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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/21-01/02 

UR.BROJ: 2178/14-01-21-2 

Oprisavci, 31. ožujka 2021. g. 

 

 

Z A P I S N I K 

o radu 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 31. ožujka 2021.g. 

 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 31. ožujka 

2021. g.  s početkom u 19,45 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: 

 

 -  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ  

-  Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ 

-  Izvjestitelji po točki dnevnog reda 1. i 2. TOMISLAV ZEČEVIĆ, komunalni redar i 

DOMAGOJ REČIĆ, direktor komunalnog poduzeća  „Rakitovac“d.o.o. Oprisavci.   

  Sjednici nisu nazočni članovi Općinskog vijeća : PETAR VINARIĆ, MATO BOTICA, 

MIRKO BLAŽEVIĆ I STJEPAN VUČKOVIĆ. 

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. 

Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović  pročitao je nazočnima dnevni red, te predlaže 

da se u dnevni red uvrste točke   :  

8.   Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, uređeno zemljište - javnog     

      dobra u općoj uporabi na nekretnini k.č.br. 1011/10 – uređeno zemljište  u  k.o. Oprisavci 

9.   Prijedlog Odluke o isplati novčanih sredstava iz Proračuna općine Oprisavci za 2021.g.  

      na ime kapitalne donacije – O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci. 

1. MIJO UREMOVIĆ  

2. MIJO VLADIĆ  

3. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

4. STJEPAN KURKUTOVIĆ  

5. ANTUN UREMOVIĆ 

6. MATO VUKOVIĆ  

7. MARIJA JUKIĆ 

8. JASNA VUKOVARAC 

9. STIPO DŽAMBO 
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DNEVNI RED: 

Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

Aktualni sat.  

 

1. Izvješće komunalnog redara za 2020.g. (usvajanje izvješća) , izvjestitelj: Tomislav Zečević, 

komunalni redar 

2. Izvješće o radu komunalnog poduzeća „Rakitovac“ d.o.o.  za 2020. godinu, 

(usvajanje izvješća) ,izvjestitelj: Domagoj Rečić, direktor 

3.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine  

      Oprisavci unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz      

      Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt  

      „Izgradnja društvenog doma u Prnjavoru“ 

4.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine  

      Oprisavci unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz      

      Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt  

      „ Izgradnja društvenog doma u Stružanima.“ 

5.  Prijedlog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje    

     Općine Oprisavci za 2021.g. 

6.  Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2020.g.(usvajanje                      

     izvješća) 

7.  Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Oprisavci kod HBOR-a    

     za projekt modernizacije javne rasvjete.   

8.   Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, uređeno zemljište - javnog     

      dobra u općoj uporabi na nekretnini k.č.br. 1011/10 – uređeno zemljište  u  k.o. Oprisavci 

9.   Prijedlog Odluke o isplati novčanih sredstava iz Proračuna općine Oprisavci za 2021.g.  

      na ime kapitalne donacije – O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci. 

10. Različito. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice  

                                                Općinskog vijeća općine Oprisavci 

 

 Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 25. sjednice, 

Općinskog vijeća općine Oprisavci.  

 Zapisnik sa 25.  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 izgradnje staze u Oprisavcima, 

- potpisan Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja za izgradnju Društvenog doma u 

Novom Gradu -faza II,  

- urađena staza u  groblju Svilaj, ispred pastoralnog centra , jedan plato i dio staze u 

Poljancima, 

- Prema ugovorima završena I faza doma u Novom Gradu i dom u Svilaju, 

- U tijeku rekonstrukcija dječjeg vrtića u zgradi općine, 

- Završen natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci, 

- Radilo se na uređenju poljskih puteva, 
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- Rekonstrukcija  javne  rasvjete, 

 

 

TOČKA 1.  Izvješće komunalnog redara za 2020.g. (usvajanje izvješća) , izvjestitelj: Tomislav 

  Zečević, komunalni redar 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili Izvješće o radu 

komunalnog redara za 2020.g. 

