REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/02
UR.BROJ: 2178/14-01-18-2
Oprisavci, 15. ožujka 2018. g.

ZAPISNIK
o radu 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci
održane 15. ožujka 2018.g.
Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 15 ožujka
2018. 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. ANA REČIĆ
3. MIJO VLADIĆ
4. PETAR VINARIĆ
5. MATO VUKOVIĆ
6. STJEPAN KURKUTOVIĆ
7. STJEPAN NOVOSELOVIĆ
8. STIPO DŽAMBO
9. STJEPAN VUČKOVIĆ
10. FRANJO JAREDIĆ
- Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ
- Zamjenica Općinskog načelnika MARIJA STOJANOVIĆ
- NISU NAZOČNI: Članovi Općinskog vijeća LUKA JELIĆ, MATO BOTICA I ANTUN
UREMOVIĆ.
Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica Općine Oprisavci.
Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući MIJO UREMOVIĆ konstatira da je
od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 10 vijećnika, odnosno dovoljan broj za
pravovaljani nastavak rada.
Predsjednik Općinskog vijeća Mijo Uremović pročitao je nazočnima :
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DNEVNI RED:
Usvajanje Zapisnika sa 4. i 5. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Aktualni sat.
1. Zamolba Župnog ureda "Uzvišenja Sv. Križa" Oprisavci za financijsku pomoć pri obnovi župne
crkve.
Izvjestitelj: Darko Tvrdojević, župnik
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje od 01. srpnja do 31.prosinca
2017.g.(usvajanje izvješća)
3. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31.
prosinca 2017.g.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.g.
5. Izvješća Općinskog načelnika po programima(usvajanje izvješća)
a) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture
Općine Oprisavci za 2017.g.
b)Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja kom.
infrastrukture Općine Oprisavci za 2017.g.
c) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Oprisavci za 2017.g.
d) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Oprisavci za 2017.g.
6. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i
potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 31.12.2017.g.(usvajanje izvješća)
7. Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci za
2017.g.(usvajanje izvješća)
8. 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 2017.g. (usvajanje izvješća)
9. Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2017.g. (usvajanje izvješća)
10.Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci.
11.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Oprisavci za 2018.g.
12.Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda na području Općine Oprisavci.
13.Donošenje Odluke o izmjeni radnog vremena (sa nepunog na puno radno vrijeme)
namještenici/spremačici u Općini Oprisavci Ani Kovačević.
14.Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine
Oprisavci.
15.Razmatranje prijedloga za lokaciju dječjeg vrtića.
16.Razmatranje zamolbe Ane Janković, Oprisavci, Hrvatskih velikana 74.
17.Razmatranje zamolbe obitelji Vukoje, Trnjanski Kuti 73.
18.Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Usvajanje Zapisnika sa 4.i 5. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Svi članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 4. i 5.
sjednice, Općinskog vijeća općine Oprisavci.
Zapisnici sa 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno su
usvojeni.
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AKTUALNI SAT – po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i prijedloga .
TOČKA 1.

Zamolba Župnog ureda "Uzvišenja Sv. Križa" Oprisavci za financijsku pomoć pri
obnovi župne crkve.

