REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/06
UR.BROJ: 2178/14-01-20-2
Oprisavci, 24. studenoga 2020. g.

ZAPISNIK
o radu 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
održane 24. studenoga 2020.g.
Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 24.
studenoga 2020. g. s početkom u 19,40 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:
1. MIJO UREMOVIĆ
2. JASNA VUKOVARAC
3. MIJO VLADIĆ
4. STJEPAN KURKUTOVIĆ
5. STJEPAN NOVOSELOVIĆ
6. ANTUN UREMOVIĆ
7. STIPO DŽAMBO
8. STJEPAN VUČKOVIĆ
9. MARIJA JUKIĆ
10. MIRKO BLAŽEVIĆ
Nazočan Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ i zamjenica Općinskog načelnika
MARIJA STOJANOVIĆ .
Nisu nazočni članovi Općinskog vijeća: MATO BOTICA, MATO VUKOVIĆ i PETAR
VINARIĆ.
Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica u Općini Oprisavci.
Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući MIJO UREMOVIĆ konstatira da je od
ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 10 vijećnika što je dovoljan broj za pravovaljan
nastavak rada.
Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović pročitao je nazočnima dnevni red, te na
prijedlog Općinskog načelnika predlaže da se u dnevni red uvrsti TOČKA.6 : Donošenje
Odluke o financiranju prehrane učenika OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci koji nisu uključeni u
županijski projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za šk.
godinu 2020/2021.“
Za sjednicu je utvrđen slijedeći :

1

DNEVNI RED:
Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Aktualni sat.

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja 2020.g. (usvajanje izvješća).
2. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Oprisavci.
3. Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oprisavci.
4. Donošenje Odluke o osnivanju dječjeg vrtića.
5. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Oprisavci.
6. Donošenje Odluke o financiranju prehrane učenika OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci koji
nisu uključeni u županijski projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od
siromaštva za šk. godinu 2020/2021.“
7. Različito.
Dnevni red s predloženom izmjenom je jednoglasno usvojen.

Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 22. sjednice,
Općinskog vijeća općine Oprisavci.
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen.
Aktualni sat
Pejo Kovačević – izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice do danas odrađeno slijedeće:
- nastavak izgradnje dijela staze u Oprisavcima,
- u tijeku izgradnja doma u Novom Gradu,
- izgradnja doma u Svilaju,
- ishođena građevinska dozvola za Dječji vrtić,
- asfaltirane ceste u Svilaju i Prnjavoru ,
- započete aktivnosti vezane za zapošljavanje žena u projektu ZAŽELI na području općine
Oprisavci.
Mijo Vladić- postavio je pitanje vezano za izvođenje radova na izgradnji staza vidio je da se neki
ulazi betoniraju, pa ga zanima da li to plaća općina?
Pejo Kovačević- odgovorio je da što se tiče kolnih ulaza ljudi sami naručuju beton i plaćaju
komunalnom poduzeću izvršene usluge.
Mijo Vladić- postavio je pitanje da li na izgradnji staze postoji nadzor, iako je to za pohvalu,
smatra da toliko armature nije potrebno za stazu.
Pejo Kovačević- odgovorio je da se stavlja najmanja armo-mreža, podloga je od izvađenog
samljevenog materijala. Radovi su cca 240.000,00 kn za 500 m staze širine 1,5 m.
Stjepan Novoselović – rekao je da bi volio da se tako riješi i igralište u Poljancima, kao i ograda
oko groblja.
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Pejo Kovačević-odgovorio je da nije bilo trenutne situacije s koronom puno više poslova bilo bi
odrađeno.
Marija Stojanović- napomenula je da smo svi svjedoci da su ograde oko škola zapuštene, te
postavila pitanje tko to financira? Također je napomenula da je na školskom igralištu u
Oprisavcima uništena žica koja predstavlja opasnost za djecu, kao i to da nema koševa na
igralištu. Rekla je da je sretna zbog postavljenog sata na tornju crkve.
Pejo Kovačević- odgovorio je da su školska igrališta i ograde u nadležnosti škola tj. Županije.
Marija Stojanović- odgovorila ja da nije tražila sredstva, nego da se upozore nadležni.
Stjepan Novoselović- napomenuo je da je ravnatelj taj koji bi trebao voditi brigu o tome. Također
je postavio pitanje prijenosa školskog zemljišta u Svilaju na općinu.
Pejo Kovačević- odgovorio je da je s ravnateljicom bio kod javnog bilježnika te da tada bilježnik
to nije mogao riješiti. Kako ravnateljica kasnije zbog samoizolacije nije mogla ići, nada se da će to
uskoro biti riješeno. Također je napomenuo da će i Prnjavor biti riješen.
TOČKA 1.

Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2020.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. siječnja do 30. lipnja 2020.g.
Pejo Kovačević- pročitao je Izvješće o radu općine Oprisavci za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2020.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Izvješće o radu Općinskog načelnika
općine Oprisavci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.g.te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo 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, 19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18 i 12/18), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na 23. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje 01. 01. 2020.g. do 30.06. 2020. g.
I
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika
za razdoblje 01. 01. 2020.g. do 30.06. 2020. g. što je u skladu s člankom 48. Statuta općine Oprisavci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18 i 12/18).
KLASA: 023-05/20-01/14
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 2.

Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Oprisavci.

Mijo Uremović- napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili prijedlog Statutarne
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Oprisavci.
Pejo Kovačević- obrazložio je Općinskom vijeću da sukladno Zapisniku o provedenom
inspekcijskom nadzoru nad radom tijela Općine Oprisavci (KLASA: 043-02/20-01/38, URBROJ:
515-08-02/26-20-3, od 05. listopada 2020.g.) i izrečenim mjerama upravne inspekcije Općinsko
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vijeće mora uskladiti Statut Općine Oprisavci s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi sukladno primjedbama iz Zapisnika .
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Oprisavci te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova
ZA (jednoglasno) donijelo Statutarnu Odluku:
Na temelju članka 129. b Ustava Republike Hrvatske ( Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98,
113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci, Općinsko vijeće Općine
Oprisavci na svojoj 23. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Oprisavci
Članak 1.
U Statutu Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18 i 12/18) u članku 19.
stavak 2. brišu se riječi ‘’ većina vijeća mjesnih odbora na području Općine’’.
Članak 2.
U članku 21. stavak 4. brišu se riječi ‘’te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih
odbora’’.
Članak 3.
U članku 25. brišu se stavci 2. i 3.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.
Članak 4.
U članku 30. u stavku 1. briše se alineja 12.
Članak 5.
Članak 31. stavak 2. mijenja se i glasi:
‘’Statut, poslovnik, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i odluka o raspisivanju referenduma
donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.’’.
Članak 6.
U članku 46. stavak 4. briše se alineja 27.
Članak 7.
Članak 49. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od
primjene opći akt općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti
od općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako općinsko vijeće to ne učini,
općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem su
djelokrugu opći akt.’’
Članak 8.
U članku 72. riječi ‘’obavlja ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i nadležna središnja tijela
državne uprave’’ zamjenjuju se riječima ‘’ obavljaju nadležna tijela državne uprave’’.
Članak 9.
U članku 74. stavak 1. riječ ‘’glasilu’’ zamjenjuje se riječju ‘’vjesniku’’.
U stavku 2. riječi ‘’danom objave’’ zamjenjuju se riječima ‘’prvog dana od dana objave’’.
Članak 10.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/20-01/15
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
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TOČKA 3.

Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Oprisavci.