Tomislav Zečević – pitao je nazočne ima li potrebe  čitati izvješće jer su ga svi dobili u 

materijalima, također je napomenuo da od prošle godine građani dobivaju komunalnu naknadu i 

vodni doprinos na jednoj uplatnici, te ukoliko netko ima pitanja vezano za dostavljeno izviješće 

da slobodno postavi pitanje. 

Mijo Vladić – napomenuo je da na svakoj sjednici vijećnici imaju primjedbe na rad komunalnog 

redara , pa da sada slobodno pitaju. 

Marija Jukić- odgovorila je da je njezina primjedba bila da komunalni redar obavezno mora ići 

na očevid ukoliko se pojavi neki problem. 

Tomislav Zečević- napomenuo je da je pod točkom ostalo u izvješću to jasno napisano. 

 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, 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, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka  

29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  26. sjednici održanoj 31.  ožujka 2021.g. donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju izvješća o radu  komunalnog redara  

za 2020. godinu 

 

I 

 Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje  za 

2020. godinu. 

 

KLASA: 023-05/21-01/08 

URBROJ: 2178/14-01-21-1 

 

 

TOČKA 2.     Izvješće o radu komunalnog poduzeća „Rakitovac“ d.o.o.  za 2020. godinu, 

  (usvajanje izvješća) ,izvjestitelj: Domagoj Rečić, direktor 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili Izvješće o radu 

komunalnog poduzeća „Rakitovac“  za 2020.g. 

Domagoj Rečić- pozdravio je nazočne, te upoznao vijeće s radom  komunalnog  poduzeća u 

izvještajnom razdoblju. 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, 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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N a 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  

29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  26. sjednici održanoj 31.  ožujka 2021.g. donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvješća o radu komunalnog poduzeća  

„RAKITOVAC“ d.o.o. Oprisavci  

za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće direktora komunalnog poduzeća o radu komunalnog poduzeća „RAKITOVAC“ 

d.o.o. Oprisavci za 2020. godinu. 

 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o radu u 2020.g. i  financijska izvješća. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja . 

 

KLASA: 023-05/21-01/07 

URBROJ: 2178/14-01-21-1 

 

TOČKA 3.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području  

  Općine Oprisavci unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

  područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

  2014.-2020. za projekt Izgradnja društvenog doma u Prnjavoru“ 

 

Mijo Uremović- u materijalima za sjednicu svi su primili prijedlog Odluke. 

Pejo Kovačević- rekao je da je navedena Odluka potrebna kako bi se mogli kandidirati na  

mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt Izgradnja društvenog doma u Prnjavoru“ 

 

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,  19/13, 137/15 , 123/17,  98/19 i 144/20) , članka 18. stavka 1. 

točke e) Pravilnika o provedbi Mjere 07  „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  („N.N“ br. 22/15, 71/16, 15/17 

,17/17 i 27/17) i temeljem članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 26. sjednici održanoj dana  31. ožujka 2021. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Oprisavci unutar mjere 07 

„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt „ Građenje građevine - društveni dom- PRNJAVOR “ 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci daje suglasnost za provedbu ulaganja  na području općine 

Oprisavci unutar mjere 07  „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 . 

 

za projekt : „ Građenje građevine - društveni dom- PRNJAVOR “ 
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Članak 2. 

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

posavske  županije 

 

KLASA: 023-05/21-01/06 

UR.BROJ:  2178/14-01-21-1 

 

 

TOČKA 4.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području    

  Općine Oprisavci unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

  područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

  2014.-2020. Za projekt „ Izgradnja društvenog doma u Stružanima.“ 

 

Mijo Uremović- u materijalima za sjednicu svi su primili prijedlog Odluke. 

