
                                      
     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/20-01/07  

UR.BROJ: 2178/14-01-20-2 

Oprisavci, 16.  prosinca  2020.g. 

 

ZAPISNIK 

o radu 24. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 16. prosinca 2020.godine 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci , Trg Svetog Križa 16 dana  

16. prosinca 2020.  godine 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 sjednici 

nazočni članovi Općinskog vijeća: 

  

1. MIJO UREMOVIĆ 

2.  MIJO VLADIĆ  

3.  STJEPAN NOVOSELOVIĆ 

4. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

5. ANTUN UREMOVIĆ 

6. JASNA VUKOVARAC 

7. MARIJA JUKIĆ 

8. MIRKO BLAŽEVIĆ 

9. PETAR VINARIĆ 

10. STJEPAN VUČKOVIĆ 

 

-  Općinski načelnik  PEJO KOVAČEVIĆ . 

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća . MATO VUKOVIĆ,  STIPO DŽAMBO  i 

MATO BOTICA. 

 Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedatelj konstatira da je od ukupno  13 

vijećnika Općinskog vijeća sjednici nazočno 10 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani 

nastavak rada. 

 Zapisnik na sjednici vodi Ankica Galović, službenica u Općini Oprisavci. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović  pročitao je nazočnima dnevni 

red, te predlaže da se u dnevni red uvrsti  TOČKA 11. :  Zahtjev za isplatu novčane 

pomoći obitelji MATE KOLESARIĆ, ZOLJANI 23  u svrhu sanacije štete od 

požara 
  

Za sjednicu je utvrđen slijedeći : 



DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 23.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2020.g. 

2. Programi: 

a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. g. 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Oprisavci za 2020. g. 

c) Donošenje izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Oprisavci za 2020.g. 

d) Donošenje izmjene i dopune  Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području 

općine Oprisavci za 2020.g. 

e) Donošenje izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na 

korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske i koncesije na području Općine  Oprisavci za 2020.godinu 

f) Donošenje izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020.g. 

3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2021.g 

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2021.g. 

5. Programi: 

a) Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. g. 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 

2021. g. 

c) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi, sportu,  školstvu i ostalim 

društvenim djelatnostima za 2021. g. 

d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 

2021.g. 

e) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog 

poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 

na području Općine  Oprisavci za 2021.godinu 

f) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 

2021. godinu 

g) Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru u 2021.g. 

6. Donošenje : 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2020.g. 

b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje  2021.-2023.g. 

7. Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore redovnim 

studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 2020./2021.) 

8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2020.g. 

9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2021.g. 

10. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje općine 

Oprisavci u 2021. godini  



11. Zahtjev za isplatu novčane pomoći obitelji MATE KOLESARIĆ, ZOLJANI 23  u 

svrhu sanacije štete od požara 

12. Različito. 
 

Dnevni red je jednoglasno 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 je izgradnja doma u Novom Gradu,  

- izgradnja doma u Svilaju, 

- priprema dokumentacije za sudjelovanje na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i to 

za II fazu Doma Novi Grad i dom Stružani. 

- Ishođena građevinska dozvola za Dječji vrtić u zgradi općine, 

- započeo projekt  ZAŽELI na području općine Oprisavci. 

Stjepan Vučković- nadovezao se na dnevni red o tome kako je  ranije rečeno da  će biti 6-7 

točaka, a sada s podtočkama na ovoj sjednici ima 20 točaka. 

Mijo Uremović- ogovorio je da su to sve točke vezane za proračun i rebalans i ne mogu se 

donositi na drugoj sjednici  

Mijo Vladić-  postavio je pitanje načelniku vezano za zatvaranje reciklažnog dvorišta, te da je 

isto trebalo biti zatvoreno davno prije.  

Pejo Kovačević- odgovorio je da se na reciklažno dvorište dovozi otpadni građevinski 

materijal bez ikakve kontrole bez obzira na postavljenu ploču na ulazu. Postavljena je 

privremena ograda. Nije problem da se taj otpad dovozi , ali treba se znati tko i kada. 

Napomenuo je da u tom otpadu bude svega, tako da ga je problem iskoristiti za dalje. Planira 

se postavljanje rampe. 