Izvjestitelj: Darko Tvrdojević, župnik
Župnik- pozdravlja sve nazočne. Općina je pokazala dobru volju i otvorenost za suradnju. Razlog zbog
kojeg sam ovdje prisutan je obnova naše župne crkve. Ostalo je dosta toga da se crkva dovrši. Mnogi
svećenici pitaju zašto se to ne dovrši. Puno je detalja i morao bih imati suglasnost naših nadređenih. Dobili
ste ovaj dopis. Projektna dokumentacija za novo krovište je isplaćena.
Mijo Uremović- mi smo saslušali. Odluka će biti donešena. Mislim da su vam uzeli dosta novaca za
projektnu dokumentaciju .
Župnik- ja sam morao raditi sve ispočetka da se to napravi kako treba.
Mijo Uremović- mogli ste izostaviti neke dijelove.
Župnik- tu je što je, bio je povjerenik za obnovu sve je to lijepo, volim da je temeljito odrađeno.
Mijo Uremović- mi smo u 4,5 godina prolazili kroz sva sela i skupljali novac da bi radili na svojim
crkvama. Neke obitelji su davale i do 2.500,00 kn.
Župnik- ja sam ovdje proveo jednu akciju, Đakovo je do sada najviše financiralo. Od županije smo dobili
2000 kn.
Mijo Vladić- tko je vama predložio da se ide u te investicije? Biskupija ili crkveni odbor?
Župnik- ja kao župnik na jednom ekonomskom vijeću.
Mijo Vladić- ja sam za da se pomogne crkvi, trebali ste doći prije nego što ste počeli raditi, ali niste trebali
ići sami u tu investiciju. Nema puno godina kako je crijep na crkvi rađen.
Župnik- na moju inicijativu, ja sam pitao dali su za da se krene. Riješili smo izbore, izabrani su novi ljudi
i zaključili smo da je prioritet župna crkva. Crijep je novi. Prodali smo crijep i kupili novi križ. Sve što je
valjalo iskorišteno je. Ja sam iznenađen koliko je tu detalja. Bitno mi je da se radi čestito i kvalitetno i da se
poštuju termini. Najgora stvar je kada na jednu instituciju padne čitav teret.
Pejo Kovačević- pozdravljam sve nazočne. Činjenica je da ste se prije trebali obratiti, ja mislim da će
općina odlučiti pomoći.
Župnik- imao sam župe u općinama gdje nisam imao ovako dobru suradnju.
Pejo Kovačević- koliki je iznos?
Marija Stojanović- dali je sat u troškovniku?
Župnik- to košta. Sata nema u projektu. Pločice iz crkve nećemo vaditi.
Mijo Vladić- on je prodavao crkveno zemljište, bez da ikoga pita. Prodao ga je Jerku.
Mijo Uremović- odmah će se očekivati zamolba za pomoć i za drugu župu.
Stjepan Novoselović- htio sam pohvaliti to je točno ipak su Oprisavci centar općine i ta crkva je u centru
sela , međutim trebao se ranije obratiti. Mislim da smo u pogrešnom smjeru otišli. On traži pomoć.
Mijo Uremović- on traži 100,000,00 kuna.
Pejo Kovačević- mi moramo odlučiti, ali dati za projekt 65.000,00 kn to je previše novca. Treba odlučiti
dali dati 30,40,50 tisuća kuna.
Stjepan Novoselović- predlažem cjelokupan iznos.
Stjepan Vučković- neka se plati pola iznosa i neka se pomogne u drugim fazama.
Mijo Vladić- ima li novaca? Koliko ima na računu?
Pejo Kovačević- moramo odraditi mrtvačnicu u Svilaju i dom u Poljancima.
Mijo Uremović- Predlažem 35.000,00 kn Imamo dva prijedloga.
1.
2.

Prijedlog 35 000,00 kn + 20.000,00 kn
Prijedlog ukupno 70.000,00 kn s tim da se dio isplati po provedenom natječaju za financiranju
udruga u kulturi (npr. 50.000,00 kn + 20.000,00 kn)
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ova dva prijedloga, nakon glasovanja
konstatirao je da je Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽAN IM
glasom donijelo slijedeću ODLUKU:
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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
ODLUKU
o isplati novčanih sredstava
iz Proračuna općine Oprisavci za 2018.g.
na ime kapitalne donacije – RŽU "Uzvišenja Sv. Križa" Oprisavci
za župnu crkvu u Oprisavcima
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna općine
Oprisavci za 2018.g. u ukupnom iznosu 70.000,00 kn (sedamdesettisuća kuna) u svrhu novčane pomoći
za obnovu župne crkve u Oprisavcima - RŽU „UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA, Trg Svetog Križa 17,
Oprisavci, OIB: 29482080189.
Članak 2.
Dio novčanih sredstava iz članka 1. biti će realiziran sukladno Odluci o dodjeli sredstava
udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2018. godinu za PROGRAM ZAŠTITE
SAKRALNIH OBJEKATA.
Sukladno stavku 1. ovog članka razlika novčanih sredstva do 70.000,00 kn teretit će poziciju
kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a realizirat će se plaćanjem na račun -IBAN
HR0723400091110616929.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na daljnju provedbu.
KLASA: 023-05/18-01/10
UR. BROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 2.

Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Oprisavci za razdoblje od 01. srpnja do
31.prosinca 2017.g.(usvajanje izvješća)

Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu dobili smo Izvješće o radu Općinskog načelnika općine
Oprisavci za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017.g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje 01. 07. 2017.g. do 31.12. 2017. g.
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I
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvaja izvješće o radu Općinskog načelnika
za razdoblje 01. 07. 2017.g. do 31.12. 2017. g. što je u skladu s člankom 48. Statuta općine Oprisavci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/18).
KLASA: 023-05/18-01/11
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
TOČKA 3.

Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja
– 31. prosinca 2017.g.

Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu dobili smo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna
općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca 2017.g.
Pejo Kovačević- upoznao je nazočne da je nakon donošenja Odluke o izmjeni i dopuni proračuna za
2017.g. dana 28.12. 2017 donio Tehnički rebalans proračuna koji glasi :
Na temelju članka 5. Odluke o izvršavanju proračuna općine Oprisavci za 2017.godinu, općinski načelnik
donosi
ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZMEĐU PRORAČUNSKIH POZICIJA
PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI ZA 2017.GODINU

Ovom Odlukom sredstva proračunskih stavki proračuna općine Oprisavci za 2017. godinu
preraspodjeljuju se na slijedeći način:
RASHODI PRORAČUNA-PO POZICIJAMA
Pozicija 01-Plaće za zaposlene -360.000,00 kn umanjuje se za 10.000,00 kn i sada iznosi 350.000,00 kn
Pozicija 54–Crveni križ- -20.000,00 kn povećava se za 10.000,00 kn i sada iznosi 30.000,00 kn
Pozicija 52- Naknade građanima i kućanstvima u novcu -250.000,00 kn smanjuje se za 10.000,00 kn i
sada iznosi 240.000,00 kn
Pozicija 53- Naknade građanima i kućanstvima u novcu -30.000,00 kn povećaju se za 10.000,00 kn i sada
iznosi 40.000,00 kn
Pozicija 86- Ostali građevinski objekti -200.000,00 kn smanjuje se za 8.000,00 kn i sada iznosi
192.000,00 kn
Pozicija 83- Ostali građevinski objekti mrtvačnica Svilaj -260.000,00 kn povećaju se za 3.000,00 kn i
sada iznosi 263.000,00 kn
Pozicija 83- Ostali građevinski objekti mrtvačnica Prnjavor -120.000,00 kn povećaju se za 5.000,00 kn i
sada iznosi 125.000,00 kn

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Godišnje izvješće o izvršenju
proračuna općine Oprisavci od 01. siječnja – 31. prosinca 2017.g., te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) prihvatilo načelnikovo izvješće
o donošenju ODLUKE O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZMEĐU PRORAČUNSKIH
POZICIJA PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI ZA 2017.GODINU i donijelo
Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 6. sjednici održanoj 15.
ožujka 2018.g. donijelo
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI
OD 1.1.-31.12.2017.g.
OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci za razdoblje 1.1.-31.12.2017.godine utvrđeni
su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.635.660,50 Kn.

5

II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godinu izvršeni su
u ukupnom iznosu od 4.881.986,46
III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni
višak prihoda:
Ostvareni prihodi i primici 1-12-17.g……………………..…5.635.660,50 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci 1-12-17.g……………………….....4.881.986,46 Kn
Višak prihoda-1-12-2017.godine……………….…….............753.674,04 Kn
Ukupni utvrđeni višak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda prenesen iz 2016.g……………….…….....…....278.173,44 Kn
Višak prihoda-1-12-17. godine…....………...………………… 753.674,04 Kn
Ukupni višak prihoda
1.031.847,48 Kn
IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2017.godine bilo je 487.605,00 Kn, a na dan 31.12.2017.godine
1.600,357,01 Kn.
Stanje blagajne na dan 1.1.2017.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.20177 g. 0,00 Kn.
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2017.g. iznosi 63.187,00 Kn.
V
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017.g. u iznosu od 612.361,76 Kn sastoji
se od:
-

potraživanja za općinske poreze…………………………….…………94.237,19 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. 64.086,18 Kn
potraživanja za komunalni doprinos................................................18.823,09 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………………....286.522,18 Kn
potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. Općine……………………2.393,80 Kn
potraživanja od spom. rente…………………………………………..……..43,89 Kn
potraž. za naknade od nef. imovine.…………………………..……...26.800,00 Kn
potraživanja- grobna naknada…………………………………..……..62.928,50 Kn
ostala nespom. potraživanja……………………………………….……..208,00 Kn
potraživanja od dugotrajne imovine ( Grad Sl. Brod)…………………….62,60 Kn

VI
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2017.godine u ukupnom iznosu od 191.086,86 Kn, a odnose se
na:
Obveze prema dobavljačima........................................................335.288,81 Kn
Obveze za jamčevine……………………………………..…….…….…6.300,00 Kn
Ostale obveze-naknada štete 2017………………………………….196.531,00 Kn
Obveze za predujmove (sala)…………………………………………30.525,00 kn
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..2017.godinu.
-
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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: 400-01/18-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 4.

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.g.

Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu dobili ste Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja na
dan 31.12.2017.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 10 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 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018.g.
ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2017.G.
I
Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2017. godine iznosio je 1.820.412,34 Kn.
Višak prihoda poslovanja koristit će se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine, koji
iznosi 768.564,86 kn.
Manjak prihoda od financijske imovine iznosi 20.000,00 kn
Nakon raspodjele,odnosno pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine, višak prihoda
poslovanja iznosit će 1.051.847,48 Kn i kao takav bit će evidentiran u evidencijama knjigovodstva.
Ukupni višak kao rezultat poslovanja iznosit će 1.031.847,48 kn
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 400-01/18-01/01
UR.BROJ: 2178/14-01-18-2
TOČKA 5.

Izvješća Općinskog načelnika po programima(usvajanje izvješća) :

Mijo Uremović- U materijalima za sjednicu dobili ste izvješće o izvršenim programima.
Za 2017.g
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nije bilo rasprave po ovim točkama.
a)

Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture
Općine Oprisavci za 2017.g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 6 sjednici održanoj 15 ožujka 2018.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci
za 2017. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Oprisavci za 2017. godinu
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/05
URBROJ: 2178/14-02-18-1, Oprisavci, 08. ožujka 2018.g)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»
KLASA: 400-01/18-01/05
URBROJ: 2178/14-01-18-2

b)

Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja kom.
infrastrukture Općine Oprisavci za 2017.g

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 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 temeljem 30. Statuta općine
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na
svojoj 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2018.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
općine Oprisavci za 2017.g.
.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2017.g.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/02
URBROJ: 2178/14-02-18-1, Oprisavci, 08 ožujka 2018.g)
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»
KLASA: 400-01/18-01/02
URBROJ: 2178/14-01-18-2

c) Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Oprisavci za 2017.g.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2018.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Oprisavci za 2017. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine Oprisavci za 2017. godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/03
URBROJ: 2178/14-02-18-1, Oprisavci, 08. ožujka 2018.g)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»
KLASA:400-01/18-01/03
URBROJ: 2178/14-02-18-2
d)

Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Oprisavci za 2017.g.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće s 10 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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 6 sjednici održanoj 15. ožujka 2018.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Oprisavci za 2017. godinu
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Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području Općine Oprisavci za 2017. godinu
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/18-01/04, URBROJ:
2178/14-02-18-1, Oprisavci, 08. ožujka 2018.g.)
Ćlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»
KLASA: 400-01/18-01/04

URBROJ: 2178/14-01-18-2

TOČKA 6.

Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem
31.12.2017.g.(usvajanje izvješća)

Mijo Uremović-pozvao je Općinskog načelnika da obrazloži ovu točku dnevnog reda.
Pejo Kovačević- svi ste u materijalima dobili izvješće povjerenstva za popis inventara.
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 10 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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine,sitnog inventara, novčanih sredstava, te
obveza i potraživanja općine Oprisavci sa
stanjem 31.12.2017.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 31.12.2017.g.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se računovodstvu.
KLASA: 023-05/18-01/12
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
TOČKA 7.

Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine
Oprisavci za 2017.g.(usvajanje izvješća)

Pejo Kovačević- mogu reći samo da smo u izradi novog plana gospodarenja otpadom. Izvješće o provedbi
plana za 2017.g. je pred vama.
Stjepan Novoselović- ovaj plan trebaju donijeti sve općine. Dali su poduzete radnje da naše komunalno
poduzeće preuzme odvoz?
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Pejo Kovačević- Runolist još uvijek odvozi smeće. Imali smo sastanak. Ne možemo se javiti na natječaje
za kante i vozila dok ne izradimo plan. Trebamo uputiti ljude, po nekim kalkulacijama koje je radio
Domagoj cijena bi bila veća. Svjedoci smo da ta cijena neće biti održiva. Realno je da cijena neće moći biti
takva, a radi se o nekakvim kalkulacijma.
Stjepan Novoselović- Kako može doći do kalkulacije ako bi se smanjilo sakupljanje otpada.
Pejo Kovačević- otpad bi se vozio jednom tjedno. Najrealniji način naplate je po jednoj kili. Mi nemamo
kome odvesti otpad.
Stjepan Novoselović- općina je jedna od naprednijih. Runolist ima računa, a mi ne.
Pejo Kovačević- oni pričaju stvari koje su nepovezane. Rakitovac nema neku zaradu. Najveću korist imaju
prijevoznici.
Mijo Vladić- ima li netko privatno da bi se javio?
Stjepan Novoselović- koliko ima reciklažnih dvorišta?
Pejo Kovačević- mi, Davor i grad.
Stjepan Vučković- možemo li to odraditi sa susjednim općinama? Mi smo tu u prednosti jer imamo
reciklažno dvorište.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi
plana gospodarenja otpadom u 2017.g.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Oprisavci za 2017. godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika. (KLASA: 351-01/18-01/02
URBORJ: 2178/14-02-18-1, od 08. ožujka 2018.godine).
Ćlanak 2.
Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
KLASA: 023-05/18-01/13
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
TOČKA 8.