Pejo Kovačević- rekao je da je navedena Odluka potrebna kako bi se mogli kandidirati na  

mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt Izgradnja društvenog doma u 

Stružanima“ 

 

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,  19/13, 137/15 , 123/17,  98/19 i 144/20) , članka 18. stavka 1. 

točke e) Pravilnika o provedbi Mjere 07  „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  („N.N“ br. 22/15, 71/16, 15/17 

,17/17 i 27/17) i temeljem članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 11/21), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 26. sjednici održanoj dana  31. ožujka 2021. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Oprisavci unutar mjere 07 

„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt „ Građenje građevine – društveni dom STRUŽANI“ 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci daje suglasnost za provedbu ulaganja  na području općine 

Oprisavci unutar mjere 07  „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

 

za projekt : „Građenje građevine - društveni dom- STRUŽANI“ 

 

 

Članak 2. 

  Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja a objavit će se  u „Službenom vjesniku 

Brodsko - posavske  županije 

 

KLASA: 023-05/21-01/05 

UR.BROJ:  2178/14-01-21-1 

 

 

 

 

 



6 

 

TOČKA 5.     Prijedlog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za  

  područje  Općine Oprisavci za 2021.g. 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili Prijedlog Godišnjeg 

provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje  Općine Oprisavci za 2021.g. 

Pejo Kovačević- rekao je da po nalogu vatrogasnog inspektora , odnosno zakonskoj obvezi općina 

mora donijeti ovaj Godišnji provedbeni plan.  
 

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 12. stavak 3. i članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10), 

Procjene ugroženosti od požara i  tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Oprisavci, članka 29. Statuta 

Općine Oprisavci, Općinsko vijeće Općine Oprisavci na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 31. ožujka 2021. godine 

donijelo je 

G O D I Š NJ I   P R O V E D B E N I   P L A N 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Oprisavci za 2021. godinu 

  

I. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Oprisavci općinsko vijeće Općine Oprisavci donosi 

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Oprisavci za 2021. godinu (u  daljnjem tekstu: 

Provedbeni plan).  

II. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Oprisavci potrebno je u 2021. godini provesti 

sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:  

  

1. Organizacijske mjere  

 

1.1. Vatrogasne postrojbe  

 

1.1.1.  Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Općina Oprisavci osigurati će potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasac 

može biti profesionalni i dobrovoljni vatrogasac  uz zadovoljavanje uvjeta propisanih člankom 51. Zakona 

o vatrogastvu („Narodne novine“ broj  125/19). 

Izvršitelj: Vatrogasna Zajednica Općine (u nastavku: VZ Općine) 

 

1.1.2.  VZ Općine će osigurati djelotvornu i pravodobnu operativnost vatrogasnih postrojbi kao i cjelovitu 

prostornu pokrivenost općine u slučaju požara i eksplozija, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom 

i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama.  

Izvršitelj: VZ Općine 

 

1.1.3.  Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na 

području Općine Oprisavci. 

Izvršitelj: zapovjednik VZ Općine 

 

1.2. Normativne mjere zaštite od požara 

 

1.3.  Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Općine Oprisavci sa   odredbama Zakona o zaštiti od 

požara.                                

Izvršitelj: stručne službe Općine Oprisavci 

 

2. Tehničke mjere  

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika  

 

2.1.1.  Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih postrojbi 

osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila  i tehniku.  

Izvršitelj: VZ Općine 
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2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

 

2.2.1.  Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka  intervencije do 

lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe  vatrogasnih postrojbi.  

Izvršitelj: VZ Općine 

 

3. Urbanističke mjere  

 

3.1. U postupku izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije (prvenstveno   provedbene), ovisno o  razini 

prostornih planova, obvezno je utvrditi  mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.  

 Izvršitelj: Stručne službe Općine Oprisavci 

 

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u 

svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih 

pristupa i putova evakuacije.  

Izvršitelj: VZ Općine, Stručne službe Općine Oprisavci 

 

3.3. Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i  tlak u 

hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.  