Mijo Vladić- rekao je da se na reciklažno dovozi svašta, a ravnanje tog zemljišta kasnije puno 

košta. Napomenuo je da se zalagao za to da se riješi ruglo „Antina kuća“  na ulazu u selo, te 

da je ovo sada drugo ruglo. Također je rekao da treba uvesti da se odlaganje građevinskog 

otpada naplaćuje, jer izvođači radova ljudima naplate odvoz, a  na kraju otpad dovezu na 

reciklažno bez naknade. 

Antun Uremović- rekao je da bi se otpad mogao nasuti  u rupu u Prnjavoru. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da ni to ne bi bilo rješenje, jer bi otpad bio samo iskipan. 

Odlaganje otpada treba pratiti, napomenuo je da bi trebalo postaviti video nadzor, jer je ovaj 

sporni otpad navodno  dovezen subotom, te ne postoji dokaz tko je to napravio. 

Stjepan Novoselović- nadovezao se da je ta tema bila na sjednici davno, te da je rečeno da se 

mora osigurati mjesto za tu vrstu otpada i drobilica za mljevenje tog materijala , te da će 

samljeveni materijal biti ugrađen dalje, stoga ga sada ovo  izlaganje iznenađuje. Također je 

napomenuo da bi općina trebala donijeti pravilnik o tome koliko se kome što isplaćuje u svim 

područjima djelokruga općine. 

Pejo Kovačević- rekao je da bi se reciklažno dvorište trebalo proširiti, te da bude legalno u 

dijelu odlaganja građevinskog otpada, kao i  reguliranje radnog vremena kako  poslije 15 sati 

nitko ne bi mogao dovesti otpad. 

Mijo Uremović- rekao je da je to problem u svim selima naše općine, te da se sjeća rasprave 

na vijeću o ponovnom iskorištavanju tog materijala za dalje. 

Mijo Vladić- napomenuo je da se sigurno zna tko je to dovezao, ali da se nitko s nikim ne želi 

zamjerati, te da jedini on imenuje ljude. 

Pejo Kovačević- rekao je da nitko u vijeću ne bi o tome trebao misliti niti se zamjerati, tu je 

komunalni redar koji bi trebao voditi brigu o tome. 



Stjepan Novoselović- postavio je pitanje što je s prijenosom školskog  zemljišta u Svilaju? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je Ugovor potpisan prije dva tjedna , te da je dokumentacija 

predana u gruntovnicu na provedu. i da daljni postupak traje šest mjeseci. 

 

 

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

  2020.g. 

 

Mijo Uremović- pozvao je Općinskog načelnika da obrazloži  prijedlog  izmjene i dopune 

Proračuna općine Oprisavci  za 2020.g. 

Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primili prijedlog izmjene i dopune Proračuna Općine Oprisavci za 2020.g.  Novi Plan 

proračuna za 2020.g. je 9.035.527,05 kn.  Smanjenje se većim dijelom  odnosi na izgradnju 

sjeverne ceste u Oprisavcima, staza u Novom Gradu, rekonstrukcija javne rasvjete  uc 

Oprisavcima, dječji vrtić. 

  

Predsjednik  Općinskog vijeća dao je na glasovanje  izmjene i dopune Proračun općine 

Oprisavci za 2020.godinu . Nakon glasovanja sa 10 glasova ZA (jednoglasno)   donesena  je:  

Na temelju članak 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08)  

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Oprisavci za 2020.g. (KLASA:  400-01//20-

01/09,URBROJ: 2178/14-02-20-1)- SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U 

PRILOGU ISTOG 

 

TOČKA 2.  PROGRAMI (uz Odluku o imjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 

  2020.g.): 
 

Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi primili izmjenu i dopunu Programa uz Proračun za 

2020.g. 

 

a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10  glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

  

Izmjenu i dopunu PROGRAMA građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine 

Oprisavci za 2020.g. (Klasa:400-01/20-01/10 Urbroj: 2178/14-01-20-1) -SASTAVNI JE DIO 

ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 
 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2020. g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10  glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

Izmjenu i dopunu PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 

2020. godinu (Klasa:400-01/20-01/12, Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO 

ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

c) Donošenje izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Oprisavci za 2020.g. 