Mijo Uremović- napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili prijedlog Odluke o
ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oprisavci.
Pejo Kovačević- obrazložio je Općinskom vijeću da sukladno istom Zapisniku iz prethodne točke
i izrečenim mjerama upravne inspekcije Općinsko vijeće mora uskladiti Odluku o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oprisavci. s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi sukladno primjedbama iz Zapisnika .
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oprisavci te nakon glasovanja konstatira da je
Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA , 1 glas PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN donijelo Odluku:
Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), i
članka 30. i članka 54. stavak 2. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18. i
12/18) Općinsko vijeće općine Oprisavci na 23. sjednici održanoj 24. studenoga 2020.g. donosi
ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Oprisavci
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom se Odlukom ustrojava Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni
odjel) te se određuje njegov djelokrug.
II. Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji se
odnose na:
- uredsko poslovanje: primanje i pregled pismena i drugih dokumenata; razvrstavanje, raspoređivanje i upisivanje
pismena u odgovarajuće evidencije (očevidnike); dostava pismena u rad, otpremanje, razvođenje te čuvanje pismena
u pismohrani; izlučivanje i predaja pismena nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu,
- komunalno gospodarstvo: izrada nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture i programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture; donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu;
izrada nacrta odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije; obavljanje
pripremnih radnji i provedba postupaka davanja koncesije; izrada nacrta ugovora o koncesiji; izrada nacrta odluke o
komunalnom redu; donošenje rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda; izrada nacrta odluke o određivanju
komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju pisanog ugovora; izrada nacrta odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda; izrada nacrta odluke o
obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog
otpada; izrada nacrta prethodne suglasnosti pri promjeni cijena komunalnih usluga i dr.,
- stambeno gospodarstvo: izrada nacrta ugovora o najmu stanova; vođenje popisa stanova, najmodavaca,
najmoprimaca i visine najamnine,
- raspolaganje poljoprivrednim zemljištem: izrada nacrta programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem;
pribavljanje dokumentacije potrebne za zakup i prodaju; određivanje početnih cijena za zakup i prodaju; izrada
nacrta odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup i prodaju; izrada nacrta odluka o odabiru najpovoljnijih
ponuditelja; pribavljanje suglasnosti ministarstva poljoprivrede na odluke o odabiru; izrada nacrta ugovora o zakupu
i prodaji; pribavljanje prethodnog mišljenja nadležnog državnog odvjetništva na nacrte ugovora o zakupu i prodaji;
imenovanje povjerenstva za uvođenje u posjed; vođenje evidencije naplate kupoprodajne cijene i zakupnine,
- javnu nabavu: izrada nacrta plana nabave za proračunsku godinu; izrada nacrta odluke o početku postupka javne
nabave; objava poziva na nadmetanje u otvorenom i ograničenom postupku javne nabave; objava poziva na otvoreni
ili ograničeni natječaj; izrada i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama; sastavljanje upisnika o
zaprimanju ponuda, zapisnika o otvaranju ponuda i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda; izrada nacrta odluka o
odabiru ili poništenju; provedba postupovnih radnji u vezi s izjavljivanjem žalbe; izrada izvješća o javnoj nabavi i dr.
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- socijalnu skrb: izrada nacrta programa socijalne skrbi i drugih općih akata kojima se ostvaruje pravo na jedan od
oblika socijalne skrbi; donošenje rješenja o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, rješenja
o ostvarivanju prava na pomoć za ogrjev i rješenja o ostvarivanju prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta;
vođenje evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i o drugim
pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima; izrada izvješća nadležnoj jedinici područne (regionalne)
samouprave koja objedinjeno izvješće dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi,
- zdravstvo: izrada nacrta godišnjeg program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje općine,
- prostorno uređenje: sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i postupku izrade i donošenja prostornog
plana uređenja općine te provedbenih dokumenata prostornog uređenja (urbanistički i detaljni planovi uređenja);
vođenje službene evidencije o postupku izrade i donošenja prostornog plana u kojoj se prema vremenskom redu
evidentiraju svi dokumenti, koji su značajni u odnosu na zakonitost vođenja tog postupka, uključivo zahtjeve i
smjernice, primjedbe i prijedloge te očitovanja nadležnih tijela i stajališta stručnih izrađivača; objava odluka o izradi
i donošenju dokumenata prostornog uređenja u službenom glasilu; obavještavanje javnosti o izradi prostornog plana
u dnevnom tisku, internet stranicama i na lokalno uobičajeni način,
- financijsko poslovanje i upravljanje imovinom: priprema proračuna, godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju
proračuna; naplata prihoda i primitaka koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave; obavljanje
računovodstvenih poslova, vođenje poslovnih knjiga općine (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige); vođenje
evidencije - registra nekretnina u vlasništvu općine; poduzimanje potrebnih mjera sa svrhom uređivanja katastarskog
i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina kao i druge mjere radi sređivanja i zaštite prava općine na nekretninama u
njezinom vlasništvu, odnosno posjedu; provedba postupaka javnih natječaja za otuđenje ili drugi način raspolaganja
nekretninama u vlasništvu općine, izrada godišnjih i srednjoročnih (trogodišnjih) planova davanja koncesije; prijava
ugovora o koncesiji u registar koncesija i prijava za upis promjena podataka iz ugovora o koncesiji,
- protupožarnu i civilnu zaštitu: sudjelovanje u izradi i donošenju plana zaštite od požara na temelju procjene
ugroženosti od požara, izrada nacrta odluke o potvrđivanju zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog
društva i odluke o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja vatrogasnih organizacija; izrada nacrta smjernica za
organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području općine; sudjelovanje u izradi nacrta procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
za općinu Oprisavci.
Jedinstveni upravni odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom, Statutom i
drugim općim aktima Općine Oprisavci.
Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove državne uprave prenijetih na jedinice lokalne samouprave.
III. Unutarnje ustrojstvo i upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
Članak 3.
Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi
poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja
za rad Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa Statutom i općim aktima Općine Oprisavci.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi Općinski načelnik.
Članak 4.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.
IV Službenici i namještenici
Članak 5.
Poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici su osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz
samoupravnog djelokruga općine i poslove državne uprave povjerene Općini.
Službenici su i osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske,
materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.
Namještenici su osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je
obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
V. Nadzor
Članak 6.
Općinski načelnik obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela.
VI. Sredstva za rad
Članak 7.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Oprisavci.
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VII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Općinske uprave općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/2010).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/20-01/16
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 4.

