REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-21-2
Oprisavci, 05. ožujka 2021. g.

ZAPISNIK
o radu 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
održane 05. ožujka 2021.g.
Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 05. ožujka
2021. g. s početkom u 19,40 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MIJO UREMOVIĆ
JASNA VUKOVARAC
MIJO VLADIĆ
STJEPAN NOVOSELOVIĆ
STJEPAN VUČKOVIĆ
MARIJA JUKIČ
ANTUN UREMOVIĆ
STIPO DŽAMBO
MIRKO BLAŽEVIĆ

- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ
- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ
Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća : MATO VUKOVIĆ, PETAR VINARIĆ,
MATO BOTICA I STJEPAN KURKUTOVIĆ.
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 9 vijećnika, što je dovoljan broj za pravovaljani
nastavak rada.
DNEVNI RED:
Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Aktualni sat.

1

Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje od 01. srpnja do
31.prosinca 2020.g. (usvajanje izvješća) ,
2. Prijedlog Statuta Općine Oprisavci,
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu općine Oprisavci,
4. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca
2020.g. (usvajanje godišnjeg izvješća)
5.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020.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 2020.g.
b) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture
Općine Oprisavci za 2020.g.
c) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Oprisavci za 2020.g.
d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području Općine Oprisavci za 2020.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 2020.g.
f) Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. g.
g) Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u
2020.g.
7. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2020.g. (usvajanje izvješća)
8. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te
obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 31.12.2020.g. (usvajanje izvješća)
9. Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci za
2020.g. (usvajanje izvješća)
10. Različito.
1.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 24. sjednice,
Općinskog vijeća općine Oprisavci.
Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen.
Aktualni sat.
Pejo Kovačević- izvijestio je nazočne da je od prošle sjednice do danas odrađeno sljedeće:
- nastavak radova na društvenim domovima u Svilaju i Novom Gradu koji bi do kraja ožujka
trebali biti dovršeni,
- pregrađivanje prostorija u zgradi općine za potrebe ureda pročelnika i arhive,
- u tijeku postupak javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Oprisavci na neodređeno vrijeme, danas je bilo otvaranje zamolbi,
pristiglo 5 prijava,
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- urađena je staza ispred škole u Trnjanskim Kutima,
- uplaćena sredstva za šumske ceste,
- uređenje kotlovnice za ambulantu Oprisavci i pripreme za centralno grijanje.
Mijo Vladić- napomenuo je da nije bio upoznat s tim da je raspisan natječaj za pročelnika. Postavio
je pitanje tko su članovi povjerenstva?
Pejo Kovačević- odgovorio je da su članovi povjerenstva : gosp. Robert Matić, zaposlenik županije i
pročelnice iz Donjih Andrijevaca i Velike Kopanice.
TOČKA 1.

Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje od 01.
srpnja do 31.prosinca 2020.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 2020.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 9 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, 19/9, 97/15 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 05. ožujka 2021. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje 01. 07. 2020.g. do 31.12. 2020. g.
I
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika
za razdoblje 01. 07. 2020.g. do 31.12. 2020. g. što je u skladu s člankom 48. Statuta općine Oprisavci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18).
KLASA: 023-05/20-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1

TOČKA 2.

Prijedlog Statuta Općine Oprisavci,

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili
prijedlog novog Statuta općine Oprisavci.
Pejo Kovačević- rekao je da je prijedlog Statuta usklađen s novim izmjenama i dopunama Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Marija Jukić- predložila je da se obrati pažnja na javna priznanja, te da bi o tome trebalo razmisliti,
jer na području općine ima osoba koje zaslužuju priznanje.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Statuta Općine Oprisavci, te
nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 9 glasova ZA (jednoglasno) donijelo:
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i
članka 67. Statuta Općine Oprisavci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije br. 03/18, 12/18 i 38/20),
a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine
Oprisavci na 25. sjednici dana 05. ožujka 2021., donijelo je
STATUT
OPĆINE OPRISAVCI

