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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/19-01/06  

UR.BROJ: 2178/14-01-19-2 

Oprisavci, 12.  prosinca  2019.g. 

 

ZAPISNIK 

o radu 16. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 12. prosinca 2019.godine 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Oprisavci , Trg Svetog Križa 16 dana  12. 

prosinca 2019.  godine s početkom u 19,15 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. STIPO DŽAMBO 

5. STJEPAN KURKUTOVIĆ 

6. ANTUN UREMOVIĆ 

7. MATO BOTICA 

8. JASNA VUKOVARAC 

9. MARIJA JUKIĆ 

10. MIRKO BLAŽEVIĆ 

11. PETAR VINARIĆ 

12. STJEPAN VUČKOVIĆ 

 

-  Općinski načelnik  PEJO KOVAČEVIĆ . 

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ. 

Sjednici nije nazočan  član Općinskog vijeća : MATO VUKOVIĆ 

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

Općinskog vijeća sjednici nazočno 12 vijećnika, dakle dovoljan broj za pravovaljani nastavak 

rada. 

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

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći : 
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DNEVNI RED: 

 

Usvajanje Zapisnika sa 15.  sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 
Aktualni sat.  

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2019.g. 

2. Programi: 

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

za 2019. g. 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2019. g. 

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

Oprisavci za 2019.g. 

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

Oprisavci za 2019.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 2019.godinu 

3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2020.g 

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2020.g. 

5. Programi: 

a) Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. g. 

b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2020. g. 

c) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu za 

2020. g. 

d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2020.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 

2020.godinu 

f) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. godinu 

g) Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru u 2020.g. 

6. Donošenje : 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2019.g. 

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

razdoblje  2020.-2022.g. 

c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.g.-2021.g. 

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

područja općine Oprisavci (akademska godina 2019./2020.) 

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

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2019.g. 

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

Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2020.g. 

10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda . 

11. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje općine Oprisavci u 

2020. godini  

12. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine Oprisavci. 

13. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen 
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   Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci  

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 15. sjednice, 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

  

 Zapisnik sa 15. Sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen ( sa 12 glasova ZA). 

 

 

AKTUALNI SAT 

 

Pejo Kovačević-izvijestio je nazočne da je u tijeku Javna rasprava  o prijedlogu III. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci , a traje  od  9. prosinca do 23. prosinca 2019. 

godine. Prijedlog PPUO Oprisavci izložen je u vijećnici Općine, a danas 12.12.2020.g.  bio je 

javni uvid u 11,00 sati. Bili su nazočni izrađivač plana CPA - Centar za prostorno uređenje i 

arhitekturu d.o.o. Odranska 2, Zagreb i  predstavnici  Zavoda za prostor uređenje BPŽ, Hrvatskih 

voda, Hrvatskih šuma, Policijske uprave i Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu 

okoliša. Pozivi na javno izlaganje za III. Izmjene i dopune PPUO Oprisavci  upućeni su na adrese 

30 pravnih osoba . Mr.sc. Zrinka Tadići, dipl.ing.arh.- prezentirala  je nazočnima prijedlog III. 

Izmjena i dopuna plana, odnosno sve izmjene po pojedinim naseljima Općine Oprisavci. 

Svi prisutni svoje primjedbe, prijedloge, odnosno mišljenja na prijedlog Plana  dostavit će u 

pisanom obliku u propisanom roku. 

Mijo Vladić- postavio je pitanje šta se radi kroz selo, nešto se kopa? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da se radi priključak struje za antenu, te da će izvođač to i 

popraviti. 

Mijo Uremović- napomenuo je da je na zadnjoj sjednici raspravljano  o kuhinji, smatra da općina 

dosta pomaže  učenicima.  

Mijo Vladić- rekao je da je zakupnina za antenu  mogla financirati kuhinju. 

Stjepan Novoselović- napomenuo je da treba vidjeti kako je u drugim općinama, pošto nema niti 

jedan naš predstavnik u školskom  vijeću. Trebali bi se zapitati zašto upit ide prema općini, a ne 

prema županiji. Također je postavio pitanje zakupnine ambulante u Oprisavcima i organizacije 

sastanka s nogometnim klubovima. 

Pejo Kovačević-odgovorio je da doktorica sama rekla da će dogovoriti sastanak s odvjetnikom, a  

što se tiče sastanka s klubovima .. jednostavno nije bilo vremena. 

 

 

 TOČKA 1.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2019.g. 

 

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

Proračuna općine Oprisavci  za 2019.g. 