Donošenje Odluke o osnivanju dječjeg vrtića.

Mijo Uremović- napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili prijedlog Odluke o
osnivanju dječjeg vrtića.
Pejo Kovačević- rekao je da prijedlog za osnivanjem dječjeg vrtića datira unazad dvije do tri
godine, ali tek sada je moguće to realizirati. Vrtić bi bio osnovan na način da bi sjedište bio vrtić u
Donjim Andrijevcima s 3 podružnice u Oprisavcima, Trnavi i Velikoj Kopanici. Financiranje bi
bilo zajedničko. I to iz Proračuna Osnivača, uplate roditelja djece korisnika usluga i donacija i
drugih izvora u skladu sa zakonom. Svaka općina treba osigurati 100.000,00 kn za osnivanje i
početak rada. Za sve vrtiće bio bi jedan ravnatelj. Kod nas bi bile dvije skupine po petnaest djece.
Nakon rasprave o prijedlogu ove Odluke :
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje Odluke o osnivanju dječjeg
vrtića te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 8 glasova ZA , 1 glas PROTIV i
1 glas SUZDRŽAN donijelo Odluku:
Na temelju članka 12. stavak 3. i 6. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08, 127/19), članka 7. stavak 2. i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci (Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije, broj 3/18 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 23. sjednici
održanoj dana 24. studenoga 2020. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića
(KLASA: 023-05/20-01/17,URBROJ:2178/14-01-20-1- koja je sastavni dio ovog zapisnika)

TOČKA 5.

Donošenje Odluke o poništenju Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Oprisavci.