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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

Izmjenu i dopunu PROGRAMA javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih 

djelatnosti za koje se sredstva  osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2020. godinu 

(Klasa:400-01/20-01/11, Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI 

SE U PRILOGU ISTOG 

 

d) Donošenje izmjene i dopune  Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine 

Oprisavci za 2020.g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

Izmjenu i dopunu PROGRAMA socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine 

Oprisavci za 2020. godinu (Klasa:400-01/20-01/13,Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO 

ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

e) Donošenje izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine  

Oprisavci za 2020.godinu 
 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

Izmjenu i dopunu PROGRAMA korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, 

prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine  Oprisavci za 

2020.godinu  (Klasa:400-01/20-01/15,Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA 

I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

f) Donošenje izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru u 2020.g. 

 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

Izmjenu i dopunu PROGRAMA utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru u 2020.g.  (Klasa:400-01/20-01/14,Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO 

ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 
 

TOČKA 3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci  za 2021.g. 

 

Mijo Uremović- pozvao je Općinskog načelnika da obrazloži  prijedlog Proračuna općine 

Oprisavci  za 2021.g.  

Pejo Kovačević- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu 

primili prijedlog Proračuna Općine Oprisavci za 2021.g. Plan proračuna za 2021.g. je 

14.628.600,00 kn. Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2021.g. 

 
Predsjednik  Općinskog vijeća dao je na glasovanje donošenje Proračuna Općine Oprisavci za 

2021.g., te je nakon glasovanja  sa 7 glasova ZA , 2 SUZDRŽANA glasa i 1 glas PROTIV 

donesen : 



Proračun Općine Oprisavci za 2021.g. (Klasa: 400-01/20-01/16, Urbroj: 2178/14-01-20-1) 

Proračun - opći dio prihoda i primitaka koji sadrži prihode i primitke po izvorima i vrstama 

prihoda, te rashode i izdatke raspoređenih prema programima i aktivnostima (tabelarni prikaz) 

i Plan razvojnih programa sastavni su dio zapisnika i nalaze se u prilogu istoga. 

 

TOČKA 4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2021.g.  

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

primili Odluku o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2021.g. 
 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

ODLUKU o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2021. godinu (Klasa: 400-01/20-01/17, 

Urbroj: 2178/14-01-20-1) – koja je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 
TOČKA  5.   PROGRAMI  ( uz Proračun za 2021.g.): 

 

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

sjednicu primili su Programe uz Proračun općine Oprisavci za 2021.g. 

Pejo Kovačević- pročitao je programe, te nakon čitanja napomenuo da sve što je u 

programima prepisano je iz proračuna i razrađeno po stavkama.  

 

a)  Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 9  glasova ZA  i  1 SUZDRŽANI M glasom donijelo  

 

P R O G R A M  građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 

2021.g. (Klasa:400-01/20-01/18,Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I 

NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

b)   Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za  

  2021. g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

P R O G R A M održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2021. godinu 

(Klasa:400-01/20-01/20, Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI 

SE U PRILOGU ISTOG 

 

c) Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Oprisavci za 

2021.g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

PROGRAM javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se 

sredstva  osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2021. godinu (Klasa:400-01/20-01/19, 

Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 



d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2021.g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

P R O G R A M socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Oprisavci  za 2021. 

godinu (Klasa:400-01/20-01/22, Urbroj: 2178/14-01-20-1) SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I 

NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

e) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,           

prodaje  izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva           

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području 

Općine  Oprisavci za 2021.godinu 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

PROGRAM korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije na području Općine  Oprisavci za 2021.godinu (Klasa:400-

01/20-01/21, Urbroj: 2178/14-01-20-1) -SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE 

U PRILOGU ISTOG 

 

f) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021.                    

godinu 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

PROGRAM utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. godinu (Klasa:400-

01/20-01/23, Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U 

PRILOGU ISTOG 

 

g)       Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

           zgrada u prostoru u 2021.g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

PROGRAM utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u 

2021.g.(Klasa:400-01/20-01/24, Urbroj: 2178/14-01-20-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I 

NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 
 

TOČKA 6.   Donošenje : 

 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2020.g. 

b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje  2021.-2023.g. 
 

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

primili Analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2019.g., Godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  2021.-

2023.g.. 



a) Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2020.g.  

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

glasovanja konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donosi: 

 Analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2020. g.  (KLASA: 810-01/20-

01/03,URBROJ: 2178/14-01-20-1)  koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog. 

b) Godišnji  plan  razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje  2021.-2023.g. 