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

primili prijedlog izmjene i dopune Proračuna Općine Oprisavci za 2019.g.  Novi Plan proračuna 

za 2019.g. je 7.119.329,74 kn. Smanjenje se odnosi na cestu koja je bila predviđena proračunom, 

najveća razlika je u tom dijelu  - pomoći iz Ministarstva poljoprivrede  kroz mjeru 7.2. gdje je 

planom predviđena izgradnja ceste u Oprisavcima, kao i šumske cete Trnjanski Kuti i Oprisavci. 

  

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

2019.godinu . Nakon glasovanja sa 12 glasova ZA (jednoglasno)   donesena  je:  
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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 2019.g. (KLASA:  400-01//19-

01/09,URBROJ: 2178/14-02-19-1)- SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU 

ISTOG 

 

 

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

  2019.g.): 
 

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

2019.g. 

 

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

infrastrukture za 2019. g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 12  glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

  

Izmjenu i dopunu PROGRAMAgrađenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine 

Oprisavci za 2019.g. (Klasa:400-01/19-01/10 Urbroj: 2178/14-01-19-1) -SASTAVNI JE DIO 

ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 
 

b) Donošenje izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 

Oprisavci za 2019. g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 12  glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

Izmjenu i dopunu PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2019. 

godinu (Klasa:400-01/19-01/11, Urbroj: 2178/14-01-19-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I 

NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

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

Oprisavci za 2019.g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 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 2019. 

godinu(Klasa:400-01/19-01/12, Urbroj: 2178/14-01-19-1)-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 2019.g. 

 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  
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Izmjenu i dopunu PROGRAMA socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Oprisavci 

za 2019. godinu (Klasa:400-01/19-01/13,Urbroj: 2178/14-01-19-1)-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 

2019.godinu 
 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 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 2019.godinu  

(Klasa:400-01/19-01/14,Urbroj: 2178/14-01-19-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U 

PRILOGU ISTOG 
 

 

TOČKA 3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci  za 2020.g. 

 

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

Oprisavci  za 2020.g. Rekao je da u prijedlogu vidi prenesene  stavke iz staroga proračuna, ali ima 

i novih stavki . 

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

primili prijedlog Proračuna Općine Oprisavci za 2020.g. Plan proračuna za 2020.g. je 

10.861.000,00 kn. Proračun Općine Oprisavci primjenjuje se od 01.01.2020.g. 

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

2020.g., te je nakon glasovanja  sa 12 glasova ZA (jednoglasno) donesen : 

 

Proračun Općine Oprisavci za 2020.g. (klasa: 400-01/19-01/15, urbroj: 2178/14-01-19-1) 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 2020.g.  

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

primili Odluku o izvršenju Proračuna 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 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

ODLUKU o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2020. godinu (klasa: 400-01/19-01/16, urbroj: 

2178/14-01-19-1) – koja je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 
TOČKA  5.   PROGRAMI  ( uz Proračun za 2020.g.): 

 

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

primili su Programe uz Proračun općine Oprisavci za 2020.g. 
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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 2020. g. 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 12  glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

P R O G R A M  građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2020.g. 

(Klasa:400-01/19-01/17,Urbroj: 2178/14-01-19-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U 

PRILOGU ISTOG 

 

b) Donošenje 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 s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

P R O G R A M održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2020. godinu 

(Klasa:400-01/19-01/18, Urbroj: 2178/14-01-19-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U 

PRILOGU ISTOG 

 

c) Donošenje 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 s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

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

sredstva  osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  za 2020. godinu (Klasa:400-01/19-01/19, 

Urbroj: 2178/14-01-19-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

d) Donošenje 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 s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

 

P R O G R A M socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Oprisavci  za 2020. godinu 

(Klasa:400-01/19-01/20, Urbroj: 2178/14-01-19-1)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 2020.godinu 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 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 2020.godinu (Klasa:400-01/19-

01/21, Urbroj: 2178/14-01-19-1) -SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U 

PRILOGU ISTOG 
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f) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020.                    

godinu 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

PROGRAM utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. godinu (Klasa:400-01/19-

01/22, Urbroj: 2178/14-01-19-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I NALAZI SE U PRILOGU 

ISTOG 

 

g)  Donošenje 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 s 12 glasova ZA (jednoglasno)  donijelo  

PROGRAM utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u 

2020.g.(Klasa:400-01/19-01/23, Urbroj: 2178/14-01-19-1)-SASTAVNI JE DIO ZAPISNIKA I 

NALAZI SE U PRILOGU ISTOG 

 

TOČKA 6.   Donošenje : 

 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2019.g. 