(KLASA: 023-05/21-01/02,URBROJ: 2178/14-01-21-1,Oprisavci, 05. ožujka 2021.g.- Statut
Općine Oprisavci je sastavni dio ovog zapisnika)
TOČKA 3.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu općine Oprisavci

Mijo Uremović- napomenuo je da su svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili
prijedlog Odluke o komunalnom redu općine Oprisavci .
Pejo Kovačević- rekao je da je prijedlog Odluke usklađen s novim izmjenama i dopunama Zakona
o komunalnom gospodarstvu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o komunalnom redu
općine Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 8 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM glasom donijelo:
Na temelju članka 104. i članka 130. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj
68/18, 110/18, 32/20), i članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 25. sjednici održanoj dana 05. ožujka
2021. donijelo je
ODLUKU
o komunalnom redu Općine Oprisavci
(KLASA: 023-05/21-01/03, URBROJ: 2178/14-01-21-1,Oprisavci, 05. ožujka 2021.g.- Odluka o
komunalnom redu općine Oprisavci je sastavni dio ovog zapisnika)

TOČKA 4. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01.
siječnja– 31. prosinca 2020.g.
Mijo Uremović- napomenuo je da su svi vijećnici u materijalima dobili Godišnje izvješće o
izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca 2020.g.
Pejo Kovačević- upoznao je nazočne da je nakon usvajanja izmjena i dopuna proračuna Općine
Oprisavci za 2020.g. donio Odluku o preraspodjeli sredstava između proračunskih pozicija
proračuna općine Oprisavci za 2020.godinu (Tehnički rebalans), koju su svi dobili u materijalima za
sjednicu .
Mijo Uremović- postavio je pitanje koliko se sredstava isplaćuje poduzeću „Rakitovc“ d.o.o.?
Pejo Kovačević- odgovorio je da bi poduzeće „Rakitovac“ d.o.o. bilo neodrživo da nema općine i
komunalnih poslova koje rade za općinu.
Mijo Vladić- napomenuo je da na taj način sve ostaje u općini, također je istaknuo da bi komunalni
redar trebao raditi svoj posao, kao i svi ostali.
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Pejo Kovačević- spomenuo je izgradnju staza od strane poduzeća „Rakitovac“, te da su iste
odrađene u okviru cjenika drugih izvođača radova tj da su cijene bile realne.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Godišnje izvješće o izvršenju proračuna
općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca 2020.g., te nakon glasovanja konstatira da je
Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08, 96/12 i 15/15) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještavanju (N.N 24/9), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 25.. sjednici održanoj 05. ožujka 2021.g.
donijelo
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI
OD 1.1.-31.12.2020.g.
OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci za razdoblje 1.1.-31.12.2020.godine utvrđeni su ostvareni
prihodi i primici u iznosu od 7.630.486,07 Kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godinu izvršeni su u ukupnom
iznosu od 8.161.536,64 Kn
III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni manjak
prihoda:
Ostvareni prihodi i primici 1-12-2020.g……………………..…7.630.486,07 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci 1-12-2020.g……………………….....8.161.536,64 Kn
Manjak prihoda-1-12-2020.godine……………….……...............-531.050,57 Kn
Ukupni utvrđeni manjak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda prenesen iz 2019.(korigirani)….…….....……....392.041,45 Kn
Manjak prihoda-1-12-2020. godine…....………...…………..….-531.050,57 Kn
Ukupni manjak prihoda
-99.009,12 Kn
IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2020.godine bilo je 1.106.073,03 Kn, a na dan 31.12.2020 .godine 389.229,50
Kn.
Stanje blagajne na dan 1.1.2020.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.2020 g. 0,00 Kn.
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2020.g. iznosi 63.187,00 Kn.
Stanje primljenog kratkoročnog zajma od kreditne institucije (PBZ) na dan 31.12.2020.g. iznosi 500.000,00 kn,
V
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020.g., u iznosu od 396.743,92 kn sastoji se od:
-

