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Z A P I S N I K 
o radu 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

odrţane 04. kolovoza 2010. godine 

 

 

 Sjednica je odrţana u Oprisavcima, Oprisavci 174 A, 04. kolovoza 2010. godine sa 

početkom u 20,00 sati. 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Oprisavci Matija Trepšić. 

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

članovi Općinskog vijeća: 

 

1. Matija Trepšić                                      7. Franjo Mumić 

2. Franjo Rečić                                         8. Vinko Katalinić 

3. Stjepan Novoselović                            9. Mirko Lučić 

4. Mijo Vladić                                        10. Blaţ Radičević 

5. Josip Cvijanović                                 11. Matej Kolobarić 

6. Tomislav Zečević                                

 

te načelnik: Antun Jovičić, Stjepan Ţupanić, zapovjednik Ţupanijske vatrogasne 

zajednice, Dane Štefanac, predsjednik Vatrogasne zajednice općine Oprisavci, Franjo Trepšić, 

zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Oprisavci i Antun Šokčević, predsjednik 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prnjavor. 

 

Sjednici  nisu nazočni: 

                              - neopravdano:  Mato Botica 

.                                                       Mato Blaţević 

 

Zapisnik na sjednici vodi: Nada Rukavina. 

 

Po utvrĎivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Matija Trepšić, konstatira da je od 

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

pravovaljani nastavak rada. 

 

 

 

 

 

 

 



D N E V N I   R E D : 

 

Usvajanje Zapisnika sa 1. i 2. izvanredne 

sjednice, te sa 7. sjednice Općinskog 

vijeća općine Oprisavci 

 

 

     1. Rješavanje problematike u vatrogastvu na području općine Oprisavci  

     2. Aktualni sat 

     3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Oprisavci za       

razdoblje od 01.01. do 30.06.2010.g. 

   4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i    

poslovanja općine Oprisavci za 2009.g. 

   5. Donošenje Odluke o imenovanju stoţera zaštite i spašavanja 

   6. Donošenje Odluke o imenovanju stoţera civilne zaštite 

   7. Različito. 

 

Antun Joviĉić: predlaţem da se točka 6. briše s Dnevnog reda, jer općina nema obvezu da 

imenuje stoţer civilne zaštite. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Svi članovi Općinskog vijeća su u materijalima za sjednicu primili zapisnike sa 7. sjednice, 

1. i 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 

Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 

 

TOĈKA 1.  Rješavanje problematike u vatrogastvu na podruĉju općine Oprisavci 

 

Matija Trepšić:  na općini djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva, organizirana u svojstvu 

Vatrogasne zajednice općine Oprisavci. 19. svibnja 2010.g. bili smo pozvani – predstavnici 

vatrogastva i načelnik općine – na sastanak kod zamjenika ţupana Davora Vlaovića, gdje se 

razgovaralo o problematici u vatrogastvu na području općine Oprisavci. Dobili smo zadaću da 

se na sjednicu Općinskog vijeća pozovu odgovorni za vatrogastvo, te gdin Ţupanić koji najviše 

zna o vatrogastvu i problemima na općini Oprisavci. 

Antun Joviĉić: vatrogastvo na području općine ne djeluje kako bi graĎani očekivali, zato smo 

pozvali zapovjednika Ţupanijske vatrogasne zajednice i zamjenika ţupana, koji je spriječen, te 

predstavnike Općinske vatrogasne organizacije. 

Dane Štefanac: najveći problem  u vatrogastvu na našoj općini je u angaţiranju ljudi, ti ljudi 

moraju biti zdravstveno sposobni, moraju proći liječničke preglede, sve je to na dobrovoljnoj 

bazi, a od vatrogasaca se puno traţi. 

Mijo Vladić: čemu sjednica Vijeća, trebao se sastati načelnik s predstavnicima vatrogastva i 

prezentirati Vijeću. Što mi sada tu moţemo odlučiti? Nitko neće u vatrogasce, jer se ne plaća. 