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 2017.g. (usvajanje izvješća)

Mijo Uremović – svi ste u materijalima primili izvješće.
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 10 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 i 123/17) i temeljem članka 30. Statuta
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. 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 2017.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 2017.g.
Članak 2.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA: 320-02/18-01/02,
URBROJ:2178/14-01-18-1, od 09. ožujka 2018.g.).
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja .
KLASA: 023-05/18-01/14
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
TOČKA 9.

Izvješće Općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2017.g. (usvajanje
izvješća)

Mijo Uremović – svi ste u materijalima primili izvješće.
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 10 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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje izvješća Općinskog načelnika
o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci prima na znanje Izvješće Općinskog načelnika o primjeni
agrotehničkih mjera u 2017.godini
Članak 2.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika. ((KLASA: 320-02/18-01/01,
URBROJ:2178/14-01-18-1, od 09. ožujka 2018.g.).
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Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja .
KLASA: 023-05/18-01/15
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
TOČKA 10.

Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br. 1011/4 u k.o.
Oprisavci.

Pejo Kovačević- već smo jednom vijeću pokušali donijeti Odluku. Sada je to ponovo na dnevnom redu,
ako mislimo Braniteljskoj zadruzi prodati zemljište za šator.
Mijo Vladić- Moj prijedlog je da im se proda to zemljište. Najprije dogovoriti s kupcem hoće li ili ne.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 6 glasova ZA 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM
glasom 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 temeljem članka 33.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga parcelacije k.č.br. 1011/4 k.o. Oprisavci
Članka 1.
Općinsko vijeće Općine Oprisavci prihvaća Geodetsko situacijski nacrt- Prijedlog parcelacije
k.č.br. 1011/4 u k.o. Oprisavci izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damira Vlajnić,
dipl.ing.geod., Lička 42, 35000 Slavonski Brod.
Članak 2.
Prijedlogom parcelacije predviđa se od k.č.br. 1011/4 napraviti šest novih parcela,
-

parcela označena brojem 7 predviđena je za buduću cestu s koje se osigurava pristup na parcele
označene brojem 1,2,3,4,5,6,
parcele označene brojevima 1,2,3 i 5 predviđene su za proizvodno poslovnu namjenu,
parcela označena brojem 4 predviđena je za potrebe proširenja reciklažnog dvorišta,
parcela označena brojem 6 predviđena je za sportsko-rekreativnu namjenu.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/18-01/03
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
TOČKA 11.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2018.g.

Mijo Uremović – svi ste u materijalima primili Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2018.g.
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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 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na 6.
sjednici održanoj 15. ožujka 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprisavci
za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka u Općinskom vijeću Općine Oprisavci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz proračuna Općine
Oprisavcii za 2018. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprisavci za 2018. godinu osigurana sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 40.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Oprisavci za 2018. godinu imaju
političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na
naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka
6. ove Odluke.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.
Članak 7.
Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako slijedi:
Redni
broj

Naziv političke
stranke/nositelja nezavisne
liste

Broj
članova

Od toga žena

Raspoređena sredstva

1.

HSS

2

1

4.200,00 kn

2.

HDZ

5

0

10.000,00 kn

3.

SDP

5

0

10.000,00 kn

4.

HSLS

1

0

2.000,00 kn

UKUPNO

26.200,00 kn
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Ostale tekuće donacije
političkim strankama

13.800,00 kn
UKUPNO (a+b+c)

40.000,00 kn

Članak 8.
Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun
političke stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci do kraja
tekuće godine.
Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim
financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke za osobne potrebe.
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na web stranicama
Općine Oprisavci www. opcina-oprisavci.hr , a stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 023-05/18-01/05
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
TOČKA 12.

Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Oprisavci.