-

potraživanja za općinske poreze:
porez na promet nekretnina…………………………………………….47.627,23 kn
porez na potrošnju……………………………………………………..….4.450,24 kn
porez na tvrtku……………………………………………………………16.402,71 kn
potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. .75.267,06 kn
potraživanja za komunalni doprinos....................................................7.555,42 kn
potraživanja od danih koncesija(ukop)……………………………….…1.030,00 kn
potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….………......51.547,30 kn
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-

potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine……………………...23.271,96 kn
potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. države………………......98.519,31 kn
potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. općine…………….………3.144,00 kn
potraž. za naknade od nef .imovine.…………………………..…….…11.300,00 kn
ostala potraživanja od nefin. imovine…………………………………..14.240,00 kn
potraživanja- grobna naknada…………………………………..….…..38.698,40 kn
potraživanja za vodni doprinos………………………………………….…...11,77 kn
prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta………………………….15.140,00 kn
naknada za uređenje voda(NUV)………………………………………43.025,63 kn
potraživanje za više uplaćeno dobavljaču…………………………………605,15 kn

VI
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2020.godine u ukupnom iznosu od 1.024.844,07 Kn, a odnose se na:
-

Obveze prema dobavljačima (popis u privitku)..............................239.624,40 Kn
Obveze za jamčevine……………………………………..…….…….…8.785,90 Kn
Obveze za zaposlene(plaće 12/2020)………………………………..55.894,89 Kn
Obveze za predujmove (sala)…………………………………………25.125,00 Kn
Obveze za naplaćene tuđe prihode-NUV pretplata…………………….317,60 Kn
Obveze za naplaćene više prihoda-komunalna naknada…………..1.533,92 kn
Obveze za više uplaćeno-zakup opć. polj. zemljišta…………………...501,00 kn
Obveze za naplaćeno više prihoda-grobna naknada………………..4.083,35 kn
Ostale nespomenute obveze……………………………………………....41,40 kn
Obveze za neutrošene EU predujmove (Zaželi-faza II)………......183.326,19 kn
Obveza za povrat kratkoročnog zajma(PBZ)………………………500.000,00 kn

VII
Stanje evidencija danih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja na dan 31.12.2020.g.:
Ukupno izdane bjanko zadužnice na dan 31.12.2020.. iznose 1.450.000,00 kn
Ukupno primljene bjanko zadužnice na dan 31.12.2020. iznose 650.000,00 kn
Popis sudskih sporova u tijeku-sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proizaći
iz sudskog spora kao obveza ili imovina, te procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva sredstava. Općina ih na dan
31.12.2020. nema.
VIII
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.-31.12.2020.godinu.
POSEBNI DIO
IX
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: 400-01/21-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-21-1

TOČKA 5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020.g.
Mijo Uremović- pročitao je nazočnima Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja na dan
31.12.2020.g.
Stjepan Novoselović- postavio je pitanje zašto se ne otplati zajam koji je općina Oprisavci prošle
godine zadužila kod PBZ-a.
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 9 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 25. sjednici održanoj dana 05. ožujka 2021.g.
ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2020.G.
I
Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2020.g. iznosi je 3.087.774,46 kn
Višak prihoda od financijske imovine na dan 31.12.2020.g.iznosi je 500.000,00 kn.
Manjak prihodan od nefinancijske imovine na dan 31.12.2020.g. iznosi 3.726.783,58 kn.
Na dan 31.12.2020.g utvrđuje se ukupni manjak prihoda u iznosu od -99.009,12 kn.
Višak prihoda poslovanja koristit će se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine, koji će
nakon pokrića iznositi -639.009,12 kn.
Nakon pokrića, rezultat poslovanja iznositi će:
Višak prihoda od financijske imovine-500.000,00 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine- -639.009,12 kn
Manjak prihoda - -99.009,12 kn
Raspoređen po izvorima manjak prihoda od -99.009,12 kn iznosi:
Višak prihoda -izvor primici od zaduživanja: 500.000,00 kn
Višak prihoda-opći prihodi i primici- 797.401,37 kn
Manjak prihoda -izvor kapitalne pomoći:-1.436.410,49 kn. Manjak po ovom izvoru utvrđen je jer je
općina investiciju kojoj je 100% financiranje iz Eu kapitalnih pomoći, financirala iz općinskih prihoda, a
sredstva po zahtjevu za nadoknadu će pristići tijekom 2021.g.
III
Manjak prihoda iz ove Odluke rasporedit će se u Proračun Općine Oprisavci za 2021. godini pri
prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprisavci za 2021. godinu., i ako takav će biti evidentiran u
knjigovodstvenim evidencijama.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 400-01/21-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-21-2