Matija Trepšić: zadatak smo dobili od Ţupanije, da se odrţi sjednica Vijeća, gdje će se 

razgovarati o problematici u vatrogastvu. 

Franjo Trepšić: bili smo u Ţupaniji, dogovoreno je da će se u vrlo kratkom roku sazvati 

izvanredna sjednica Vijeća i da će biti pozvan gdin Vlaović ili Bošnjaković. Da li su opravdano 

izostali ili nisu pozvani? Vezano uz problematiku vatrogastva – treba pročitati Zakon – načelnik 

treba uskladiti sve što ne štima. 

Antun Joviĉić: pokušaji da se odrţi sjednica sa zamjenikom ţupana nisu uspjeli, na nama je da 

to riješimo. Moramo donijeti zaključak i tu problematiku pokrenuti s mrtve točke. 



Stjepan Novoselović: dovedeni smo pred svršen čin, imali smo dvije izvanredne sjednice, 

mogla je biti još jedna. Po Zakonu imate obvezu podnijeti izvješće načelniku ili Vijeću. 

Franjo Reĉić: Vatrogasno društvo ne funkcionira, dragovoljnost nije ono što je nekad bila. 

Molim gdina Ţupanić da nas upozna kako treba raditi i kako to rade druge općine. 

Franjo Mumić: molio bih gdina Ţupanića da nam da neke smjernice i upute, da nam kaţe 

kakvo je stanje u vatrogastvu na području općine, onda moţemo dalje. 

Franjo Trepšić: izvješće koliko je Vatrogasna zajednica dobila proteklih godina: 

- 2006. – 31.000,00 kn 

- 2007. -  ništa 

- 2008. – 90.000,00 kn 

- 2009. – 50.000,00 kn koji su uplaćeni u 2010.g. 

 

To su sredstva koja su po Zakonu neophodna za redovan rad. 

Stjepan Ţupanić: sastanak na razini Ţupanije sam ja inicirao, da se krene s rješavanjem 

problema u vatrogastvu. U obvezi je općine da organizira obuku 20-tak ljudi, koji su 

zdravstveno sposobni i da nabavi vozilo. Vozilo koje je vi imate, dobili ste samo na korištenje, 

ono nije vaše. Dobili ste ga da se nešto pokrene, meĎutim to nije dalo rezultata. Ako ne moţete 

angaţirati ljude, treba se obratiti poslodavcima da u svojim firmama aktiviraju ljude, te tim 

ljudima osigurati odreĎenu naknadu za izlazak na poţarište. 

Ţelim vam samo naglasiti da ste po Zakonu obvezni riješiti ovaj problem, u protivnom završit 

ćete na sudu, a onda su troškovi jako veliki. Ukoliko se na nivou općini ne mogu aktivirati ljudi, 

moţete sklopiti ugovor sa nekom od susjednih općina, koje vatrogastvo imaju riješeno. 

U vašoj općini je stanje isto unazad 8 godina, te je stoga krajnje vrijeme da se nešto poduzme. 

Potrebno je odrediti ljude, koji su fizički zdravi, da su ljudi mladi i da ne rade. Ukoliko je 

vatrogasac u radnom odnosu, poslodavac ga je duţan pustiti za vrijeme radnog vremena, ukoliko 

se dogodi poţar, a općina je duţna to novčano nadoknaditi. 

 

Mijo Vladić napušta sjednicu. 

 

Franjo Reĉić: budući da po Zakonu to moramo, predlaţem da se pronaĎe 10-tak ljudi  koji će 

biti u postrojbi i koji će za to imati odreĎenu naknadu. 

Stjepan Ţupanić: zvao sam vas da se osposobi mali broj ljudi – 30-tak – nije do toga došlo, 

nije odrţana Skupština, ako se stvar još odgodi, velike su kazne. 