Mijo Uremović – svi ste u materijalima primili prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Oprisavci.
Pejo Kovačević- prijedlogom ove odluke predloženi su ljudi iz struke poljoprivrede i šumarstva.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo
Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 73/97 i
174/04) i članka 30. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 03/18)
Općinsko vijeće Općine Oprisavci, na 6. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2018.g, donijelo je

ODLUKA
o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
na području Općine Oprisavci
Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Oprisavci
(u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo) imenuju se:
- za predsjednika:
- za članove:

1. STJEPAN NOVOSELOVIĆ
2. STJEPAN VUČKOVIĆ
3. MIJO UREMOVIĆ
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Članak 2.
Mandat članova Općinskog povjerenstva traje četiri godine.
Članak 3.
Poslovi Općinskog povjerenstva pri procjeni štete od elementarnih nepogoda utvrđeni su Zakonom
o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 73/97. i 174/04) i Metodologijom za procjenu
štete od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 96/98).
Članak 4.
Sredstva za rad Općinskog povjerenstva osiguravaju se u proračunu Općine Oprisavci.
Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke obavljat će
Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-05/18-01/08
URBROJ: 2178/14-01-18-1
TOČKA 13.

Donošenje Odluke o izmjeni radnog vremena (sa nepunog na puno radno vrijeme)
namještenici/spremačici u Općini Oprisavci Ani Kovačević.

Pejo Kovačević- izmjena radnog vremena bila bi zbog povećanja obima posla, prije svega poslovi u sali
za svatove, kada su takva događanja spremačica radi prekovremeno i tih prekovremenih sati se nakupi
dosta. Uz to što imamo povećan obim u salu u ova 4 sata ne stiže odraditi i druge poslove, pa smo
razmišljanja da je zaposlimo na puno radno vrijeme.
Mijo Vladić- što rade ove žene u javnim radovima? Neka one obavljaju to.
Pejo Kovačević- mi njih ne plaćamo. Njih financira zavod za zapošljavanje. Javni radovi su tu do 6.
mjeseca.
Mijo Uremović- Ja sam s razgovarao s Anom. Bude joj naporno za održavanje.
Ana Rečić- ako se plaća prekovremeno to i ne bi bila neka razlika u plaći.
Mijo Vladić- onda neka se zaposli na puno radno vrijeme od 01. 06.
Pejo Kovačević- trenutno kakva je situacija ne vidim mogućnost da nekome iznajmimo salu. Ja smatram
da je ovaj način rada dobar. Korisnici moraju oprati suđe .
Marija Stojanović- ja mislim da Anin posao jako vrijedi . Mislim da je svojim radom zavrijedila da joj se
poveća radno vrijeme.
Stjepan Novoselović- ona bude cijelu noć prisutna.
Franjo Jaredić- mislim da za dva mjeseca neće općina propasti, ako joj se produži od 01.04.
Mijo Vladić- dali sala ima dobit?
Pejo Kovačević- ima dobiti, najveći trošak sada nam je pranje stolnjaka i navlaka za stolice.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 8 glasova ZA (jednoglasno) i 2 glasa
SUZDRŽANA 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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
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ODLUKU
o izmjeni radnog vremena (sa nepunog na puno radno vrijeme)
namještenici/spremačici u Općini Oprisavci Ani Kovačević
Članka 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odlučilo je da se ANI KOVAČEVIĆ , spremačici u Općini
Oprisavci zbog povećanog obima posla promijeni radno vrijeme iz nepunog u puno radno vrijeme tj.
da iznosi 40 sati tjedno.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01. travnja 2018.g. i bit će
objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.
KLASA: 023-05/18-01/06
URBROJ: 2178/14-01-18-1
TOČKA 14.

Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Općine Oprisavci.

