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     REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA OPRISAVCI 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/21-01/06 

URBROJ: 2178/14-01-21-2 

U Oprisavcima, 30. studenoga 2021.g. 

 

 

 

Z A P I S N I K 

o radu 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprisavci 

održane 30. studenoga 2021. g. 

 

 

 

Sjednica je održana u vijećnici općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci, 30. 

studenoga 2021. g.  s početkom u 19,10 sati. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine  Oprisavci  Franjo Klenuk. 

 Predsjednik  je otvorio sjednicu i pozdravio sve nazočne, utvrđeno je da su sjednici 

nazočni članovi Općinskog vijeća: 

  

 

-  Općinski načelnik PEJO KOVAČEVIĆ . 

-  Pročelnica JUO općine Oprisavci DUNJA ODOBAŠIĆ 

-  Zapisnik na sjednici vodi: ANKICA GALOVIĆ službenica u  Općini Oprisavci. 

 

Po utvrđivanju nazočnosti vijećnika, predsjedavajući Franjo Klenuk konstatira da je od 

ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća nazočno 11 vijećnika, odnosno dovoljan broj za 

pravovaljani nastavak rada. Također je napomenuo da su se vijećnici MARIJA KATALINIĆ i 

ZLATKO KRIŽANOVIĆ ispričali da će zakasniti na sjednicu. 

 

 

 

1. FRANJO KLENUK  

2. IVANA VUKOVARAC   

3. IGOR ELMAUER  

4. GORAN MAJIĆ  

5. SABINA VARZIĆ  

6. MIJO VLADIĆ  

7. STJEPAN NOVOSELOVIĆ  

8. IGOR TERZIĆ  

9. STIPO DŽAMBO 

10. ANTUN UREMOVIĆ  

11. MIJO UREMOVIĆ  
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Predsjednik Općinskog vijeća predlaže dopunjeni dnevni red 

 

DNEVNI RED 

 

-Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 

 -Aktualni sat 

 

1. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 

jedinicama lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije 

2. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

3. Plan zaštite od požara i Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Oprisavci 

5. Odluka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje općine Oprisavci 

6. Razmatranje zamolbe Lovne udruge „Sokol“ Oprisavci 

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

 

Dnevni red s dopunom jednoglasno je usvojen. 

 

- Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća 

 

 Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća općine Oprisavci jednoglasno je usvojen. 

 

- Aktualni sat 

 

Igor Elmauer-  postavio je pitanje je li poduzeto nešto po pitanju krovišta u Novom Gradu, te 

je nazočnima pročitao mišljenje projektanta u kojemu stoji da je krovište napravljeno u skladu 

sa projektom s tim da je ugrađena građa nezadovoljavajuće kvalitete uslijed čega je krovište 

ulegnuto tj. narušene geometrije 

Pejo Kovačević- odgovorio je da na društvenom domu Novi Grad slijede još neki radovi, 

stoga će se pričekati da se vidi što s krovištem, ono statički više ne može ulegnuti. Također je 

napomenuo da je možda problem sirova građa, ali postoji i mogućnost propusta projektanta. 

Činjenica je da je na taj tip građe stavljen teži tip pokrova. 

Igor Elmauer – napomenuo je da dolazi lošije vrijeme, te da će snijeg možda još više 

naštetiti. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je u ovom slučaju možda i bolje da se desi lošije vrijeme, 

dok nisu još svi radovi odrađeni, tada će se vidjeti u kojem stanju je krovište, a i netko će 

morati snositi posljedice za to. Napomenuo je da su radovi koji sada slijede: stolarija, 

instalacije grijanja, struje, ugovoreno je postavljanje glazure, izolacija, kanalizacija i žbuka. 

Antun Uremović- postavio je pitanje je li riješen prijepis školskog zemljišta u Prnjavoru  na 

općinu . 

Dunja Odobašić- odgovorila je da su ona i ravnateljica Ivana Vukovarac to nedavno riješile. 