Stjepan Novoselović: kako da vi niste reagirali, nije odrţana niti jedna Skupština, nema 

izvješća, kako da niste prije reagirali. Treba naći 25 ljudi koji će se osposobiti. 

Stjepan Ţupanić: alarmirao sam stvar u svim mandatima, politika odradi svoj posao, momci 

nisu osposobljeni, opremu imaju, ako ne odrade vjeţbe, ja ću reagirati, odradite vaš posao, 

osigurajte uvjete za rad, za ostalo vas nije briga. Ako se moţe nešto prihodovati, ne bi bilo loše. 

Za ne donošenje odluka, odgovoran je načelnik. Kazne koje plaćate, idu u drţavni proračun, ne 

u vaš. 

Franjo Mumić: tko pravi operativni godišnji plan, tko prati provoĎenje plana? 

Stjepan Ţupanić: svim članicama smo osigurali knjiţice – dnevnik – plan aktivnosti. Vjeţbe i 

planovi rade se sukladno Planu zaštite od poţara. Potrebno je osposobiti minimalno 20 ljudi, 

mogu se aktivirati ljudi iz svih mjesnih odbora. Svaki vatrogasac mora biti siguran, mora biti 

opremljen. 

Antun Joviĉić: stanje u općini je već nekoliko godina isto, općina nije ispunila svoje obveze, 

vatrogastvo svoje, svi smo jednako odgovorni, sredstva se uplaćuju za redovan rad. 

Franjo Reĉić: mora se donijeti program, više od predviĎenih 5% proračuna, koliko je bilo do 

sad. Vatrogasci ne mogu sami riješiti problem, na vijećnicima je da se problem riješi. 

Stjepan Ţupanić: sada je vrijeme da se stvari planiraju, planira Proračun za slijedeću godinu. 

Planirajte za slijedeću godinu nabavku vozila. 



Antun Joviĉić: kad se donese Plan, vatrogasci su odgovorni, Plana nemamo i tako više ne 

moţe. 

Stjepan Ţupanić: ne moţe se zaštita od poţara zasnivati na posuĎenom vozilu. Prvi korak je da 

izradite Plan zaštite od poţara. Temeljem tog Plana, financijska projekcija za sredstva za rad 

vatrogastva. Moja vam je preporuka da krenete s odgojem djece. 

Franjo Reĉić: načelnik ima duţnost da stvar pokrene, financije nisu u pitanju. Ti ljudi se 

moraju platiti (koji idu na intervenciju), to je po Zakonu. 

Franjo Trepšić: htio bih samo spomenuti da su vatrogasci iz DVD-a Prnjavor u dva navrata 

sudjelovali u Natjecanju orača, obećano im je od strane načelnika da će za to dobiti naknadu, 

meĎutim to se nije dogodilo. Moţda bi bilo još dobrovoljaca da je bilo drukčije. 

Antun Joviĉić: nije dostavljeno izvješće za Natjecanje orača. Općinsko vijeće donosi Odluku o 

plaćanju vatrogasaca za intervencije. 

 

Na temelju članka   65. i članka 70. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («N.N.» br. 87/08) i članka 93. Statuta općine Oprisavci (“Sluţbeni vjesnik 

Brodsko-posavske ţupanije ” br. 11/09), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 8.  

sjednici odrţanoj 04. kolovoza 2010.g., donijelo je 

 

Z A K L J U Ĉ A K 

 

 

1. Potrebno je izraditi Plan i procjenu zaštite od poţara 

2. Planirati financijska sredstva za vatrogastvo, odnosno za kupnju vozila 

3. Da se do 15. rujna odrţe skupštine DVD-a i DVZ-e 

4. Utvrditi stanje – što postoji od opreme, što nedostaje 

5. Odraditi u što kraćem roku odabir i obrazovanje vatrogasaca 

 

Klasa: 023-05/10-01/17 

Ur.broj: 2178/14-01/10-1 

 

TOĈKA 2.  Aktualni sat 

 

Stjepan Novoselović: imam dva pitanja: 

1. Da li su sve organizacije dostavile financijski izvještaj za prošlu godinu, volio bih to 

vidjeti? 

