
Temeljem članka 49. Statuta općine Oprisavci  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 06/13), podnosim Općinskom vijeću Općine Oprisavci  sljedeće 

     

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

     za razdoblje  01. siječnja  do 30. lipnja 2016. godine 

I. UVODNI DIO  

 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski 
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, 
izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje 
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog 
djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa 
zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Oprisavci, u okviru svog 
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu 
povjereni zakonom. 
 Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao na sastancima i 
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, 
kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.  

- U  Jedinstvenom upravnom odjelu općine Oprisavci zaprimljeno je i obrađeno 350 
ulaznih računa,  izdano je 14 računa (zakup poslovnih prostora) 

- Obrađeno, odnosno urudžbirani - 
      UPRAVNI  PREDMETI (rješenja, komunalni doprinos,  rješenja godišnji odmor 
djelatnika, rješenja o legalizaciji, rješenja o grobnoj naknadi  i dr.) - 318 predmet 
   NEUPRAVNI  PREDMETI (odluke, zaključci,  dopisi, odgovori na upite, upitnici,  
 ponude  i dr.) –  150 predmeta  

- Općinski načelnik zaključio je 33 ugovora i sporazuma ( ugovori o djelu, ugovori o 
obavljanju komunalnih poslova, ugovori o obavljanju usluga postupaka javne nabave, 
ugovori s fondom i dr. ) 
 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 U ovom izvještajnom razdoblju izvršeno: 
 

- Provođenje javne nabave za opskrbu električnom energijom 
- Provođenje javnog poziva za ukop pokojnika na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova na području Općine Oprisavci 
- Završeni radovi na reciklažnom dvorištu 
- Završeni radovi na energetskoj obnovi škole/doma u Trnjanskim Kutima 
- Zacjevljenje kanala i uređenje poljskih puteva 
- Uređenje i održavanje  zelenih površina 
- Održavanje groblja 

 
 
 
 



 Sukladno ovlastima  iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi 
akata . 

  
  Sudjelovao sam na sastancima u našoj županiji ,  T.D. „Vodovod “ Slavonski 
Brod,  „Posavska Hrvatska“ Slavonski Brod , nekim od susjednih općina, te na sastancima 
LAG-a „Slavonska  ravnica“,  sastancima PPS destinacije u suradnji s TZ Grada Slavonskog 
Broda.  
  
U području društvenih djelatnosti izvršeno je sljedeće: 
 

- Sukladno Programu javnih potreba u  društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 
2016.g. isplaćen je dio redovne dotacije nogometnim klubovima, školi,lovačkim 
udrugama, ribolovnim udrugama, vjerskim zajednicama, političkim strankama, 
vatrogascima  te udrugama iz područja kulture . 

 

U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno je sljedeće: 

- Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju 
programom pomoći koji obuhvaća sufinanciranje prehrane učenika osnovne škole , 
pravo na jednokratnu pomoć rodiljama, pomoći za malu školu jednokratne pomoći 
socijalno ugroženim obiteljima,  pomoći za podmirenje troškova stanovanja ,  

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Pejo Kovačević 

 