Mijo Uremović- svi članovi općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su
prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova
Općine Oprisavci.
Pejo Kovačević- U povjerenstvo za ravnopravnost spolova predlažem- za predsjednicu: ANA
REČIĆ (članica Općinskog vijeća općine Oprisavci), - za zamjenicu predsjednice: MARIJA
STOJANOVIĆ (zamj. Općinskog načelnika), 1.član: TOMISLAV JAREDIĆ (zapovjednik
Vatrogasne zajednice Općine Oprisavci), 2.članica: ANKICA MAĐAREVIĆ (članica Udruge
žena „Smiljak“ Oprisavci), 3.član: FABIJAN ELMAUER (predsjednik KUD-a „Berislavić“ Novi
Grad).
Drugih prijedloga nije bilo, pa je Predsjednik Općinskog vijeća dao na glasovanje
donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine
Oprisavci.
Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 10 glasova ZA
(jednoglasno) donesena Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost
spolova Općine Oprisavci., koja glasi:
Na temelju članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17 ) i članka
30. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće Općine
Oprisavci na svojoj 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2018.g. donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Općine Oprisavci
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Oprisavci (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo je radno-savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Oprisavci.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati aktivnosti na području Općine Oprisavci koje za cilj imaju
promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Općinskom vijeću i drugim tijelima u
provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj
razini.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
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- prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području Županije,
- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene
ravnopravnosti spolova,
- razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te nadležnim tijelima
predlaže mjere njihova otklanjanja,
- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene naravi usmjerene
promicanju ravnopravnosti spolova
- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova (održavanje
tribina, okruglih stolova, radionica, seminara i sl.).
Članak 3.
Povjerenstvo ima predsjednika/cu, zamjenika predsjednika/ce i tri člana koje imenuje Općinsko vijeće.
U Povjerenstvu su zastupljeni članovi/ce Općinskog vijeća, predstavnici/ce
udruga i nezavisni
stručnjaci/kinje.
Članak 4.
Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na vrijeme trajanja mandata Općinskog vijeća koja ih je imenovalo.
Općinsko vijeće može razriješiti člana/icu Povjerenstva i prije isteka mandata:
- ako neopravdano ne nazoči na sjednicama Povjerenstva,
- na osobni zahtjev,
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Oprisavci,
- na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce Povjerenstva.
U slučaju razrješenja člana/ice Povjerenstva, na istoj sjednici imenuje se novi član/ica Povjerenstva, a
njegov/njen mandat traje do isteka mandata Povjerenstva.
Članak 5.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednicu: ANA REČIĆ (članica Općinskog vijeća općine Oprisavci)
- za zamjenicu predsjednice: MARIJA STOJANOVIĆ (zamj. Općinskog načelnika)
1.član: TOMISLAV JAREDIĆ (zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Oprisavci)
2.članica: ANKICA MAĐAREVIĆ (članica Udruge žena „Smiljak“ Oprisavci)
3.član: FABIJAN ELMAUER (predsjednik KUD-a „Berislavić“ Novi Grad)
Članka 6.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Oprisavci.
Članak 7.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.7/14).
KLASA: 023-05/18-01/04
URBROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 15.

Razmatranje prijedloga za lokaciju dječjeg vrtića.

Pejo Kovačević- trebali bi ići u projektiranje dječjeg vrtića, to može biti u Oprisavcima ili u nekom
drugom mjestu. Moj prijedlog je da bude ovdje gdje je nasuto frezanim asfaltom iza sale. Taj projekt bi
svakako mogli kandidirati na natječajima.

Nakon rasprave Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće donijelo
sljedeći Zaključak:
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 temeljem članka 30. Statuta općine
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Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 6. sjednici
održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o razmatranju prijedloga lokacije za dječji vrtić
na području općine Oprisavci
I
Općinsko vijeće općine Oprisavci suglasno je :
-

da lokacija dječjeg vrtića koji bi se gradio za potrebe stanovništva Općine Oprisavci bude na
k.č.br. 1098 u k.o. Oprisavci iza zgrade novog društvenog doma (sale) .

KLASA: 023-05/18-01/16
UR. BROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 16.

Razmatranje zamolbe Ane Janković, Oprisavci, Hrvatskih velikana 74.

Mijo Uremović- svi ste u materijalima dobili zamolbu Ane Janković u svrhu financijske pomoći bolesnom
djetetu ANTEI JANKOVIĆ ( 10,5 g) za medicinsko pomagalo -uređaj koji je namijenjen djeci
dijabetičarima kako bi se 24 sata neprestano mogla pratiti razina glukoze u krvi.
Mijo Vladić- osnujmo humanitarnu udrugu. Za sve ima novaca, za ovu djecu nema. Žalosno je to od
države.
Franjo Jaredić- nije jednostavno tražiti.
Pejo Kovačević- mi smo dosta reducirali socijalna davanja, što se tiče pomoći za zdravlje djeteta tu nemam
što reći.
Franjo Jaredić- ovo je žalosno. Ako se može dati za neki krov i ostali, ovo bi trebalo biti neupitno.
Stjepan Novoselović- dao sam prijedlog da se donese Pravilnik. Moje osobno mišljenje je da treba pomoći.
Stipo Džambo- trebamo uplatiti cijeli iznos.
Franjo Jaredić- dali ih možemo pozvati na jedno vijeće?
Mijo Vladić- ja se odričem svoje dnevnice s ove sjednice.
Gosp. Vladić je pozvao i ostale nazočne da to učine.