Pejo Kovačević- napomenuo je da je i na prošlom vijeću raspravljano o izmjenama i dopunama
Programa, te da je općina ovih dana dobila očitovanje Ministarstva poljoprivrede u kojem stoji da
naš, tako predloženi Program nije dobro urađen. Došlo je do grešaka u tekstualnom i grafičkom
dijelu Programa, a koji se odnosi na osobito vrijedno zemljište i javno vodno dobro. Prema
naputku Ministarstva prvi korak koji vijeće mora napraviti je poništenje I. izmjena i dopuna
programa. Općina će ispraviti taj dio vezano za javno dobro.
Mijo Uremović- predlaže da se donese Odluka sukladno očitovanju Ministarstva poljoprivrede, te
da se krene s novim izmjenama, procedura je ponovo objava u javnom glasilu, javni uvid od 15
dana, te nakon toga prijedlog nove Odluke Općinskom vijeću.
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Stjepan Vučković napomenuo je da je samo trebalo promijeniti zajedničke pašnjake u pašnjake.
Nakon rasprave o prijedlogu ove Odluke:
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje Odluke o poništenju Odluke o
donošenju I. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo Odluku:
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 ,123/17 i 98/19)) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18 i 12/18), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 23. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine, donosi:
ODLUKU
o poništenju Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci
Članak 1.
Ovom Odlukom poništava se Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci (KLASA:02305/20-01/09, UR.BR.:2178/14-01-20-1 od 24. srpnja 2020.g., objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ br. 25/2020).
Članak 2.
Navedena Odluka se poništava na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede (KLASA:94501/18-01/745, URBROJ:525-07/0183-20-9 od 20. listopada 2020.g.)
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 023-05/20-01/18
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 6.

Donošenje Odluke o financiranju prehrane učenika OŠ „Stjepan Radić“
Oprisavci koji nisu uključeni u županijski projekt „Osiguravanje školske
prehrane za djecu u riziku od siromaštva za šk. godinu 2020/2021.“

Pejo Kovačević- upoznao je nazočne sa zamolbom OŠ“Stjepan Radić“ Oprisavci za financiranje
prehrane učenika OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci koji nisu uključeni u županijski projekt
„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za šk. godinu 2020/2021.“
Tu se radi o djeci koja po socijalnom kriteriju nemaju pravo na besplatan obrok u školi, odnosno
djeca koja imaju dječji doplatak imaju pravo na to.
Mijo Uremović- predložio je da se kuhinja ne plaća unaprijed i da se ne plaća za dane kada
nastava ide on-line.
Nakon rasprave općinskog vijeća:
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Donošenje Odluke o financiranju
prehrane učenika OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci koji nisu uključeni u županijski
projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za šk.godinu
2020/2021.“ te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 8 glasova ZA i 2
SUZDRŽANA glasa donijelo Odluku:
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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 , 123/17 i 98/19) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18 i 12/18), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na 23. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine, donosi:
ODLUKU
o financiranju prehrane učenika OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci
koji nisu uključeni u županijski projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od
siromaštva za šk.godinu 2020/2021.“
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava financiranje prehrane učenika OŠ „Stjepan
Radić“ Oprisavci koji nisu uključeni u projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku
od siromaštva za šk.godinu 2020/2021.“ koji provodi Brodsko-posavska županija.
Članak 2.
Općina Oprisavci će u Proračunu općine Oprisavci osigurati sredstva za financiranje
prehrane u iznosu 5 kn po danu za obrok djece koja nisu u projektu iz članka 1. ove Odluke - cca
70.000,00 kn za školsku godinu 2020/2021.g.
Sredstva neće biti isplaćena za dane izostanka djeteta iz škole, odnosno nastave na daljinu.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. Ove Odluke biti će doznačena na žiro račun škole IBAN :
HR5723400091800012004 kod Privredne banke Zagreb po ispostavljenom zahtjevu
i specificiranom mjesečnom izvješću (popis učenika) za prijenos sredstava za
prethodni mjesec.
Članak 4
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .
KLASA: 023-05/20-01/19
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 7.

Različito.

Jasna Vukovarac- postavila je pitanje da li je općina riješila električara?
Pejo Kovačević- odgovorio je da za sada to nije riješeno, ali rješava se na drugi način preko
„Elektre“.
Marija Jukić- rekla je kako ljudi u selu pitaju za postavljanje kontejnera za životinjski otpad
nakon svinjokolja.
Pejo Kovačević- odgovorio je da Općinsko vijeće može donijeti odluku za to, ali postoje slučajevi
gdje neodgovorni u te kontejnere bacaju i drugi otpad npr. vrećice i tkaninu, pa firme zadužene za
prikupljanje tog otpada ne žele odvesti.
Mijo Vladić – napomenuo je da je problem i u tome što Općina Oprisavci ima 8 sela.
Pitanja više nije bilo te je sjednica da završila u 22,15 sati
Zapisnik vodila:
Ankica Galović
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović
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