
 Temeljem članka 48. Statuta općine Oprisavci  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 03/18), podnosim Općinskom vijeću Općine Oprisavci  sljedeće 

     

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

     za razdoblje  01. siječnja  do 30. lipnja 2018. 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 381 
ulazna računa,  izdano je 20 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.) - 83 predmeta 
   NEUPRAVNI  PREDMETI (odluke, zaključci,  dopisi, odgovori na upite, upitnici,  
 ponude  i dr.) –  215 predmeta  

- Općinski načelnik zaključio je 62  ugovora i sporazuma (ugovori za zakup polj. 
zemljišta,  ugovori o djelu, ugovori o obavljanju komunalnih poslova, Ugovor Min.reg. 
razvoja  i dr. ) 
 

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 U ovom izvještajnom razdoblju izvršeno: 
 

- Izgrađeno dječje igralište u Novom Gradu (betonska podloga i zaštitna ograda). 
- Izgrađeno dječje igralište u Oprisavcima (betonska podloga ). 
- Nabava i ugradnja stolarije na mrtvačnicama Prnjavor i Novi Grad, postavljanje cijevi 

za vodovod i vodoodvodnju, priključak na vodovodnu mrežu. 
- Uređenje zelenih površina i tarupiranje. 
- Uređenje poljskih puteva.  
- Parkiralište kod groblja Oprisavci nasuto tucanikom. 
- Završeni radovi dom Poljanci. 
- Završeni radovi mrtvačnica Svilaj. 
- Zacjevljenje kanala kod groblja Prnjavor (parking). 
- Zacjevljenje kanala kod dječjeg igrališta Novi Grad. 
- Zacjevljenje kanala kod škole u Oprisavcima (parking). 



- Proljetna deratizacija i tretiranje komaraca na području općine. 
- Redovno održavanje javne rasvjete. 
- Izrađen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, poslan Ministarstvu 

poljoprivrede na suglasnost. 
- Sukladno naputku Ministarstva poljoprivrede  produženi ugovori o  korištenju 

poljoprivrednog zemljišta na još dvije godine, odnosno do raspisivanja natječaja 
(ukupno 48 ugovora). 

- Započeta financijska revizija Državnog ureda za reviziju za 2017.g. 
- Zaprimljeni udžbenici nakon završetka školske godinu. 

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

  
 Sudjelovao sam na sastancima u našoj županiji ,  sastancima LAG-a „Slavonska  
ravnica“, koordinacijama načelnika susjednih općina. 
  
U području društvenih djelatnosti izvršeno je sljedeće: 
 

- Sukladno Programu javnih potreba u  društvenim djelatnostima općine Oprisavci za 
2018.g. , a temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu  na području Općine Oprisavci za 
2018. godinu isplaćena su novčana sredstva  nogometnim klubovima, školi,lovačkim 
udrugama, ribolovnim udrugama, vjerskim zajednicama. Također su isplaćene redovne 
dotacije političkim strankama i vatrogascima  . 

U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno je sljedeće: 

- Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju 
programom pomoći koji obuhvaća sufinanciranje ljetovanja i  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 

 