Izvršitelj: VZ Općine, Stručne službe Općine Oprisavci 

 

3.4. Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima. 

 Izvršitelj: Stručne službe Općine Oprisavci 

 

3.5. Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju 

potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe  gašenja požara.  

Izvršitelj: VZ Općine , Stručne službe Općine Oprisavci 

 

 

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada  

 

4.1. U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada osigurati gašenje požara u najkraćem mogućem roku, putem 

vatrogasnih postrojbi koja će pristupiti gašenju na siguran način.  

Izvršitelj: VZ Općine  

 

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru  

 

5.1. Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od  požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire 

ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od  požara, koristeći sve oblike 

javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i 

upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.  

Izvršitelj: VZ Općine 

 

5.2. Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju 

poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i  širenja požara smanjila na najmanju 

moguću mjeru.  

Izvršitelj: VZ Općine 

 

5.3. Propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno važećim 

propisima.  

Izvršitelj: VZ Općine, stručne službe općine 

 

5.4. Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotokova i građevina za melioracijsku odvodnju od 

biljnog i komunalnog  otpada.  

Izvršitelj: VZ Općine, stručne službe 

 

5.5. Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju 

se redovito  čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati  prohodnima. 

Izvršitelj: VZ Općine, stručne službe 
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5.6. U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u 

neposrednoj blizini požara dužne  su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na 

sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.  

 

5.7. Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.  Zemljišni pojas uz ceste mora 

biti  čist i pregledan kako zbog sigurnosti  prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na 

njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi 

mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.  

Izvršitelj: VZ Općine, stručne službe  

 

III. 

Stručna služba Općine Oprisavci i VZ Općine Oprisavci upoznat  će sa sadržajem ovoga  Provedbenog plana 

sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.  

VZ Općine Oprisavci sačiniti će Izvješće o provedenim mjerama. 

  

IV. 

Sredstva za provedbu obveza Općine Oprisavci koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će se do 

visine utvrđene Proračunom Općine Oprisavci za  2021.  godinu. 

 

V. 

Općinsko vijeće Općine Oprisavci jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana.   

  

VII. 

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Oprisavci 

dostavlja se Vatrogasnoj zajednici Brodsko-Posavske županije. 

 

VIII. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

KLASA: 833-01/21-01/01 

URBROJ: 2178/14-01-21-1 

 

 

 

TOČKA 6.     Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  

            2020.g. (usvajanje izvješća) 

 

Mijo Uremović- napomenuo je da su u materijalima za sjednicu svi dobili Izvješće o izvršenju 

plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 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, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i 
temeljem članka  29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),  
Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  26. sjednici održanoj 31.  ožujka 2021.g. donosi 

 
O D L U K U 

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju 
 Plana djelovanja za 2020. godinu za Općinu Oprisavci 

 
 

Članak 1. 
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 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana djelovanja za 2020. godinu za Općinu 
Oprisavci.  
     Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 810-01/21-01/01 , URBROJ: 
2178/14-01-21-1 od  25. ožujka 2021.g. ).    
                   

Ćlanak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku  Brodsko-
posavske županije“. 
 
KLASA: 810-01/21-01/01       
URBROJ: 2178/14-01-21-2 
 
 
TOČKA 7.    Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Oprisavci kod 

  HBOR-a   za projekt modernizacije javne rasvjete.   

 

Mijo Uremović- napomenuo je da svi pred sobom imaju  prijedlog Odluke o dugoročnom 

kreditnom zaduženju Općine Oprisavci kod HBOR-a   za projekt modernizacije 

javne rasvjete.   

Pejo Kovačević- rekao je da se ovdje radi o energetskoj obnovi javne rasvjete tj. zamjena starih 

živinih lampi.  Radi se o dugoročnom zaduženju Općine Oprisavci putem dugoročnog kunskog kredita  

kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz Zagreba u iznosu 1.500.000,00 kuna  s PDV-om  za financiranje 

kapitalnog projekta: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI. 