2. Pitanje predsjedniku: da li je po Statutu da mi od 30. oţujka nismo imali redovitu sjednicu. 

Molim pisani odgovor. 

Antun Joviĉić: odgovoriti ću u pismenom obliku na prvo pitanje. 

Matija Trepšić: odgovor na drugo pitanje: Statutom nije odreĎeno u kojem roku se moraju 

odrţavati sjednice. 

Franjo Reĉić: imam dva pitanja: 

1. Kada kreću priključci na vodovodnu mreţu kućanstava u Poljancima i Oprisavcima? 

2. Što je sa Natječajem za zakup zemljišta? 

Antun Joviĉić:  

1. Općina nije dobila sluţbeni dopis u kojem bi nas se obavijestilo kada kreću priključci. Prije 

otprilike 2-3 tjedna, na moje traţenje, u Vodovodu sam dobio odgovor da se priprema tehnički 

pregled, u Vodovodu se moţe započeti postupak rješavanja papirologije. To je postupak koji 

traje od 3 tjedna do mjesec dana. Do tada će vjerojatno biti sve završeno da se kućanstva mogu 

priključivati. 



2. Natječaj za zakup zemljišta bi trebao biti raspisan do kraja godine. Moramo izraditi Izmjene i 

dopuna Programa raspolaganja, imamo dogovor sa Garčinom, koji će uskoro biti potpisan, a sa 

Velikom Kopanicom imamo malih problema, ali nadam se da će i to biti riješeno. 

Josip Cvijanović: pitao bih gdina Mumića da li moţe nabaviti sredstvo za uništavanje korova i 

raslinja na nadvoţnjaku? 

Franjo Mumić: sredstvo mogu nabaviti, ali budući da nadvoţnjak ide preko auto-ceste, 

potrebno je ispitati da li se to smije raditi, zbog zaštite okoliša. 

 

TOĈKA 3.  Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proraĉuna općine Oprisavci za        

razdoblje od 01.01. do 30.06.2010.g. 

Antun Joviĉić:  

 Godišnjim izvještajem  proračuna općine Oprisavci  utvrĎeni su prihodi i primici  u 

iznosu od 1.024.642,95 kn. 

 Rashodi  utvrĎeni pozicijama proračuna u navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom 

iznosu od 1.151.052,82 kn. 

 Razlika izmeĎu ukupno ostvarenih prihoda i primitaka  i izvršenih rashoda i izdataka 

daje manjak prihoda i primitaka: 

         Ostvareni prihodi i primici    1.024.642,95 kn 

         Izvršeni rashodi i izdaci  1.151.052,82 kn 

            --------------------------------------------------------------------------- 

         Manjak prihoda i primitaka  -  126.409,87 kn 

 

Franjo Reĉić: članak VII – da li su to potraţivanja od prijašnjih godina ili za 2010.g? 

Antun Joviĉić: potraţivanja su ukupna, od ove i od prethodnih godina. Što se tiče poreza, 

Porezna uprava ubire porez u ime općine, tko će tuţiti duţnike, nije ugovoreno. 

Stjepan Novoselović: stara potraţivanja nisu utuţena, imaju rok zastare. Imam jedno pitanje: 

Plan za spomenik u Prnjavoru je bio 46.852,00 kn, a plaćen je 116.663,00 kn? 

Antun Joviĉić: spomenik je toliko koštao. Kad smo donosili Proračun nismo znali koliko će 

spomenik točno koštati. Proračun se moţe mijenjati. Zato postoji Rebalans proračuna. 

Stjepan Novoselović: tko je donio takvu odluku? 

Antun Joviĉić: načelnik ima takve ovlasti, bitno da se ne probije pozicija. 