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

trogodišnje razdoblje  2020.-2022.g. 

c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.g.-2021.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  2020.-2022.g. i  Smjernice 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.g.-2021.g. 

a) Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2019.g.  

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

glasovanja konstatira da Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donosi: 

 Analizu stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2019. g.  (KLASA: 810-01/19-

01/03,URBROJ: 2178/14-01-19-1)  koja je sastavni dio zapisnika i nalazi se u prilogu istog. 

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

razdoblje  2020.-2022.g. 

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

glasovanja konstatira da Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donosi: 

 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  

2020.-2022.g.  (KLASA: 810-01/19-01/04,URBROJ: 2178/14-01-19-1)  koji je sastavni dio zapisnika i 

nalazi se u prilogu istog. 

c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.g.-2021.g. 

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

glasovanja konstatira da Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donosi: 
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            Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.g.-2021.g. 
  (KLASA: 810-01/19-01/05,URBROJ: 2178/14-01-19-1)  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 

  2019./2020.) 

 

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 2019/2020.)  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 11 glasova ZA i 1 glas PROTIV 

(S.Novoselović)  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), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 16. 

sjednici održanoj dana  12  prosinca 2019. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima 

 s područja općine Oprisavci (akademska godina 2019./2020.) 

 

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 2019./2020.  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 2019/2020. za  razdoblje od 01. listopada  2019. g. do 15. srpnja 

2020. 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 (2019./2020.), 

- 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 2020.  godine . 

 Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Oprisavci za 2020.g.  

http://www.opcina-oprisavci.hr/
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Članak 5. 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku Brodsko - posavske  

županije“ 

 

KLASA: 023-05/19-01/30 

URBROJ: 2178/14-01-19-1 

 

 

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

  političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2019.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 2019.g. , te da bi prema ovom 

prijedlogu sredstva bila raspoređena kao i dosada s tim da se izmjena u smislu povećanja odnosi 

samo na dio vezano za članice vijeća. 

 
Rasprave nije bilo 

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

predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11 glasova ZA i 1 glas PROTIV 

(M.Vladić)  donosi: 

  

 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  

("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na  16.  

sjednici održanoj 12. prosinca 2019. 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 2019. godinu 

  

Članak 1. 

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

Općine Oprisavci za 2019. godinu (KLASA: 023-05/18-01/43, URBROJ: 2178/14-01-18-1 donesenoj  14. 

prosinca  2018.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 4.200,00 kn 

2. HDZ 5 1 10.200,00 kn 

3. SDP 5 0 10.000,00 kn 

4. HSLS  1 0 2.000,00 kn 

UKUPNO   26.400,00 kn 
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Ostale tekuće  donacije 

političkim strankama 

 
 13.600,00 kn 

UKUPNO (a+b+c) 40.000,00 kn 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na web stranicama 

Općine Oprisavci www. opcina-oprisavci.hr , a stupa na snagu  objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.  

 

KLASA: 023-05/19-01/31 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-1 

 

 

TOČKA 9.  Donošenje 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  raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  u  

Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2020.g. , te da bi prema ovom prijedlogu sredstva bila 

raspoređena kao i dosadašnjih godina. 

 
Rasprave nije bilo 

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

predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11 glasova ZA i 1 glas PROTIV 

(M.Vladić)  donosi: 

 

 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  

("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci  na  16.  

sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine, donijelo je 

 

 O D L U K U 

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

za 2020. 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 2020. godinu. 

Članak 2. 

 Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprisavci za 2020. 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 2020. 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. 

http://www.gundinci.hr/
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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 2.000,00 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 4.200,00 kn 

2. HDZ 5 1 10.200,00 kn 

3. SDP 5 0 10.000,00 kn 

4. HSLS  1 0 2.000,00 kn 

UKUPNO   26.400,00 kn 

 
Ostale tekuće  donacije 

političkim strankama 

 
 13.600,00 kn 

UKUPNO (a+b+c) 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“ i na web stranicama 

Općine Oprisavci www. opcina-oprisavci.hr , a stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.  

 

KLASA: 023-05/19-01/32 

UR.BROJ: 2178/14-01-19-1 

 

 

TOČKA 10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za 

  procjenu šteta od prirodnih nepogoda . 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi u materijalima za sjednicu primili prijedlog Odluke o 

osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda . 