Ivana Vukovarac- potvrdila je prethodni odgovor. 

Igor Elmauer – pohvalio je stavljanje nove web stranice općine u funkciju. 

 
Na sjednicu su došli vijećnici MARIJA KATALINIĆ i ZLATKO KRIŽANOVIĆ, tako da je u 

nastavku sjednice nazočno 13 vijećnika 

 

Zlatko Križanović- na zahtjev studenta iz svog naselja postavio je pitanje što s naknadama za 

studente i kada se to prijavljuje? 
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Ankica Galović – odgovorila je da je praksa da se Odluka za naknadu studentima za  tekuću 

akademsku godinu donosi na sjednici kada i proračun, prijave se podnose do kraja siječnja 

iduće godine s tim da isplata ide sredinom veljače. Također je napomenula da će javni poziv 

biti objavljen na stranici općine. 

Franko Klenuk– na inicijativu mještanina Marka Mikolčević  postavio je pitanje čišćenja i 

izmuljivanja kanala, napomenuo je da imenovani ima problem s kanalom ispred kuće. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da ove godine nije ništa urađeno po pitanju čišćenja kanala. 

Zadnje je bilo čišćenje u Poljancima i dio u Oprisavcima. Napomenuo je da su Trnjanski Kuti 

po tom pitanju trenutno najkritičniji. 

Mijo Vladić- rekao je ,da  je kako je čuo od mještana Trnjanskih Kuta tamo najveći problem 

ispuštanje vode iz kupaonice. 

Frano Klenuk- predložio je da bi možda trebalo ići s Odlukom da svatko ispred svoje kuće 

izbetonira taj dio koji je problematičan. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je najveći problem što su mostovi ispred kuća  koji su ranije 

rađeni ostavljeni u razini kanala koji je tada rađen i sada je taj dio ostao na višoj razini. 

Ponovio je da je u Trnjanskim Kutima ispuštanje vode iz kupaone problem, ali problem je i što 

nije riješena kanalizacija. 

Ivana Vukovarac- pohvalila je blagdansko  uređenje centra u Oprisavcima. 

Franjo Klenuk – upoznao je sve nazočne s inicijativom održavanja Adventa u Oprisavcima 

na Trgu ispred sale za svatove. Također je napomenuo da ove godine zbog epidemiološke 

situacije na razini općine nije bilo nikakvih manifestacija, pa bi Advent dobro došao našim 

žiteljima. Planiraju se svirači, Djed Božićnjak, pokloni za djecu, a udruge i Kuća dida Tunje 

će pripremati hranu. 

Pejo Kovačević- odgovorio je da je ovo inicijativa udruga s općine kao i općinske 

organizacije HDZ-a  

Igor Elmauer – odgovorio je da što se tiče Adventa ne želi da se to gleda politički, kao ni da 

njihova stranka preuzima inicijativu na sebe. Općina financira ovaj događaj, te neka bude 

zajednički, a da nije načelnik ne bi bilo ničije inicijative, cilj je da se naši mještani druže. 

Pejo Kovačević- napomenuo je da najveći dio organizacije snosi komunalno poduzeće i da 

njima treba dati najveću zahvalu, napomenuo je i da bi trebale biti kupljene  jaslice, ali ove 

godine iz financijskih razloga to ne možemo, predložio je da se naprave možda figure od 

slame ili sl.. 

Mijo Vladić- osvrnuo se na količinu materijala za sjednicu, smatra da je to previše papira, te 

vjeruje da većina nije pola toga pročitala, te da je ovo bacanje novca. 

 

TOČKA 1. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Brodsko-

posavske županije 

 

Franjo Klenuk- napomenuo je da su svi vijećnici u materijalima za sjednicu primili 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 

jedinicama lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije, te pozvao načelnika 

da isto obrazloži.  