Stjepan Novoselović: u prvih 6 mjeseci, stanje na računu općine iznosi oko 870.000,00 kn. To 

su naše investicije. Zašto se nešto ne radi od tog novca? 

Antun Joviĉić: ukoliko nam ne uspije prijenos sredstava za završetak vodovodne mreţe, morat 

ćemo sami to financirati. Ako novac potrošimo, nećemo imati čime platiti. 

Franjo Mumić: trebamo dobiti i sredstva za izgradnju Društvenog doma, ukoliko ih dobijemo, 

ukoliko dobijemo sredstva za završetak vodovodne mreţe, onda moţemo planirati. 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna općine Oprisavci za razdoblje od 01.01. – 

30.06.2010.g. donesen je sa 9 glasova za, 1 glasom protiv, 1 suzdrţan. 

  

Na temelju članka 124, 108, 109 i 110, Zakona o proračunu (“N.N.” 87/08), Općinsko 

vijeće općine Oprisavci, na svojoj  8.  sjednici odrţanoj 04. kolovoza 2010.g.. donijelo je 

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAĈUNA 

OPĆINE OPRISAVCI 

za razdoblje od 01. sijeĉnja – 30. lipnja  2010.g. 

 

 

 



OPĆI DIO 

I 

 Godišnjim izvještajem  proračuna općine Oprisavci  utvrĎeni su prihodi i primici  u 

iznosu od 1.024.642,95 kn. 

II 

 Rashodi  utvrĎeni pozicijama proračuna u navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom 

iznosu od 1.151.052,82 kn. 

III 

 Razlika izmeĎu ukupno ostvarenih prihoda i primitaka  i izvršenih rashoda i izdataka 

daje manjak prihoda i primitaka: 

         Ostvareni prihodi i primici    1.024.642,95 kn 

         Izvršeni rashodi i izdaci  1.151.052,82 kn 

            --------------------------------------------------------------------------- 

         Manjak prihoda i primitaka  -  126.409,87 kn 

 

IV 

 Stanje ţiro-računa na dan 01.01.2010.g. iznosilo je 1.278.784,08 kn, a na dan 

30.06.2010.g.  iznosilo je 870.775,15 kn i stanje blagajne na dan 30.06. 2010.g. iznosilo je 

2.186,92 kn. 

V 

 Općina Oprisavci nije primala niti davala zajmove . 

 

VI 

 Tekuća pričuva planirana je proračunom za 2010.g. u iznosu od 10.000,00 kn dijelom je 

potrošena. Odlukom Općinskog poglavarstva odobreno je da se isplati iznos od 2.100,00 kn sa 

ove pozicije za plaćanje novčane kazne za propuste u protupoţarnoj zaštiti. 

 

VII 

 Stanje potraţivanja općine Oprisavci na dan 30. lipnja  2010.g. u ukupnom iznosu od 

326.113,43 kn, odnosi se na potraţivanja : 

 

      - Porez na kuće za odmor                                            1.130,00 kn 

- Porez na promet     48.834,92 kn 

- Porez na tvrtku     77.202,78 kn  

- Koncesija za ukop                                          1.430,00 kn 

- Najam poslovnog prostora    21.271,96 kn 

- Zakup poljoprivrednog zemljišta                    169.745,27 kn 

- Potraţivanje od spom.rente                     156,75 kn 

- Komunalni doprinos           6.406,00 kn 

 

VIII 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja  2010. godine u iznosu od  183.320,00 kn 

odnosi se na nepodmirene obveze prema dobavljačima. 

 

 

IX 

Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloţene tabele: Godišnji 

obračun proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine. 



POSEBNI DIO 

XI 

 Posebni dio Godišnjeg izvještaja proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 01. 

siječnja-30. lipnja 2010.g. sadrţi rashode i izdatke  izvršene po korisnicima i nositeljima 

sredstava po osnovnim i potanjim namjenama. 