 

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

konstatira da je  Općinsko vijeće s 8 glasova ZA  i 1 glasom SUZDRŽANIM donijelo  
 

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.),  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  29. Statuta općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  

svojoj  26. sjednici održanoj 31. ožujka 2021.g. donosi 

 

O D L U K U 

o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Oprisavci kod HBOR-a 

 

Članak 1. 

 Odobrava se dugoročno zaduženje Općine Oprisavci putem dugoročnog kunskog kredita  kod 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz Zagreba u iznosu 1.500.000,00 kuna  s PDV-om ( slovima: 

milijunpetstotisuća kuna)  za financiranje kapitalnog projekta: 

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI. 

 

Članak 2.  

Dugoročni kredit iz članka 1. Ove Odluke odobrava se uz slijedeće uvjete : 

 

Korisnik  kredita: OPĆINA OPRISAVCI, 35213 Oprisavci, Oprisavci 174A 

OIB: 52262354242 

  

Projekt: Projekt modernizacije javne rasvjete 

  

Kreditor: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) – izravno 

kreditiranje putem programa kreditiranja ESIF krediti za 

javnu rasvjetu 
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Iznos kredita: 1.500.000,00 kuna s PDV-om 

  

Namjena: Radovi, oprema, nadzor 

  

Valuta kredita: U kunama 

  

Krajnji rok korištenja kredita: 31.12.2022. godine 

  

Način otplate kredita: 10 godina, bez počeka, u jednakim polugodišnjim ratama 

(otplata u 20 rata) 

  

Kamatna stopa: 0,1 % godišnje, fiksna 

  

Zatezna kamata: U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, 

promjenjiva 

  

Naknada za obradu kredita: Ne naplaćuje se 

  

Naknada za rezervaciju 

sredstava: 
Ne naplaćuje se 

  

Prijevremena otplata kredita: Sukladno programu kreditiranja 

  

Naknada za prijevremenu 

otplatu kredita: 

Ne obračunava se 

  

Instrumenti osiguranja kredita: Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, 

uključujući, ali ne ograničavajući se na: 

• Mjenice Korisnika kredita; 

• Zadužnica Korisnika kredita.  

  

Preduvjeti korištenja kredita i/ili 

odobrenja: 

Standardni preduvjeti za ovakvu vrstu financiranja što, među 

ostalim, uključuje: 

• Dostavu projektne dokumentacije u skladu sa zahtjevima 

Kreditora; 

• Dostavu svih dozvola, suglasnosti i rješenja potrebnih za 

gradnju; 

• Dokaz da nema neplaćenih poreza ni drugih pristojbi; 

• Dostavu suglasnosti Vlade RH/MF za zaduživanje Općine 

Oprisavci kod HBOR-a; 

• Dostavu instrumenata osiguranja; 

• Zahtjev za povlačenje kredita dostavljen s odgovarajućom 

dokumentacijom. 

 

Ćlanak 3. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Oprisavci za zaključivanje Ugovora o kreditu sa Hrvatskom 

bankom za obnovu i razvitak iz Zagreba nakon dobivanja suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske 

/Ministarstva financija Republike Hrvatske. 

  

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Oprisavci za izdavanje zadužnice i mjenice za Općinu 

Oprisavci kao instrument osiguranja kredita. 

Ćlanak 4. 
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 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/21-01/09      

URBROJ: 2178/14-01-21-1 

 

TOČKA 8.    Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, uređeno zemljište - 

  javnog  dobra u općoj uporabi na nekretnini k.č.br. 1011/10 – uređeno zemljište  

  u  k.o. Oprisavci 

 

Mijo Uremović- rekao je da svi pred sobom imaju prijedlog Odluke. 

