REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-20-2
Oprisavci, 04. ožujka 2020. g.

ZAPISNIK
o radu 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
održane 04. ožujka 2020.g.
Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 04. ožujka
2020. g. 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 na sjednici nazočni
članovi Općinskog vijeća:
1. MIJO UREMOVIĆ
2. JASNA VUKOVARAC
3. MIJO VLADIĆ
4. PETAR VINARIĆ
5. MATO VUKOVIĆ
6. STJEPAN KURKUTOVIĆ
7. STJEPAN NOVOSELOVIĆ
8. STJEPAN VUČKOVIĆ
9. MARIJA JUKIČ
10. MATO BOTICA
11. ANTUN UREMOVIĆ
12. STIPO DŽAMBO
13. MIRKO BLAŽEVIĆ
- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ
- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ
Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica u Općini Oprisavci.
Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući MIJO UREMOVIĆ konstatira da je od
ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 13 vijećnika.
DNEVNI RED:
Usvajanje Zapisnika sa 16. i 17. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Aktualni sat.

1.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana
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uređenja općine Oprisavci,
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci (k.č.br. 101/1 u k.o.
Prnjavor),
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje od 01. srpnja do
31.prosinca 2019.g. (usvajanje izvješća) ,
4. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31.
prosinca 2019.g.
5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019.g.
6. Izvješća Općinskog načelnika po programima (usvajanje izvješća)
a) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja kom.
infrastrukture Općine Oprisavci za 2019.g.
b) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture
Općine Oprisavci za 2019.g.
c) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Oprisavci za 2019.g.
d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području Općine Oprisavci za 2019.g.
e) Izvješće Općinskog načelnika o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2019.g.
f) Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. g.
g) Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u
2019.g.
7. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2019.g. (usvajanje izvješća)
8. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te
obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 31.12.2019.g. (usvajanje izvješća)
9. Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci za
2019.g. (usvajanje izvješća)
10. Različito.
2.

Dnevni red s predloženom izmjenom je jednoglasno usvojen.
Usvajanje Zapisnika sa 16. i 17. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnika sa 16. i 17.
sjednice, Općinskog vijeća općine Oprisavci.
Zapisnici sa 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno su
usvojeni.
Aktualni sat.
Pejo Kovačević-izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice do danas odrađeno sljedeće: završne
rasprave i sastanci vezano uz izmjene i dopune Prostornog plana općine Oprisavci, kandidiranje na
natječajima Ministarstva regionalnog razvoja i graditeljstva, kandidirane su staze u Oprisavcima i
Novom Gradu, te II faza doma u Svilaju. U posao su uvedeni izvođači radova na izgradnji šumskih
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cesta Jelas Trnjanski Kuti i Marčevka Oprisavci , odrađivani su i drugi poslovi vezano za održavanje
komunalnih objekata i uređaja.
Stjepan Kurkutović- postavio je pitanje što je s kružnim tokom u Oprisavcima?
Pejo Kovačević- odgovorio je da je ishođena konačna građevinska dozvola i navodno bi trebalo ove
godine krenuti s izgradnjom.
TOČKA 1

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog
plana uređenja općine Oprisavci

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu dobili
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine
Oprisavci.
Pejo Kovačević- predložio je Općinskom vijeću AMANDMANE na predloženu Odluku:
AMANDMAN I.
U članku 22. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3.:
“(2) Pod otvorom se ne podrazumijevaju nepomična ostakljenja neprozirnim staklom ili staklenom
opekom, nepomična ostakljenja običnim staklom do najviše 0,5 m2 te ventilacijski otvori veličine do
20x20 cm.
(3) Prema javnoj površini mogu se graditi otvori.”
AMANDMAN II.
U članku 26. brojka “1,2” zamjenjuje se brojkom “1,5”, tako da članak 26. glasi:
„U zoni stambene izgradnje etažna visina stambene građevine ne može biti veća od podrum i 2
nadzemne etaže, te potkrovlje s nadozidom max. 1,5 m, a za gospodarske, pomoćne i male poslovne
građevine ne veća od podruma, prizemlja i potkrovlja“.
AMANDMAN III.
U članku 31. dodaje se stavak 2.:
“(2) Kada se građevina gradi kao poluugrađena, moguće je na susjednoj čestici izgraditi
poluugrađenu građevinu na istoj međi. U tom slučaju zid između građevina zid mora biti izveden kao
vatrootporan i bez ikakvih otvora, a sljeme krova mora obavezno biti okomito na među i s krovnim
vijencom od najviše 60cm.”
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje predložene AMANDMANE , te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno) USVOJILO
PREDLOŽENE AMANDMANE.
Nakon usvajanja amandmana predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Oprisavci, te
nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno) donijelo:
Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19), Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci ("Službeni vjesnik" Brodskoposavske županije broj 24/18) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik” Brodsko-posavske županije
3/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na 18. sjednici održanoj 4. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenjuProstornog plana uređenja općine Oprisavci