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

glasovanja konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donosi: 

 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje  2021.-2023.g.  (KLASA: 810-01/20-01/04,URBROJ: 2178/14-01-20-1)  koji je sastavni 

dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog. 

 

TOČKA 7.  Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpore  

  redovnim studentima s područja općine Oprisavci (akademska godina 

  2020./2021.) 

 

Mijo Uremović- napomenu je da su svi vijećnici u materijalima za sjednicu primili prijedlog 

odluke o isplati jednokratne pomoći redovnim studentima s područja općine Oprisavci 

(akademska godina 2020/2021.)  Prijedlog visine naknade je 1.500,00 kn , kao i dosadašnjih 

godina. Drugih prijedloga o visini naknade nije bilo. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog načelnika , nakon glasovanja 

predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 9 glasova ZA i 1 glas PROTIV 

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, 123/17 i 

98/19) i temeljem članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 24. sjednici održanoj dana  16.  

prosinca 2020. godine, donosi: 

ODLUKU 

o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima 

 s područja općine Oprisavci (akademska godina 2020./2021.) 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci odobrava jednokratnu  pomoć/potporu studentima koji 

imaju prebivalište na području općine Oprisavci u iznosu 1.500,00 kn, za akademsku godinu 

2020./2021.  za svakog studenta koji ima pravo na pomoć po kriterijima koji su definirani u ovoj 

Odluci. 

Članak 2. 

 Pravo na pomoć imaju: 

- redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u 

odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), te apsolventi uz uvjet da 

roditelji studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć nemaju dugovanja prema Općini 

Oprisavci  veća od 500,00 kn  do dana podnošenja zahtjeva. 

 



Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) 

godine nemaju pravo na pomoć. 

Pomoć se odnosi na akademsku godinu 2020/2021. za  razdoblje od 01. listopada  2020. g. do 

15. srpnja 2021. g. 

Članak 3. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci  da javnim pozivom na službenim web 

stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr ) obavijesti studente s područja općine  

Oprisavci  kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim studentima.   

 Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka trebaju priložiti: 

- uvjerenje da je redovni student i da prvi puta pohađa tekuću akademsku godinu 

(2020./2021.), 

- uvjerenje o apsolventskom stažu (za apsolvente), 

- presliku osobne iskaznice, 

- presliku  indeksa, 

- presliku kartice žiro računa ili tekućeg računa. 

 

Članak 4. 

Studenti su dužni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu do 31. siječnja 2021.  godine . 

 Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Oprisavci za 

2021.g.  

Članak 5. 

 Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od objave  u „Službenom vjesniku Brodsko - 

posavske  županije“ 

 

KLASA: 023-05/20-01/20 

URBROJ: 2178/14-01-20-1 

 

 

TOČKA 8.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za 

  rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 

  2020.g. 

 

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

primili prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih  u  Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2020.g. , te da su 

prema ovom prijedlogu sredstva smanjena. 

 
Rasprave nije bilo 

 
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog načelnika , nakon glasovanja 

predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno)  

donosi: 

  

 Na temelju članka 5. stavak 2. i članka 9. stavak 1.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti 

i izborne promidžbe  ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci  na  24. sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

 O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke  

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Oprisavci za 2020. godinu 

  

 

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


Članak 1. 

 U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Oprisavci za 2020. godinu (KLASA: 023-05/19-01/32 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-1 od  12. prosinca  2019.g.) članak 7. mijenja se i glasi: 

 

 „Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako slijedi: 

 

 Redni 

broj 

Naziv političke 

stranke/nositelja nezavisne 

liste 

Broj 

članova 

Od toga žena Raspoređena 

sredstva  

1. HSS 2 1 2.100,00 kn 

2. HDZ 5 1 5.100,00 kn 

3. SDP 5 0 5.000,00 kn 

4. HSLS  1 0 1.000,00 kn 

UKUPNO   13.200,00 kn 

 
Ostale tekuće  donacije 

političkim strankama 

 
 16.800,00 kn 

UKUPNO  30.000,00 kn 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na 

snagu  objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.  

 

KLASA: 023-05/20-01/21 

UR.BROJ: 2178/14-01-20-1 

 

TOČKA 9.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka  

  zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2021.g. 