Pejo Kovačević- napomenuo je  da kao dopuna dokumentaciji za izgradnju staze u  Oprisavcima 

financiranu putem mjere 7.4.1.  Općinsko vijeće mora proglasiti status nerazvrstane ceste, uređeno 

zemljište - javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu OPĆINE OPRISAVCI  na 

nekretnini označenoj kao k.č. 1011/10 – uređeno zemljište u  k.o. Oprisavci  koja će se formirati od 

dijelova k.č.br. 1011/1, 1011/4  i 1011/5 u k.o. Oprisavci temeljem Zakona o cestama.   

 

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 101.Zakona o cestama („Narodne Novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), 

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), Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području općine Oprisavci („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ br.20/14)  i temeljem članka 29. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na 26. sjednici održanoj dana  31. ožujka  2021. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o proglašenju statusa nerazvrstane ceste, uređeno zemljište - javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 

k.č.br. 1011/10 – uređeno zemljište  u  k.o. Oprisavci 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste, uređeno zemljište - javnog dobra u općoj 

uporabi u neotuđivom vlasništvu OPĆINE OPRISAVCI  na nekretnini označenoj kao k.č. 1011/10 – uređeno 

zemljište u  k.o. Oprisavci  koja će se formirati od dijelova k.č.br. 1011/1, 1011/4  i 1011/5 u k.o. Oprisavci 

temeljem Zakona o cestama.   

 

Članak 2. 

 Temeljem ove Odluke na nekretnini iz članka 1. ove Odluke provest će se upis statusa javnog dobra u 

općoj uporabi u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Slavonskom Brodu , Zemljišno knjižnog odjela za k.o. 

Oprisavci, kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, uređeno zemljište  u neotuđivom vlasništvu 

OPĆINE OPRISAVCI, Trg  Sv. Križa 16, Oprisavci, OIB: 52262354242. 

 

Članak 3. 

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

posavske županije“ 

 

KLASA: 023-05/21-01/04 

UR.BROJ:  2178/14-01-21-1 

TOČKA 9.  Prijedlog Odluke o isplati novčanih sredstava iz Proračuna općine   

  Oprisavci za 2021.g.  na ime kapitalne donacije – O.Š. „Stjepan Radić“  

  Oprisavci. 
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Mijo Uremović- pročitao je nazočnima zamolbu OŠ „Stjepan Radić“ za kapitalnu donaciju za 

renoviranje sanitarnih čvorova u matičnoj školi. 

 

Nakon rasprave Općinskog vijeća, 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, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka  

29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21),  Općinsko vijeće 

općine Oprisavci na  svojoj  26. sjednici održanoj 31.  ožujka 2021.g. donosi 

 

O D L U K U 

o isplati novčanih sredstava 

 iz Proračuna općine Oprisavci za 2021.g.  

na ime kapitalne donacije – O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Oprisavci za 2021.g. u iznosu od 40.000,00 kn (četrdesettisuća kuna)  u svrhu kapitalne donacije  za 

renoviranje sanitarnih čvorova u matičnoj školi O.Š. „Stjepan Radić“ Oprisavci. 

 

 Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1. Ove Odluke  biti će  isplaćena na račun -IBAN HR 

5723400091800012004 poziv na broj 65 3816-094-16289-63611 i teretit će poziciju- kapitalne donacije 

neprofitnim organizacijama. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na daljnju provedbu. 

 

KLASA: 023-05/21-01/10 

UR. BROJ: 2178/14-01-21-1 

  

TOČKA 10.  Različito. 

 

Mijo Uremović- kao predsjednik Općinskog vijeća napomenuo je da je ovo zadnja sjednica 

Općinskog vijeća u ovom mandatu. Zahvalio se vijeću na suradnji, te naglasio da se u ove 4 godine 

puno toga napravilo. 

Marija Stojanović- zamjenica Općinskog načelnika također se zahvalila svima na suradnji. 

 

Na dobroj suradnji zahvalili su se i ostali prisutni vijećnici i Općinski načelnik. 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica da završila u 22,40 sati 

 
Zapisnik vodila: 

Ankica Galović      
                                  PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 

 