SVI NAZOČNI SU POTPISALI IZJAVU da se odriču svoje naknade za sudjelovanje na 6.
sjednici Općinskog vijeća općine Oprisavci održanoj 15. ožujka 2018.g., te da se ista uplati
na račun ANE JANKOVIĆ, ULICA HRVATSKIH VELIKANA 74, OPRISAVCI , a u
svrhu financijske pomoći bolesnom djetetu ANTEI JANKOVIĆ ( 10,5 g) za medicinsko
pomagalo LIBRE FREESTYLE čitač i sensor - uređaj koji je namijenjen djeci
dijabetičarima kako bi se 24 sata neprestano mogla pratiti razina glukoze u krvi
Mijo Uremović- imamo prijedlog da se pomogne u financiranju ovog uređaja sa još 20000, 00 kn i to da
se plati u 4 jednake rate tj. po 5.000,00 kn.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te nakon
glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće s 10 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 temeljem članka 30. Statuta općine
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 6. sjednici
održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
ODLUKU
o isplati novčane pomoći
ANTEI JANKOVIĆ, Hrvatskih velikana 74, Oprisavci
u svrhu kupnje medicinskog pomagala
„Libre freestyle“ čitač i senzor za dijabetes
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Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna općine Oprisavci
za 2018.g. u iznosu 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna) u svrhu novčane pomoći za kupnje medicinskog
pomagala „Libre freestyle“ čitač i senzor
za dijabetes - na ime:
ANTEA JANKOVIĆ (10,5 godina) , Hrvatskih velikana 74, Oprisavci
koja boluje od kronične neizlječive bolesti
DIJABETES MELITUS TIP 1 – OVISNA O INZULINU
Članak 2.
Novčana sredstva iz članka 1. biti će isplaćena na tekući račun majke ANE JANKOVIĆ, Hrvatskih
velikana 74, Oprisavci. IBAN HR6523400093231119208/PBZ i to na način da se odobreni iznos isplati u
četiri jednaka obroka (4x5.000,00 kn) .
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na daljnju provedbu.
KLASA: 023-05/18-01/09
UR. BROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 17.

Razmatranje zamolbe obitelji Vukoje, Trnjanski Kuti 73.

Mijo Uremović- svu članovi Općinskog vijeća u materijalima za sjednicu primili su zamolbu
obitelji Vukoje, Trnjanski Kuti 73 za pomoć pri završetku dječjih soba.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu ovu točku dnevnog reda, te konstatira
da je Općinsko vijeće s 10 glasova ZA (jednoglasno) donijelo ZAKLJUČAK, koji glasi:
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 temeljem članka 30.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o razmatranju zamolbe obitelji Vukoje
iz Trnjanskih Kuta br. 73
I
Općinsko vijeće općine Oprisavci razmotrilo je zamolbu obitelji Karmele i Marka Vukoje,
Trnjanski Kuti 73 za pomoć pri završetku dječjih soba točnije za stolariju, žbukanje, podove i
namještaj, te zaključilo sljedeće:
- nalaže se Općinskom načelniku da posjeti obitelj Vukoje i utvrdi o kojim se radovima
točno radi, te sastavi troškovnik za iste.
- nakon procjene navedenih radova i troškova zadužuje se načelnik da donese odluku o
pomoći prema vlastitoj procjeni.
KLASA: 023-05/18-01/17
UR. BROJ: 2178/14-01-18-1

TOČKA 18.

Različito.

Pejo Kovačević- na prošloj sjednici razgovarali smo o kupnji zemljišta za izgradnju društvenog doma u
Stružanima, odnosno da se pronađe zemljište. Razgovarao sam s Antunom Dorić iz Svilaja, on ima plac
20

pokraj Marka Vinarića i voljan je to prodati. Prvo treba vidjeti s Markom ako on nije za to da se tamo
gradi ne vrijedi kupovati. Također bez procjene sudskog vještaka ne možemo pokrenuti postupak.
Potrebno je vidjeti i s mještanima dali su suglasni,
Mijo Vladić-njima svakako treba dom.
Marija Stojanović- uvijek se sjetim izbora kada sam bila tamo u tom njihovom domu, na prozorima
papiri.
Pejo Kovačević- što se tiče ambulante u Svilaju, Dom zdravlja je bez naše suglasnosti krenuo u uređenje
grijanja, međutim nisu mogli postaviti plinski spremnik bez naše suglasnosti. Istu su dobili. Tada smo im
prebacili plaćanje struje na način da smo zaključili ugovor o najmu. Sada oni traže da općina plati izradu
projektne dokumentacije za grijanje. Na to nisam pristao.

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 23,15 sati.

Zapisnik vodila:
Ankica Galović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mijo Uremović
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