KLASA: 350-01/20-01/02,URBROJ:2178/14-01-20-1 koja je sastavni dio ovog zapisnika
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TOČKA 2.

Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci (k.č.br.
101/1 u k.o. Prnjavor)

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi vijećnici u materijalima dobili prijedlog Odluke o prodaji
zemljišta u vlasništvu općine Oprisavci (k.č.br. 101/1 u k.o. Prnjavor).
Pejo Kovačević- napomenuo je da je početna cijene nekretnine utvrđena na temelju elaborata tržišne
vrijednosti nekretnine a koju je izradio Sudski vještak za građevinarstvo Ivan Rašić, Ruščičkih žrtava 41,
35208 Ruščica, ( svibanj 2019.g. - datum vrednovanja procjene: 24. svibnja 2019.g.), broj elaborata:
O.E.40/19-P.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14)
i članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 2/15.), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 18. sjednici održanoj 04. ožujka
2020.g., donosi
ODLUKU
o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci
Članak 1.
Odobrava se prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Oprisavci:
1.
dio
k.č.br.101/1 u
k.o.Prnjavor, površina zemljišta
za prodaju 1.015,00 m2
upisano u ZK uložak 134, tip nekretnine- građevinsko zemljište
Članak 2.
Za prodaju zemljišta iz članka 1. ove odluke biti će raspisan javni natječaj,koji će se provesti putem
javnog prikupljanja pisanih ponuda .
Članak 3.
Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina od tri
člana .
Članak 4.
Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu i koji ispunjava i sve druge uvjete iz javnog
natječaja smatra se najpovoljnijim ponuditeljem.
Članak 5.
Početna cijena m2 građevinskog zemljišta navedenog pod točkom 1. iz članka 1. ove odluke iznosi:
7,39kn/m2.
2.
Početna cijene nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti
nekretnine a koju je izradio Sudski vještak za građevinarstvo Ivan Rašić, Ruščičkih žrtava 41, 35208
Ruščica, ( svibanj 2019.g. - datum vrednovanja procjene: 24. svibnja 2019.g.), broj elaborata: O.E.40/19-P.
3.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja ovo Općinsko vijeće donijeti će odluku o prodaji
nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 6.
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima
Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.
1.

Članak 7.
U cilju provedbe ove Odluke Općinsko vijeće Općine Oprisavci povjerava Općinskom načelniku
donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja, imenovanje članova povjerenstva i raspisivanje javnog
4

natječaja sukladno odredbi članka 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oprisavci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.02/2015.).
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/20-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 3.

Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje od 01.
srpnja do 31.prosinca 2019.g. (usvajanje izvješća)