 

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

primili prijedlog Odluke o  raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  u  

Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2021.g., te da bi prema ovom prijedlogu sredstva bila 

raspoređena kao i u prethodnoj odluci. 

 
Rasprave nije bilo 

 
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog načelnika , nakon glasovanja 

predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno)  

donosi: 

 

 Na temelju članka 5. stavak 2. i članka 9. stavak 1.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti 

i izborne promidžbe  ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci  na  24.  sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, donijelo je 

 

 



 O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Oprisavci za 2021. godinu 

   

Članak 1. 

 Ovom  se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka u Općinskom vijeću Općine Oprisavci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz proračuna Općine 

Oprisavci za 2021. godinu. 

 

Članak 2. 

 Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprisavci za 2021. godinu osigurana sredstva za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 40.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

 Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Oprisavci za 2021. godinu 

imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću. 

 

Članak 4. 

 Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos 

sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva 

razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 5. 

 Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo 

na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem 

članka 6. ove Odluke. 

Članak 6. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna godišnje. 

 

Članak 7. 

 Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako slijedi: 

 

  

 Redni 

broj 

Naziv političke 

stranke/nositelja nezavisne 

liste 

Broj 

članova 

Od toga žena Raspoređena 

sredstva  

1. HSS 2 1 2.100,00 kn 

2. HDZ 5 1 5.100,00 kn 

3. SDP 5 0 5.000,00 kn 

4. HSLS  1 0 1.000,00 kn 

UKUPNO   13.200,00 kn 

 
Ostale tekuće  donacije 

političkim strankama 

 
 26.800,00 kn 

UKUPNO  40.000,00 kn 

 

 



Članak 8. 

 Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro 

račun političke stranke. 

 Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci do 

kraja tekuće godine. 

Članak 9. 

 Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za 

ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim 

financijskim planom. 

 Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke  za osobne potrebe. 

  

Članak 10. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na 

snagu osam dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.  

 

KLASA: 023-05/20-01/22 

UR.BROJ: 2178/14-01-20-1 

 

 

TOČKA 10. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje  

  općine Oprisavci u 2021. godini  

Mijo Uremović- rekao je da je Općinsko vijeće dužno donijeti Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za područje općine Oprisavci u 2021. godini  

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
 

 Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne novine“  br. 16/2019) i članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 24. sjednici 

održanoj dana  16.  prosinca 2020. godine, donosi: 

 

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU 

I. 

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda predstavničko tijelo 

donosi Plan djelovanja za područje prirodnih  nepogoda za sljedeću kalendarsku godinu radi 

određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 

 

II. 

Plan djelovanja sadrži popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne, procjene 

osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih 

funkcija i stradanja stanovništva i druge mjere koje uključuju suradnju sa nadležnim tijelima, drugim 

tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za prirodne nepogode. 

 

III. 

Predstavničko tijelo usvojilo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. U 

navedeni plan uključene su sve potrebne točke određene čl. 17 Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogode. 

U Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu dodatno će se obraditi: 



● utjecaj klimatskih promjena na prirodne nepogode u skladu sa preporukom iz Strategije 

prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. koju je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. travnja 2020. godine. 

● u odnosu na nositelj prikazat će se cjeloviti sustav u odgovoru na prirodne nepogode  

● provest će se usklađenje procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i 

sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva sukladno 

Procjeni rizika od velikih nesreća. 

● pružit će se  prikaz platformi kroz koji će se razvijati mjere koje uključuju suradnju s 

nadležnim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za područje prirodnih nepogoda. 

Ostali dio Plana preuzima se iz Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 

IV. 

Izvršno tijelo podnosi predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana 

djelovanja za proteklu godinu. 

V. 

Ovaj Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda stupa  na snagu danom donošenja i objavit će se 

u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

KLASA: 023-05/20-01/23 

UR.BROJ: 2178/14-01-20-1 
 

 

TOČKA 11. Zahtjev za isplatu novčane pomoći obitelji MATE KOLESARIĆ,  

  ZOLJANI 23  u svrhu sanacije štete od požara 

 

Mijo Uremović - pročitao je nazočnima zahtjev za isplatu novčane pomoći obitelji Mate 

Kolesarić, Zoljani 23 u svrhu sanacije štete od požara. 