Pejo Kovačević- upoznao je nazočne da je tijekom 2020. i 2021.g. rađena revizija komunalne 

infrastrukture. U izvješću o obavljenoj reviziji izdan je nalaz, te  svi nedostaci koje bi trebali 

otkloniti, kao mišljenja i preporuke po kojima bi dalje trebali postupiti. 

Franjo Kenuk – napomenuo je da je revizija bila u svim općinama na području BPŽ ne samo 

u našoj općini. 

Igor Elmauer- rekao je da su to minimalni propusti i pogreške, te se nada da će se to kroz 

naredno vrijeme ispraviti, pogotovo što općina sada ima pročelnicu. 
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Izvješće o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne 

samouprave na području Brodsko-posavske županije, te nakon glasovanja konstatira da 

je  Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA ( jednoglasno)  donijelo slijedeći 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 , 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 4. sjednici održanoj dana 30. studenoga 2021. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

upravljanja komunalnom infrastrukturom u 

jedinicama lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije 

obavljene od Državnog ureda za reviziju, Područni ured Slavonski Brod.  

Članak 2. 

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

županije“.  

 

Klasa: 021-05/21-01/28 

Urbroj: 2178/14-01-21-1 

 

TOČKA 2.      Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

Franjo Klenuk-  napomenuo je da su svi u materijalima za sjednicu primili Plan djelovanja u 

području prirodnih nepogoda za 2022.g., te pozvao pročelnicu Dunju Odobašić da obrazloži 

ovu točku dnevnog reda. 

Dunja Odobašić- rekla je da se Plan donosi svake godine, te da je to zakonska obveza koja je 

propisana članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. Plan 

je izradila firma IN Konzalting iz Slavonskog Broda. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Plan djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 13 

glasova ZA ( jednoglasno)  donijelo slijedeću ODLUKU: 

 
Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 

br. 16/19) i članka 29. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 

11/21), Općinsko vijeće Općine Oprisavci, na 4. sjednici održanoj dana 30. studenoga 2021. godine, 

donijelo je 

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA  

U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU 

 

Članak 1. 

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan) radi 

određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 
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Članak 2. 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove 

Odluke. 

Članak 3. 

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

županije“. 

 

KLASA: 023-05/21-01/29 

URBROJ: 2178/14-01-21-1 

 

 

TOČKA 3.      Plan zaštite od požara i Procjena ugroženosti od požara i tehnološke   

                         eksplozije 

 

Franjo Klenuk- napomenuo je da su svi u materijalima dobili Plan i Procjenu, te da se iz 

navedenog može vidjeti  koje jedinice izlaze na teren, koje firme mogu sudjelovati svojim 

sredtstvima, vozilima, cisternama itd. koji objekti su od značaja za općinu i dr. 

Dunja Odobašić- rekla je da po Zakonu moramo donijeti ovaj Plan i Procjenu. 

Mijo Uremović- napomenuo je da su zone djelatnosti prije dogovorene, ali kako je pročitao tu 

piše da je sve u nadležnosti DVD Oprisavci, trebalo je biti DVD Oprisavci do koridora V c, a 

DVD Prnjavor dalje. 

Sabina Varzić- rekla je da je to navedeno dalje u tekstu Plana. 

Franjo Klenuk- napomenuo je da je najbitnije da vatrogasci stignu na vrijeme. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Plan zaštite od požara i Procjenu 

ugroženosti od požara i tehnološke  eksplozije, te nakon glasovanja konstatira da je  

Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA ( jednoglasno)  donijelo slijedeću ODLUKU: 

 
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10) i članka 29. Statuta Općine 

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

svojoj 4. sjednici održanoj 30. studenoga 2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Oprisavci i Plan zaštite od požara za Općinu 

Oprisavci (Usklađivanje) 

 

1. Usvaja se Procjena ugroženosti od požara Općine Oprisavci i donosi Plan zaštite od požara za 

općinu Oprisavci. 