 

XII 

Godišnji obračun proračuna zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u “Sluţbenom vjesniku Brodsko-

posavske ţupanije”. 

 

Klasa: 400-01/10-01/32 

Urbroj: 2178/14-01-10-1 

 

TOĈKA 4.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih 

izvještaja  i  poslovanja općine Oprisavci za 2009.g. 

 

Stjepan Novoselović: zakup zemljišta – zašto duţnici nisu tuţeni? 

Rashodi za odrţavanje nerazvrstanih cesta, kanal i javnih površina izvršeni su u iznosu od 

569.615,oo kn. Općinska odluka o povjeravanju spomenutih poslova nije donesena. Poslovi su 

ustupani izravnom pogodbom. 

Rashodi za izgradnju vodovoda, parkirališta, kapelice i pristupnog mosta izvršeni su u iznosu od 

156.092,00 kn. Radovi su završeni, a zapisnici o primopredaji izvedenih radova nisu sastavljeni. 

Plan javne nabave – planirano samo nabava nefinancijske imovine u iznosu od 1.700.000,00 kn, 

dok druge nabave roba, radova i usluga nisu planirane. 

Tomislav Zeĉević: Drţavna revizija kontrolira načelnika i njegov rad. Zašto mi to sad 

komentiramo, u Izvješću sve piše što nije odraĎeno i za to načelnik odgovara. Mislim da nema 

svrhe da mi to sad komentiramo. 

Matija Trepšić: vijećnici imaju pravo o tome raspravljati. Ne moţe biti izravan dogovor. 

Načelnik sve mora prezentirati Vijeću. 

Antun Joviĉić: po Zakonu o javnoj nabavi imam ovlasti za izravnu pogodbu do 70.000,00 kn. 

Franjo Mumić: načelnik je odgovoran za propuste, on zna gdje je pogriješio. 

Stjepan Novoselović: bilo bi ne korektno da mi iz oporbe ne kaţemo ako nešto nije u redu. Vi 

ćete za ovo odgovarati, mi smo u oporbi da ukaţemo na nepravilnosti. Vi se sastanete večer 

prije sjednice Vijeća i donesete odluke. 

Tomislav Zeĉević: koalicija to ima pravo po Zakonu – moţe se osnovati Klub vijećnika i 

sastajati se. To i vi u oporbi imate pravo. Osim toga trećina vijećnika ima pravo traţiti da se 

sazove  sjednica i predloţiti Dnevni red. Predsjednik vijeća mora sazvati sjednicu. 

Josip Cvijanović: zašto nema zamjenika načelnika na sjednici? Zašto on ne zna što se radi u 

općini? 

 

Nakon rasprave Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 

poslovanja općine Oprisavci za 2009.g. donesena je sa 10 glasova za i 1 protiv. 

 

Na temelju članka   65. i članka 70. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («N.N.» br. 87/08) i članka 93. Statuta općine Oprisavci (“Sluţbeni vjesnik 

Brodsko-posavske ţupanije ” br. 11/09), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 08.  

sjednici odrţanoj  04. kolovoza 2010.godine donijelo je 



ODLUKU 

o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja 

i poslovanja općine Oprisavci za 2009.g. 

  

 

Ĉlanak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo je izvješće o obavljenoj reviziji financijskih 

izvještaja i poslovanja općine Oprisavci za 2009.g. 

 

Ĉlanak 2. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci nalaţe Općinskom načelniku da do kraja 2010.g. izvrši 

sve potrebne radnje kako bi se postupilo  prema nalazima i mišljenjima izvještaja Drţavnog 

ureda za reviziju od srpnja 2010.g.  

     

  Ĉlanak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Sluţbenom vjesniku 

Brodsko-posavske ţupanije». 