Dana 06. prosinca 2020.g. u ranim jutarnjim satima  došlo je do požara na pomoćnom objektu 

namijenjenom za držanje stoke (štaglju). Uslijed požara izgorjelo je krovište štaglja i hrana za 

domaće životinje (bale sijena). Intervencijom DVD Oprisavci i Prnjavor  požar je saniran.  

Naveo je da procijenjena nastala materijalna šteta na navedenoj zgradi  iznosi cca 15.000,00 

kuna. 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se u svrhu sanacije štete odobre novčana 

sredstva u iznosu 10.000,00 kn 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog , nakon glasovanja predsjednik 

Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 10 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 , 123/17 i i 98/19) i 

članka 30. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 

38/20), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na  24.  sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, 

donijelo je 

O D L U K U 

o isplati novčane pomoći obitelji MATE KOLESARIĆ 

ZOLJANI 23  u svrhu sanacije štete od požara 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava jednokratnu novčanu pomoć  iz Proračuna 

općine Oprisavci za 2020.g. u iznosu 10.000,00 kn (desettisuća kuna) na ime obitelji MATO 



KOLESARIĆ, ZOLJANI 23  u svrhu sanacije štete od požara na pomoćnom objektu  

namijenjenom za držanje stoke (štaglju). 

Članak 2. 

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

KOLESARIĆ, ZOLJANI 23  (broj računa HR5423400093204122851 / PBZ). 

 

Članak 3. 

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

provedbu.  

 

KLASA:  023-05/20-01/24 

UR.BROJ:  2178/14-01-20-1 

 

TOČKA 12. Različito. 

 

Mijo Uremović- postavio je pitanje vezano za natječaj za poljoprivredno zemljište, te je 

napomenuo da je u općini  održan sastanak  na kojem je bio nazočan  načelnik, Stjepan 

Vučković, Mirko Blažević i on sam. Imenovani poljoprivrednici  su ušli u neke projekte, te  

im je potrebno zemljište. Predložio je da se krene s postupkom raspisivanja natječaja u onom 

dijelu koji se odnosi na zemljište koje rade ljudi s drugih općina. Također je napomenuo da 

nitko ne garantira da će oni dobiti to zemljište, ali kao mladi poljoprivrednici vjerojatno će 

imati prioritet. Slaže se s tim da ne ide kompletno zemljište, možda samo onaj dio koji rade 

ljudi s drugih općina. Natječaj bi se mogao raspisati po Programu na koji imamo suglasnost. 

Pejo Kovačević- napomenuo je da su na prošloj sjednici poništene  izmjene i dopune  

Programa, te da nakon razgovora s Ministarstvom poljoprivrede ima saznanja da se može 

raspisati natječaj po prvobitnom natječaju. Potrebno je donijeti potrebne akte na vijeću, te 

krenuti u raspisivanje natječaja. Trenutno samo pašnjaci mogu biti problem i to  iz razloga što 

Ministarstvo nije donijelo pravilnik o zajedničkim pašnjacima. Trenutno je zakon koji je na 

snazi povoljniji za građane općine.  

Stjepan Vučković- postavio je pitanje može li sjednica vijeća biti što prije? 

Mijo Vladić- napomenuo je da podržava natječaj ako na njemu naši ljudi imaju prednost. 

Pejo Kovačević- upoznao je nazočne da je od općine Garčin pristigla zamolba za izdavanje 

suglasnosti na zemljište koje je na području općine Oprisavci  s namjerom da isto stave u svoj 

natječaj. Napomenuo je da ne bi bilo u redu da im se izda takva suglasnost. 

Mirko Blažević- na sastanku koji je predsjednik na početku spomenuo  dogovor je bio da će 

se raspisati natječaj. 

Marija Jukić- postavila je pitanje o kojim pašnjacima je riječ? 

Pejo Kovačević- radi se o pašnjaku u Novom Gradu i Prnjavoru. 

Marija Jukić- rekla je da pašnjaci moraju ostati pašnjaci i da se moraju koristiti isključivo 

kao zajednički pašnjaci, te da se  ne mogu prenamijeniti  

Mirko Blažević- napomenuo da bi se možda mogao prenamijeniti dio koji je obrastao 

šikarom. 
 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 23, 05 sati 

 
Zapisnik vodila: 

Ankica Galović                               
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 