 

2. Procjena ugroženosti od požara općine Oprisavci i Plan zaštite od požara za Općinu Oprisavci po 

mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova RH, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne 

zaštite Osijek- odjel inspekcija izrađeni su sukladno odredbama Zakona o zaštiti požara („Narodne 

novine“, broj 92/10) i propisa donesenih na temelju zakona. 

 

3. Procjena ugroženosti od Općine Oprisavci i Plan zaštite od požara za općinu Oprisavci čine 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog (8) dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije“. 

 

KLASA: 810-01/21-01/30 

URBROJ: 2178/21-01/21-01 
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TOČKA 4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Oprisavci 

 

Franjo Klenuk- svi članovi Općinskog vijeća u materijalima su dobili prijedlog Pravilnika o 

ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Oprisavci. 

Dunja Odobašić- obrazložila je da se ovaj Pravilnik donosi temeljem članka 95. stavka 4. Zakona 

o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ovim 

Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika Općine Oprisavci i 

način provođenja ocjenjivanja. Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu: odličan, 

vrlo dobar, dobar, zadovoljava i ne zadovoljava. Propisano je da se službenici i namještenici  za 

prethodnu godinu ocjenjuju do 31. ožujka. Pročelnik ocjenjuje službenike i namještenike, načelnik 

pročelnika. Također je napomenula da je preporuka da ovaj pravilnik donosi vijeće iako je u 

većini općina to donio načelnik. 

Franjo Klenuk-napomenuo je da u Pravilniku piše 20% povećanje plaće ako je nekoliko godina 

za redom ocjena odličan. 

Dunja Odobašić- odgovorila je da to može biti, ali i ne mora. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Pravilnik o ocjenjivanju službenika i 

namještenika Općine Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće sa 

13 glasova ZA ( jednoglasno)  donijelo slijedeći PRAVILNIK: 

 
Temeljem članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine” Republike Hrvatske broj: 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 - nadalje: Zakon), i članka 29. 

Statuta Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” broj 11/21) Općinsko vijeće Općine 

Oprisavci na svojoj 4 . sjednici održanoj 30. studenoga 2021.godine donosi  

 

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

OPĆINE OPRISAVCI 

I. UVODNE ODREDBE 

 

 Članak 1.  

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika Općine Oprisavci i način 

provođenja ocjenjivanja. 

 Članak 2.  

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu: 

 a) „odličan“ -ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i 

jedinstveno izvršavanje službe odnosno radnih zadataka; 

 b) „vrlo dobar“ -ukoliko je rad službenika i namještenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje 

službe odnosno radnih zadataka; 

 c) „dobar“ -ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano 

obavljanje službe odnosno radnih zadataka; 

 d) „zadovoljava“ -ukoliko rad i učinkovitost službenika i namještenika osigurava najmanju moguću mjeru 

prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe odnosno radnih zadataka; 

 e) „ne zadovoljava“ -ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika ispod minimuma standarda kvalitete te 

nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe odnosno radnih zadataka. 

 II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  

Članak 3. 

 Ocjena službenika i namještenika Općine Oprisavci temelji se na stručnom znanju iskazanom u obavljanju poslova, 

učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.  

1). Stručno znanje službenika Općine Oprisavci ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima: 

 - a) Poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa 

 - b) Primjena zakonskih i podzakonskih propisa. 

 Namještenici se ne ocjenjuju prema kriterijama iz stavka 2. ovog članka.  

2). Učinkovitost i kvaliteta rada službenika i namještenika Općine Oprisavci ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:  

-Samostalnost u obavljanju radnih zadataka  
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 -Suradnja i timski rad 

 -Pravovremenost u obavljanju postavljenih zadataka 

 -Kreativnost u obavljanju postavljenih zadataka  

3) Poštivanje službeničke dužnosti službenika i namještenika Općine Oprisavci ocjenjuje se prema sljedećim 

kriterijima:  

- Odnos prema suradnicima i strankama 

 - Radna disciplina 

 - Odnos prema poštivanju radnog vremena. 

 III. NAČIN PROVEDBE OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  

Članak 4.  