Pejo Kovačević- rekao je da je Općina Oprisavci ranije imenovala povjerenstvo za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda, ali kako je došlo do promjene zakon vijeće mora donijeti novu Odluku. 

http://www.gundinci.hr/
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog načelnika , nakon glasovanja 

predsjednik Općinskog vijeća konstatira da Općinsko vijeće s 11 glasova ZA i 1 glas PROTIV 

(M.Vladić)  donosi: 

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne novine“ broj 16/19), i članka 30. Statuta Općine Oprisavci („Službeni glasnik Općine 

Oprisavci“ broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na 16. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. 

godine donosi 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda 

  

Članak 1. 

Ovom odlukom imenuje se općinsko povjerenstvo za poslove u vezi s procjenom šteta i dodjele sredstava 

pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. 

 

Članak 2. 

U općinskog povjerenstvo za poslove u vezi s procjenom štete i dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i 

djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda imenuju se: 

 

1. STJEPAN NOVOSELOVIĆ,  predsjednik 

2. MATO VUKOVIĆ, član 

3. MIJO UREMOVIĆ, član 

Članak 3. 

Općinsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

• utvrđuje i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine  

• unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta 

• unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu 

• raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda oštećenicima 

• prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od 

prirodnih nepogoda prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne novine“ 16/19) 

• izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje 

i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih županijskom povjerenstvu 

putem Registra šteta 

• surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi  Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19) 

• donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti 

• obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima. 

Članak 4. 

Članovi općinskog povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine i o njihovu imenovanju 

obavještava se županijsko povjerenstvo. 

Članak 5. 

Članovi općinskog povjerenstva dužni su postupati savjesno i u skladu s odredbama Zakona o ublažavanju 

i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19) i ostalim važećim propisima. 
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Članak 6. 

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

županije“.  
 

KLASA: 023-05/19-01/33 

URBROJ: 2178/14-01-19-1 

 
 

TOČKA 11. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje općine 

  Oprisavci u 2020. godini  

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

prirodnih nepogoda za područje općine Oprisavci u 2020. godini  

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) donijelo  
 

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), Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na 16. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donosi: 

 

O D L U K U  

o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

 za područje općine Oprisavci u 2020. godini  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Oprisavci  usvaja Plan djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za područje općine Oprisavci u 2020.godini.. 

 

                                                                              Članak 2. 

 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

 

 

KLASA: 023-05/19-01/36 

UR. BROJ: 2178/14-01-19-1 

 

 

TOČKA 12. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine 

  Oprisavci. 

 

 

Pejo Kovačević -  Na adresu općine stigao je dopis, odnosno zamolba Brune Perkovića, 

dipl.med.tehn. /univ.mag. admin.sanit.iz Slavonskog Broda , Berislavićeva 41 za obavljanje poslova 

mrtvozornika na području općine Oprisavci umjesto dr. Miroslava Godića . 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog mrtvozornika na području općine 

Oprisavci , te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 glasova ZA (jednoglasno) 

donijelo Odluku, koja glasi: 
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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), Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na 16. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika  

na području Općine Oprisavci  

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci predlaže Županijskoj skupštini, da se za mrtvozornika na 

području općine Oprisavci imenuje: 

 

Bruno Perković, dipl.med.tehn. /univ.mag. admin.sanit. 

iz Slavonskog Broda , Berislavićeva 41 

      

              Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u  “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije". 

 

KLASA: 023-05/19-01/35 

UR. BROJ: 2178/14-01-19-1 

 

 

 

 

TOČKA 13.  Različito. 

 

Marija Stojanović- postavila je pitanje načelniku vezano za autobusnu stanicu u centru Oprisavaca, 

ona je devastirana, a hladno je , ako može da se to popravi, odnosno tko je nadležan za to? 

Pejo Kovačević- odgovorio je da  je to u nadležnosti općine. 

Stjepan Novoselović- napomenuo je da bi bez obzira što je to u nadležnosti općine trebalo uputiti 

dopis i koncesionaru koji vrši prijevoz putnika na području općine. 

Mijo Vladić- napomenuo je da je to jako žalosno, jer i autobusna čekaonica preko puta firme je skroz 

uništena. Općina će to popraviti, a dalje će biti onih koji će to uništavati. 

Mirko Blažević- postavio je pitanje načelniku da li je upoznat sa izgradnjom ceste prema Maloj 

Kopanici?  

Pejo Kovačević- odgovorio je da nije. 

 

 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 22,15 sati 
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