 

Klasa: 023-05/10-01/18 

Ur.broj: 2178/14-01/10-1 

 

TOĈKA 5.  Donošenje Odluke o imenovanju Stoţera zaštite i spašavanja 

 

Antun Joviĉić: zakonska nam je obveza donijeti ovu Odluku, budući da postojeća nije u skladu 

sa Zakonom, po kojem Stoţer imenuje Općinsko vijeće, a ne načelnik, kao ranije. 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

 Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („N.N.“ br. 174/04, 79/07 i 38/09, 

članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („N.N“ 

br. 40/08 i 44/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ 

br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 128/08 i 36/09) i članka 32. Statuta 

općina Oprisavci („Sluţbeni vjesnik Brodsko-posavske ţupanije“ br. 11/09) Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  8. sjednici odrţanoj 04. kolovoza 2010.g. donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Stoţera 

zaštite i spašavanja općine Oprisavci 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom osniva se Stoţer zaštite i spašavanja za područje općine Oprisavci radi 

koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja. 

 

Ĉlanak 2. 

 

 Stoţer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruţa stručnu 

pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 

prijetnje, katastrofe i velike nesreće. 

 Pozivanje i aktiviranje Stoţera zaštite i spašavanja nalaţe načelnik općine. 



 Članovi Stoţera zaštite i spašavanja pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadleţnog 

Ţupanijskog  centra 112. 

 Stoţerom rukovodi načelnik općine. 

 

Ĉlanak 3. 

 

 U Stoţer iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 

 

1. Antun Jovičić, načelnik Stoţera, načelnik općine  

2. Ankica Galović, član, adm. tajnica u općini Oprisavci 

3. Tomislav Sudić, član, predstavnik Policijske uprave 

4. Ţeljko Valešić, član, djelatnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 

5. Franjo Trepšić, član, zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Oprisavci 

6. Dr Sanja Samardţić, dr. opće medicine, ambulanta Oprisavci 

7. Igor Dorić, dr.vet.med., Veterinarska ambulanta „Dorić“ Svilaj 

 

Ĉlanak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Sluţbenom vjesniku 

Brodsko-posavske ţupanije“. 

 

Klasa: 023-05/10-01/16 

Ur.broj: 2178/14-01/10-1 

 

TOĈKA 6. Razliĉito 

 

Franjo Mumić: budući da je N.K. „Zadrugar“ Oprisavci zatraţio od općine kopanje bunara za 

potrebe navodnjavanja terena, predlaţem, pošto će se vod uskoro pustiti u korištenje, da općina 

Oprisavci plati priključak, N.K. dalje plaća potrošnju vode. 

Stjepan Novoselović: ta voda se ne smije koristiti za navodnjavanje. 

Franjo Mumić: onda priključiti na prostorije kluba. 

Vinko Katalinić: podnumerski kanal – kada će biti rješavan? 

Antun Joviĉić: ne mogu odgovoriti, mogu poslati gdinu Pihi upit. Kanal Košuća je od puno 

veće vaţnosti, nego taj kanal. Svatko mora čistiti kod svoje kuće. 

Stjepan Novoselović:  

1. Vanjska rasvjeta u Poljancima ne radi. 

2. Zašto nije bila Izvanredna sjednica zbog poplave? 

3. Pitanje trenera – nogomet – djeca od 6-14 godina (muška, ţenska) da li općina moţe 

pomoći financijski? Pokrivao bi i općinu Garčin i Donje Andrijevce. To bi bilo 1.500,00 

do 2.000,00 kn. 

Antun Joviĉić: treba obaviti razgovor s njim. 

Franjo Reĉić: kanal Košuća – dosad iskop u redu, vodoprivreda mora odraditi sve što je 

potrebno. 

Tomislav Zeĉević: vanjska rasvjeta u Trnjanskim Kutima ne radi. Po Poslovniku – vijećnička 

pitanja: ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom moţe zatraţiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 

odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 

 

Pitanja i prijedloga više nije bilo, pa je sjednica završila s radom u 01,00 sat. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Matija Trepšić 



           

                                                                                         

 

 