Ocjenjivanje službenika i namještenika obavlja se na Obrascu za ocjenjivanje službenika i namještenika. 

 Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastoji se od općih podataka o službeniku/namješteniku, ocjene obavljanja 

službenih zadataka, prosječne ocjene, godišnje ocjene te datuma i potpisa nadređenog službenika i ocjenjenog 

službenika/namještenika.  

Obrazac iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.  

Članak 5.  

Godišnja ocjena službenika i namještenika utvrđuje se na način da se službenik i namještenik najprije ocjeni za svaki 

kriterij iz članka 3. ovog Pravilnika jednom od ocjena:  

-ne zadovoljava (1)  

-zadovoljava (2) 

 -dobar (3) 

 -vrlo dobar (4) 

 -odličan (5)  

Potom se izračunava prosječna ocjena svih predloženih kriterija iz članka 2. ovog Pravilnika te se za prosječnu 

ocjenu od: 

 -4,5 do 5,0 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „odličan“  

-3,5 do 4,4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „vrlo dobar“ 

 -2,5 do 3,4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „dobar“  

-2,0 do 2,4 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „zadovoljava“ 

 -1,0 do 1,9 službenik i namještenik ocjenjuje ocjenom „ne zadovoljava“- 

Članak 6.  

Službenike i namještenike ocjenjuje Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela najkasnije do 31. ožujka za prethodnu 

kalendarsku godinu. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ocjenjuje općinski načelnik. Ne ocjenjuju se službenici 

i namještenici primljeni u službu odnosno radni odnos na određeno vrijeme te službenici i namještenici koji su u 

prethodnoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge. O ocjeni donosi se rješenje. Ocjena mora biti 

obrazložena te je popunjeni Obrazac za ocjenjivanje sastavni dio rješenja o ocjeni i temelj je izreke rješenja za 

ocjenjivanje. Po izvršnosti rješenja o ocjeni, ocjena se unosi u osobni očevidnik.  

Članak 7.  

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi pročelnik može se izjaviti žalba općinskom načelniku Općine Oprisavci 

u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koji je o žalbi dužan odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka žalbe. 

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi načelnik ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u 

roku od 30 dana od dana dostave rješenja.  

Članak 8.  

Temeljem ocjena dobivenih na način i u postupku propisanom ovim pravilnikom, službenik odnosno namještenik 

ukoliko je njegov rad ocijenjen kao "odličan" može ostvariti dodatak za uspješnost na radu do iznosa 20% od njegove 

osnovne plaće te isto tako i negativni dodatak (destimulacija) do iznosa 20% njegove osnovne plaće za neuredno 

izvršavanje radnih obveza ukoliko je njegov rad ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava" . Službenika ili namještenika koji 

je ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava" upućuje se na dodatno stručno osposobljavanje ili se premješta na drugo 

radno mjesto. Službeniku odnosno namješteniku koji je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava" služba 

prestaje po sili zakona danom izvršnosti zadnjeg rješenja o ocjenjivanju.  

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 Članak 9.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.  

KLASA:023-05/21-01/31 

URBROJ:2178/14-01-21-1 
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TOČKA 5.      Odluka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za  

   područje  općine Oprisavci 

 

Franjo Klenuk- pozvao je pročelnicu da obrazloži ovu točku dnevnog reda. 

Dunja Odobašić- obrazložila je novi prijedlog i razrješenje mrtvozornika tj županija je 

izvijestila općinu da jedan od imenovanih mrtvozornika iz zdravstvenih razloga više ne može 

obavljati taj posao, te da se opet imenuje ranije razriješeni Bruno Perković. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje Odluku o prijedlogu za razrješenje i 

imenovanje mrtvozornika za područje  općine Oprisavci, te nakon glasovanja konstatira 

da je Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA ( jednoglasno)  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 , 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. 

