:  023-05/19-01/21 

UR.BROJ:  2178/14-01-19-1 
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TOČKA 5. Razmatranje zamolbe za financiranje pomoćnika u nastavi za učenicu 2.  

  razreda Osnovne škole „Stjepan Radić “ Oprisavci – Saru Kurkutović. 
 

Mijo Uremović- napomenuo je da je na adresu općine Oprisavci od strane OŠ „Stjepan 

Radić” dostavljena zamolba   za  financiranju pomoćnika u nastavi za učenicu 2. razreda OŠ 

„Stjepan Radić“ Oprisavci- SARU KURKUTOVIĆ za šk. godinu 2019./2020.g. 

Pejo Kovačević- rekao je da ima saznanja da to djetetu puno znači i da joj je pomoglo. 

 

Općinsko vijeće nakon rasprave predlaže financiranje pomoćnika u nastavi za SARU 

KURKUTOVIĆ u punom iznosu za cijelu školsku godinu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog o  financiranju u cijelosti  

pomoćnika u nastavi za učenicu 2. razreda OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci- SARU 

KURKUTOVIĆ za šk. godinu 2019./2020.g., nakon glasovanja predsjednik Općinskog 

vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11 glasova ZA (jednoglasno)  donosi: 
 

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 14. sjednici održanoj dana  05. rujna  2019. godine, donosi: 

O D L U K U 

o financiranju pomoćnika u nastavi za učenicu 2. razreda  

OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci- SARU KURKUTOVIĆ 

za šk. godinu 2019./2020.g. 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava financiranje pomoćnika u nastavi na određeno 

nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno) u razdoblju od 09.09.2019.g. do 17.06.2020.g.( šk. godinu 

2019./2020.g.) za učenicu 2. razreda OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci- SARU KURKUTOVIĆ. 

 

Članak 2. 

 Općina Oprisavci će u Proračunu općine  osigurati sredstva za rad pomoćnika u nastavi za 

SARU KURKUTOVIĆ  u iznosu 43.865,42 kn za šk. godinu 2019./2020.g. 

 

Članak 3. 
 Sredstva iz članka 2. Ove Odluke Općina će doznačiti na žiro račun Škole broj: 

HR5723400091800012004 kod Privredne banke Zagreb model HR68 poziv na broj 7404-

87557630088-65269 po ispostavljenom zahtjevu za prijenos sredstava .  

 

Članak 4 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .  

 

KLASA:  023-05/19-01/22 

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

 

 

TOČKA 6.  Različito. 

 

Mijo Uremović- postavio je pitanje može li se popraviti  sporedna cesta u Prnjavoru (skretanje 

kod mljekare), potrebno je sanirati rupe na cesti. 

Pejo Kovačević- napomenuo je da sličan problem općina ima u Svilaju prema kući Kreše 

Žambok. 
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Marija Stojanović- napomenula je da nekada treba reći i pozitivno o radu ove općine, jer ima 

puno toga. Općina ima tvornicu i poduzetnike, tu leži moć općine. Također je napomenula da je u 

Bickom Selu vidjela trepćuća svjetla na pješačkom prijelazu, te postavila pitanje dali postoji 

mogućnost da se to riješi i ovdje.  

Pejo Kovačević- odgovorio je da jedan takav prijelaz stoji cca 60.000 kn, a semafor s radarom 

350.000 kn. 

Stjepan Novoselović- rekao je da se vidi s načelnicima općina Garčin i Kopanica kako su to 

riješili. Također je rekao da je potrebno sazvati predstavnike sportskih udruga, jer postoji 

mogućnost gašenja nekih, a ima saznanja da su se neki spojili s klubom iz druge općine. 

Što se tiče financiranja troškovi su porasli i potrebno je planirati povećanje sredstava za 

nogometne klubove . 

Mijo Vladić- rekao je da bi načelnik trebao provjeriti koliko daju druge općine npr. Sibinj, 

Oriovac i dr. 

Mijo Uremović- postavio je pitanje što treba još odraditi na mrtvačnici u Prnjavoru. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da s radovi pri kraju, odrađena je staza i plaćen je priključak struje. 

 

 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 22,15 sati 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: 

Ankica Galović      

                               PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 