Mijo Uremović- napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili Izvješće o radu
Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 13 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 i 123/17) i članka 30. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 18. sjednici
održanoj dana 04. ožujka 2020. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje 01. 07. 2019.g. do 31.12. 2019. g.
I
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika
za razdoblje 01. 07. 2019.g. do 31.12. 2019. g. što je u skladu s člankom 48. Statuta općine Oprisavci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18).
KLASA: 023-05/20-01/02
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 4. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01.
siječnja– 31. prosinca 2019.g.
Mijo Uremović- napomenuo je da su svi vijećnici u materijalima dobili Godišnje izvješće o izvršenju
proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca 2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Godišnje izvješće o izvršenju proračuna
općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca 2019.g., te nakon glasovanja konstatira da je
Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (M.Vladić) donijelo
Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08, 136/12 i 15/15) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 18. sjednici održanoj 04. ožujka 2020.g.
donijelo
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI
OD 1.1.-31.12.2019.g.
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OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci za razdoblje 1.1.-31.12.2019.godine utvrđeni su ostvareni
prihodi i primici u iznosu od 6.411.903,40 Kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2019. godinu izvršeni su u ukupnom
iznosu od 6.364.801,85 Kn
III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni višak prihoda:
Ostvareni prihodi i primici 1-12-19.g……………………..…6.411.903,40 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci 1-12-19.g……………………….....6.364.801,85 Kn
Višakk prihoda-1-12-2019.godine……………….……............47.101,55 Kn
Ukupni utvrđeni višak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda prenesen iz 2019..(korigirani)….…….....…....328.147,63 Kn
Višak prihoda-1-12-19. godine…....………...………………….. 47.101,55 Kn
Ukupni višak prihoda
375.249,18 Kn
IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2019.godine bilo je 615.711,94 Kn, a na dan 31.12.2019.godine 1.070.955,90
Kn.
Stanje blagajne na dan 1.1.2019.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.2019 g. 0,00 Kn.
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2019.g. iznosi 63.187,00 Kn.
V
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019.g.,596.650,08 sastoji se od:
-

-

potraživanja za općinske poreze:
porez na promet nekretnina…………………………………………….43.801,53 kn
porez na potrošnju……………………………………………………..….6.847,25 kn
porez na tvrtku……………………………………………………………23.695,61 kn
potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. 72.762,61 kn
potraživanja za komunalni doprinos....................................................9.145,69 kn
potraživanja od danih koncesija(ukop)……………………………….…1.030,00 kn
potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….………......17.714,37 kn
potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine……………………...23.271,96 kn
potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. države………………....361.753,85 kn
potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. općine…………….………2.393,80 kn
potraž. za naknade od nef .imovine.…………………………..…….…17.300,00 kn
ostala potraživanja od nefin. imovine…………………………………..14.240,00 kn
potraživanja- grobna naknada…………………………………..….…..39.217,45 kn
potraživanja za vodni doprinos………………………………………….…596,86 kn
potraživanja od dugotrajne imovine ( Grad Sl.Brod)……………………..62,60 kn
prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta………………………….19.520,00 kn

VI
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 730.823,85 Kn,
a odnose se na:
- Obveze prema dobavljačima …………………................................630.080,50 Kn
- Obveze za jamčevine……………………………………..…….…….…6.300,00 Kn
- Obveze za zaposlene(plaća 12/2019)………………………………..54.078,35 Kn
- Obveze za predujmove (sala)…………………………………………31.215,00 Kn
- Obveze za više uplaćene prihode (ovrha Štefančič)…………………9.150,00 Kn
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VII
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine
Oprisavci, za razdoblje 1.1.-31.12.2019.godinu.
POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio proračuna općine Oprisavci sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i potanjim namjenama.

X
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
KLASA: 400-01/20-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019.g.
Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu svi su dobili Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja na
dan 31.12.2019.g.
nije bilo pitanja po ovoj točki dnevnog reda

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.114/2010.),
Općinsko vijeće općine Oprisavci je na svojoj 18. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2020.g.
ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2019.G.
I
Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznosio je 2.517.735,36 Kn.
Višak prihoda poslovanja koristit će se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine, koji
iznosi 2.142.486,18 kn.
Nakon raspodjele, odnosno pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine i manjka prihoda od
financijske imovine , višak prihoda poslovanja iznosit će 375.249,18 Kn.
Ukupni višak prihoda poslovanja , kao rezultat poslovanja, raspoređuje se po izvorima financiranja:
Višak prihoda -opći prihodi i primici- 532.193,59 kn,
Manjak prihoda –prihodi utvrđeni posebnim zakonom- -153.695,11 kn,
Manjak prihoda-prihodi po posebnim ugovorima - -3.249,30 kn
Dio viška prihoda -opći prihodi i primici, koristit će se za pokriće manjka prihoda-prihodi utvrđeni
posebnim zakonom u iznosu od 153.695,11 kn i za pokriće manjak prihoda po posebnim ugovorima (HZZ)
3.249,30 kn Nakon pokrića, višak prihoda poslovanja, raspoređen po izvorima financiranja. iznosit će:
Višak prihoda -opći prihodi i primici – 375.249,18 kn.
III
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Višak prihoda iz ove Odluke rasporedit će se u Proračun Općine Oprisavci za 2020. godini pri prvim
Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprisavci za 2020. godinu.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 400-01/20-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-20-2