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

Općine Oprisavci na 4. sjednici održanoj dana 30. studenoga 2021. godine donosi 

 

ODLUKU  

o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika  

za područje Općine Oprisavci  

 

        Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci predlaže Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije da se 

radi zdravstvenih razloga razriješi dužnosti mrtvozornik Mato Gjurčević, dr. med.  

           

            Članak 2. 

          Predlaže se Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije imenovanje dva mrtvozornika, a to su: 

Branimir Bogetić, dr. med. i Bruno Perković, dipl.med.-tehn./univ.mag.admin.sanit. koji će utvrđivati 

nastup, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Općine Oprisavci. 

 

 Članak 3 

 Ova Odluka prosljeđuje se Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije na daljnje postupanje. 

 

                                                                  Članak 4. 

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

posavske županije“.      

 

KLASA: 023-05/21-01/32 

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

 

 

TOČKA 6.  Razmatranje zamolbe Lovne udruge „Sokol“ Oprisavci 

 

Franjo Klenuk- napomenuo je da su svi u materijalima za sjednicu primili zamolbu LU 

„Sokol“ iz Oprisavaca, te pozvao načelnika da pojasni ovu problematiku. 

Pejo Kovačević- pročitao je nazočnima zamolbu, te napomenuo da se iz iste može isčitati tko 

ju je poslao, u istoj je navedeno dosta netočnih i neistinitih podataka. Napomenuo je da svaka 

udruga ima priliku javiti se na natječaj za financiranje udruga , te da je ova udruga dobila 

sredstva u traženom iznosu kao i drugi.  
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Nakon razmatranja zamolbe Lovne udruge „Sokol“ Oprisavci , predsjednik Općinskog 

vijeća konstatira da je Općinsko vijeće  s 13 glasova ZA 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 , 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na 4. sjednici održanoj 

dana 30. studenoga 2021. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

o razmatranju zamolbe Lovne udruge „Sokol“ Oprisavci 

 

I. 

Lovna udruga „Sokol“ Oprisavci obratila se Općinskom vijeću sa zamolbom u svezi katastarske čestice br. 400, k.o. 

Oprisavci na kojoj je izgrađen lovački dom. Udruga traži pomoć oko legalizacije njihovog objekta i rješavanja 

pravnog statusa te veću financijsku potporu od strane Općine. 

II. 

S obzirom da je predmetna čestica na kojoj se nalazi lovački dom u vlasništvu Republike Hrvatske, ista nije 

predviđena za prodaju, zakup ili povrat. Lovačka udruga se kao i ostale udruge s područja općine javlja na javni 

natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi i sportu te može zatražiti financijsku potporu u skladu s uvjetima 

natječaja. Povjerenstvo za provedbu natječaja procijenit će opravdanost zatraženog iznosa financijske potpore. 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA:023-05/21-01/33 

URBROJ:2178/14-01-21-1 

 

 

TOČKA 7. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Oprisavci kod 

HBOR-a 

 

Franjo Klenuk- napomenuo je da su svi članovi općinskog vijeća prije sjednice dobili prijedlog 

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

Pejo Kovačević- obrazložio je Odluku,  radi se o iznosu 1.500.000,00 kuna  s PDV-om na 10 

godina, bez počeka, u jednakim polugodišnjim ratama (otplata u 20 rata) za financiranje kapitalnog 

projekta: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI. 

Kamate su 0,1 % godišnje/fiksne. 

 

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

glasovanja konstatira da je  Općinsko vijeće s 12 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  4. sjednici 

održanoj 30.studenoga 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. 
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Članak 2.  

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

 

Korisnik  kredita: OPĆINA OPRISAVCI, 35213 Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 

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 

  

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 

Kreditodavatelja; 

• 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. 

 

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

instrument osiguranja kredita. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-05/21-01/34      

URBROJ: 2178/14-01-21-1 

 

 

 

 

Pitanja više nije bilo te je sjednica završila u 20,40 sati. 

 

 
Zapisnik vodila: 

Ankica Galović       
 
                                            PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Franjo Klenuk 
 