TOČKA 6. Izvješća Općinskog načelnika po programima (usvajanje izvješća)
Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu svi su dobili izvješće o izvršenim programima.
za 2020.g
nije bilo rasprave po ovim točkama.

a) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja kom.
infrastrukture Općine Oprisavci za 2020.g.
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 9 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, 19/9, 97/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 25. sjednici održanoj 05. ožujka 2021.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
općine Oprisavci za 2020.g.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2020.g.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/21-01/02, URBROJ:
2178/14-02-21-1, Oprisavci, 25.veljače 2021.g)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 400-01/21-01/02
URBROJ: 2178/14-01-21-2

b) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. 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 9 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, 19/9, 97/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 25. sjednici održanoj 05. ožujka 2021.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci
za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Oprisavci za 2020. godinu
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/21-01/05
URBROJ: 2178/14-02-21-1, Oprisavci, 25. veljače 2021.g)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 400-01/21-01/05
URBROJ: 2178/14-01-21-2
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c)

Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju 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 sa 9 glasova ZA i (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, 19/9, 97/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 25. sjednici održanoj 05. ožujka 2021.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Oprisavci za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Oprisavci za 2020. godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/21-01/03
URBROJ: 2178/14-02-21-1, Oprisavci, 25. veljače 2021.g)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA:400-01/21-01/03
URBROJ: 2178/14-01-21-2

d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene 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 sa 9 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, 19/9, 97/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 25. sjednici održanoj 05 ožujka 2021.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Oprisavci za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Oprisavci za 2020. godinu
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/21-01/04, URBROJ: 2178/14-02-21-1,
Oprisavci, 25. veljače 2021.g.)
Ćlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 400-01/21-01/04
URBROJ: 2178/14-01-21-2
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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 2020.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 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, 19/9, 97/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 25. sjednici održanoj 05. ožujka 2021.g. 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 2020.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 2020.g.
Članak 2.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 320-02/21-01/02,
URBROJ:2178/14-01-21-1, od 25. veljače 2021.g.).
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja .
KLASA: 320-02/21-01/02
URBROJ:2178/14-01-21-2

f)

Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće sa 9 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, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 25. sjednici održanoj 05. ožujka 2021.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od
šumskog doprinosa za 2020. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci usvaja Izvješće Općinskog načelnika o korištenju sredstava
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. godinu
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Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog
URBROJ:2178/14-01-21-1, od 25. veljače 2021.g.).

načelnika

(KLASA:

320-02/21-01/03,

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 400-01/21-01/06
URBROJ:2178/14-01-21-2

g) Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u
2020.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 9 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, 19/9, 97/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 25. sjednici održanoj 05. ožujka 2021.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o utrošku naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci usvaja Izvješće Općinskog načelnika o utrošku naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020.g.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog
URBROJ:2178/14-01-21-1, od 25. veljače 2021.g.).

načelnika

(KLASA:

400-01/21-01/07,

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 400-01/21-01/07
URBROJ:2178/14-01-21-2

TOČKA 7. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2020.g.
(usvajanje izvješća)
Mijo Uremović –u materijalima su svi primili izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2020.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 9 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. 03/18,12/18 i 38/20), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na 25. sjednici održanoj dana 05. ožujka 2021. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje izvješća Općinskog načelnika
o primjeni agrotehničkih mjera u 2020. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci prima na znanje Izvješće Općinskog načelnika o primjeni
agrotehničkih mjera u 2020.godini
Članak 2.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika. ((KLASA: 320-02/21-01/01, URBROJ:
2178/14-01-21-1, od 25. veljače 2021.g.).
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja .
KLASA: 320-02/21-01/01
URBROJ:2178/14-01-21-2

TOČKA 8. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 31.12.2020.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 9 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, 19/9, 97/15, 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 31.12.2020.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 31.12.2020.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
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TOČKA 9.

Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom
općine Oprisavci za 2020.g. (usvajanje izvješća)

Mijo Uremović- rekao je da su navedeno izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine
Oprisavci za 2020.g. svi dobili u materijalima.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 9 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, 19/9, 97/15, 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 2020.g.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Oprisavci
za 2020. 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 10. Različito.
Marija Stojanović- uputila je Općinskom načelniku i Općinskom vijeću nekoliko pitanja tj.
prijedloga:
1. Pitanje vezano za djecu primijetila je da neka sela imaju parkovsku opremu, a u Oprisavcima to
nema, pa predlaže da se to riješi.
2. Predlaže da se postave putokazi za groblje.
3. Prijedlog vezano za aktualno pošumljavanje, jer svako drvo puno znači, pa ako se nešto može
poduzeti vezano za to,
4. Neke općine rade razglednice svojih sela, predlaže isto.
5. Hoće li i dalje ići projekt „Zaželi“?
6. Vezano za socijalnu skrb postavila je pitanje na što se odnosi pomoć i njega u kući 5000 kn
Pejo Kovačević- vezano za pomoć i njegu u kući odgovorio je da se to odnosi na pomoć u vidu
prehrane samcima. Zaželi putem LAGA prestaje s radom ovih dana, ali bi se trebao brzo nastaviti.
Marija Jukić- također je napomenula da vezano za pomoć samcima sigurno postoje kriteriji koji se
primjenjuju.
Antun Uremović- moli načelnika da se poduzmu nekakve aktivnosti vezano za cestu u Prnjavoru na
dijelu kojim se voze drva , te da to radi Danijel Perković. Cesta se uništava.
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Mijo Vladić- iznio je pritužbu vezano za dodjelu sredstava kao pomoć za požarom uništene
gospodarske objekte u Zoljanima.
Mijo Uremović- odgovorio je da je bio nazočan na tom požarištu.
Stjepan Novoselović- napomenuo je da je davno na sjednici vijeća predložio Pravilnik o kriterijima
na temelju kojega bi se isplaćivala sredstva u takvim situacijama.
Jasna Vukovarac - postavila je pitanje kada će biti izgrađena staza u centu Svilaja? Također je
prenijela upite građana Stružana o mogućnosti premještanja dječjeg igrališta u selo. Napomenula je
da kako radi računovodstvo za pojedine nogometne klubove ima saznanja da neki klubovi s drugih
općina dobivaju puno više sredstava, pa pita može li se NK „SAVA“ Svilaj odobriti više sredstava.
Marija Jukić- napomenula je da je vidjela da je kapelica gotova, te postavila pitanje mogu li se
postaviti vrata na istu, te zna li se kome će biti posvećna?
Stjepan Vučković postavio je pitanje vezano za uskrsnice umirovljenicima, jer ima saznanja da neki
drugi to isplaćuju.

Pitanja više nije bilo te je sjednica da završila u 22,40 sati
Zapisnik vodila:
Ankica Galović
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović
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