TOČKA 6. Izvješća Općinskog načelnika po programima (usvajanje izvješća)
Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu svi su dobili izvješće o izvršenim programima.
za 2019.g
nije bilo rasprave po ovim točkama.

a) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja kom.
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 13 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 svojoj 18. sjednici održanoj 04. ožujka 2020.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
općine Oprisavci za 2019.g.
.Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2019.g.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/20-01/02
URBROJ: 2178/14-02-20-1, Oprisavci, 27.veljače 2020.g)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 400-01/20-01/02
URBROJ: 2178/14-01-20-2

b) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. 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 13 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.
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Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 18. sjednici održanoj 04. ožujka 2020.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci
za 2019. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Oprisavci za 2019. godinu
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/20-01/05
URBROJ: 2178/14-02-20-1, Oprisavci, 27. veljače 2020.g)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 400-01/20-01/05
URBROJ: 2178/14-01-20-2

c)

Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju 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 sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom
(M.Vladić) donijelo

Na temelju članka 42. 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 svojoj 18. sjednici održanoj 04. ožujka 2020.g. donosi

ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Oprisavci za 2019. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Oprisavci za 2019. godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/20-01/03
URBROJ: 2178/14-02-20-1, Oprisavci, 27. veljače 2020.g)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA:400-01/20-01/03
URBROJ: 2178/14-01-20-2
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d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene 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 sa 13 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Na temelju članka 42. 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 svojoj 18. sjednici održanoj 04. ožujka 2020.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Oprisavci za 2019. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Oprisavci za 2019. godinu
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/20-01/04,
URBROJ: 2178/14-02-20-1, Oprisavci, 27. veljače 2020.g.)
Ćlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 400-01/20-01/04
URBROJ: 2178/14-01-20-2

e)

Izvješće Općinskog načelnika o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake 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 sa 13 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 18. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2020. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje izvješća Općinskog načelnika o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na
području Općine Oprisavci za 2019.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci prima na znanje Izvješće Općinskog načelnika o korištenju
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Oprisavci za 2019.g.
Članak 2.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 320-02/20-01/02,
URBROJ:2178/14-01-20-1, od 04. ožujka 2020.g.).
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Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja .
KLASA: 320-02/20-01/02
URBROJ:2178/14-01-20-2

f)

Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA (jednoglasno) donijelo

Na temelju članka 42. 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 svojoj 18. sjednici održanoj 04. ožujka 2020.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od
šumskog doprinosa za 2019. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci usvaja Izvješće Općinskog načelnika o korištenju sredstava
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. godinu
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 320-02/20-01/03,
URBROJ:2178/14-01-20-1, od 27. veljače 2020.g.).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 400-01/20-01/06
URBROJ:2178/14-01-20-2

g) Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u
2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Na temelju članka 42. 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 svojoj 18. sjednici održanoj 04. ožujka 2020.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o utrošku naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci usvaja Izvješće Općinskog načelnika o utrošku naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019.g.
Članak 2.
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Sastavni dio ove Odluke je Izvješće
URBROJ:2178/14-01-20-1, od 27. veljače 2020.g.).

Općinskog

načelnika

(KLASA:

400-01/20-01/07,

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 400-01/20-01/07
URBROJ:2178/14-01-20-2

TOČKA 7. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 31.12.2019.g.
(usvajanje izvješća)
Mijo Uremović- napomenuo je da su svi u materijalima dobili izvješće povjerenstva za popis inventara, te
pozvao načelnika da nazočne upozna s istim.
Načelnik je nazočnima pročitao izvješće

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Na temelju članka 42. 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 svojoj 18. sjednici održanoj 04. ožujka 2020.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine,sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza
i potraživanja općine Oprisavci sa
stanjem 31.12.2019.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci usvojilo je izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine,sitnog
inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Oprisavci sa
stanjem 31.12.2019.g
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se računovodstvu.
KLASA: 023-05/20-01/06
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 8.

Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom
općine Oprisavci za 2019.g. (usvajanje izvješća)

Mijo Uremović- rekao je da je navedeno izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Oprisavci za 2019.g.svatko dobio u materijalima.

općine

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 13 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
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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 18. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2020. godine, donosi:

ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi
plana gospodarenja otpadom u 2019.g.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci
za 2019. godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika. (KLASA: 351-01/20-01/02
URBORJ: 2178/14-02-20-1, od 27. veljače 2020.godine).
Ćlanak 2.
Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
KLASA: 351-01/20-01/02
URBORJ: 2178/14-02-20-2

TOČKA 9. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2019.g.
(usvajanje izvješća)
Mijo Uremović –u materijalima su svi primili izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2019.g.
Nije bilo rasprave i pitanja o ovoj točki.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 13 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
18. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2020. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje izvješća Općinskog načelnika
o primjeni agrotehničkih mjera u 2019. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci prima na znanje Izvješće Općinskog načelnika o primjeni
agrotehničkih mjera u 2019.godini
Članak 2.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika. ((KLASA: 320-02/20-01/01,
URBROJ:2178/14-01-20-1, od 27. veljače 2020.g.).
Članak 3.
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Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja .
KLASA: 320-02/20-01/01
URBROJ:2178/14-01-20-2

TOČKA 10. Različito.
Stjepan Kurkutović –napomenuo je da ima saznanja da je općina sa županijom potpisala ugovor o
razvoju širokopojasnog interneta na istočnom dijelu županije.
Pejo Kovačević- odgovorio je da je općina potpisala ugovor sa županijom o izgradnji PRŠI.
Marija Stojanović- primijetila je da bi se ulazna staza prema ambulanti u Oprisavcima trebala
popraviti i na parking nasuti malo šljunka, te da to financijski sigurno nije puno.
Pejo Kovačević- odgovorio je da se planira čim prije započeti s radovima na ambulanti i okolišu.
Općina će to sama odraditi.
Antun Uremović- postavio je pitanje da li će liniju prema Savi- prema mostu sanirati općina ili
vodoprivreda?
Pejo Kovačević- odgovorio je da je općina to u dva navrata popravljala, ali postoji stavka gdje su
Hrvatske vode to dužne odraditi.
Mijo Vladić- napomenuo je da općina tu izgleda nema nikakvih ovlasti, te da je to mali čovjek
napravio već bi se reagiralo.
Jasna Vukovarac- postavila je pitanje načelniku vezano za šutu ispred novoizgrađenog društvenog
doma u Svilaju, da li da mještani to sami očiste ili će općina? Problem je djeca tim putem idu u
školu, tu je i crkva.
Pejo Kovačević- odgovorio je da će to u petak biti riješeno.
Mijo Vladić – napomenuo je da je rečeno da će se ograda oko groblja riješiti,te da načelnik obrati
pažnju na dio sela od Kolobarića do Markulića.
Pejo Kovačević- ograda oko groblja je planirana u Proračunu, a staza kandidirana prema
ministarstvu graditeljstva.
Stjepan Novoselović- napomenuo je da kod doma u Poljancima treba riješiti stazu i da je tu kanta
stara 35 godina.
Marija Jukić- postavila je pitanje na koji način se zapošljavaju ljudi u komunalnom poduzeću?
Pejo Kovačević- odgovorio je da se zapošljavaju temeljem zakona i pravilnika komunalnog
poduzeća, direktor i dva djelatnika su zaposleni na neodređeno vrijeme, a trenutno dva djelatnika su
na određeno vrijeme.
Stjepan Novoselović- postavio je pitanje da li se kante za otpad koje je dijelio Runolist mogu
zamijeniti?
Pejo Kovačević- odgovorio je da mogu preko komunalnog redara.
Stjepan Vučković- postavio je pitanje u kojoj fazi je provedba natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta?
Pejo Kovačević- odgovorio je da je sada završen ispravak Programa,. Općinsko vijeće treba
imenovati članove Povjerenstva za zakup .
Marija Stojanović- predložila je kako ide Uskrs da se nekome od naših žitelja pomogne?

Pitanja više nije bilo te je sjednica da završila u 21,30 sati
Zapisnik vodila:
Ankica Galović
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović
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