REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/14-01/
Urbroj: 2178/10-01-14-2
Oriovac, 17.04.2014.godine.

IZVOD IZ ZA PISNIKA
sa 6.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 16.04.2014.godine
sa početkom u 17,30 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Miroslav Maričić, Petar Džinić, Dragica Vučković, Željka Čorak, Igor Vračić, Ivan Ivezić,
Zdenko Pavić, Jozo Hrgić, Tadija Krištija, Ivan Lalić, Vlatko Klarić
ODSUTNI: Mirko Beketić, Predrag Kolundžić, Ladislav Pleša, Božidar Jurić (ispričali se)
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Jadranko Mličević, Anica Hemen, Pavao Haring
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik
Predsjednika Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći dopunjeni
DNEVNI

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac
2. Aktualan sat
3. Donošenje Izmjena i dopuna Statutarne odluke o pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih
odbora na području općine Oriovac
4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora općine Oriovac
5. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva na komunalnim vodnim građevinama u vlasništvu
općine Oriovac u vlasništvu TD „Vodovod“ d.o.o. Slavonski Brod
6. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova
održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 5.sjednice Vijeća općine Oriovac se jednoglasno usvaja, a na prijedlog vijećnika Joze Hrgić
u točki 3. Istog zapisnika treba dodati da je vijećnik Jozo Hrgić tražio obrazloženje slijedećih izdataka
intelektualne usluge i reprezentaciju zatezne kamate.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

Načelnik je nazočne informirao da je povodom Dana općine donio Odluku o dodjeli
priznanja za razvoj i poticanje gospodarstva na području naše općine slijedećim tvrtkama:
1. „Metal“ Malino
2. „Ergo“ Lužani
3. „Stjepan Komerc“ Lužani
4. Rekord Tim Oriovac
te će se ista danas dodijeliti.
Ad.3.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA STATUTARNE ODLUKE O PRAVILIMA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća
donesena Statutarna odluka o pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine
Oriovac. Navedenom odlukom predloženo je da se izbori za Vijeća mjesnih odbora zbog smanjenja
troškova, održe na dan kada se budu održavali i izbori za Europski parlament. U međuvremenu je
izdano Priopćenje Državnog izbornog povjerenstva RH (u privitku) koji i dalje daje mogućnost
održavanja istovremenih izbora, međutim postavlja nove uvjete, kojima nije moguće udovoljiti.
Slijedom toga predlažu se izmjene Statutarne odluke kako je predloženo – odnosno da se izbori za
VMO-a održe 8.lipnja 2014.godine kada im i ističe mandat. Poslije rasprave po ovoj točki Izmjena i
dopuna Statutarne odluke o pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine
Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.4.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE
ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala po pitanju ove odluke, te poslije rasprave u kojoj je
sudjelovao vijećnik Jozo Hrgić Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih obora općine
Oriovac dana 08.lipnja 2014.godine se jednoglasno usvaja.

Ad.5.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA KOMUNALNIM VODNIM GRAĐEVINAMA U
VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC U VLASNIŠTVO TD „VODOVOD“ d.o.o. SLAVONSKI BROD
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da stupanjem na snagu izmjena Zakona o vodama
jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od jedne godine od donošenja Zakona, odnosno do
18.svibnja 2014.godine, prenijeti komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog
isporučitelja u obliku temeljnog udjela ili prijenosa bez naknade. Slijedom navedenog predlaže se
prijenos vlasništva u obliku temeljnog udjela, čime bi se trebao i povećati udio u postotku temeljnog
kapitala (kojega općina Oriovac trenutno ima 5,10%) i predlaže se donošenje ove Odluke. Poslije
rasprave Odluka o prijenosu vlasništva na komunalnim vodnim građevinama u vlasništvu općine
Oriovac u vlasništvo TD „Vodovod“ d.o.o. Slavonski Brod se jednoglasno usvaja.

Ad.6.
DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU OSOBE KOJOJ SE POVJERAVA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne je upoznala da je dana 01.04.2014.godine, općina Oriovac uputila
poziv za dostavu pismene ponude za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na
području općine Oriovac na vrijeme od 4 (četiri) godine, sljedećim ponuditeljima: - Elektroinstalacije
Elmont,Požeška 204 , Cernik, RMI-inženjering d.o.o. , V.Klaića 10 , Slavonski Brod, Orioelektro ,
A.Cesarca 9, Oriovac. U predviđenom roku zaprimljena je jedna ponuda od Orioelektro ,A.Cesarca 9 iz
Oriovca i to u originalno zatvorenoj omotnici . Dana 16.veljače 2014.godine, Povjerenstvo za
provedbu postupka prikupljanja ponuda izvršilo je pregled pristigle ponude kojom je prilikom
utvrđeno, da je ponuditelj priložio sve tražene dokaze i drugu dokumentaciju te se stoga ponuda
smatra prihvatljivom. Sukladno članku 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na
temelju pisanog ugovora na području općine Oriovac , Općinsko vijeće može donijeti Odluku o
odabiru ako je pristigla samo jedna valjana ponuda , te je Povjerenstvo za provedbu postupka
prikupljanja ponuda predložilo , da se obavljanje poslova na održavanju javne rasvjete na području
općine Oriovac na vrijeme od 4 (četiri) godine, povjeri tvrtki Orioelektro , A Cesarca 9, iz Oriovca.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac utvrditi
će se Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno članka 15.Zakona o komunalnom
gospodarstvu. Poslije rasprave po ovoj točki Odluka o izboru „Orioelektro“ Oriovac kojoj se
povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac se
jednoglasno usvaja.

Predsjednik Vijeća
Općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec.
Zapisnik vodila:
Darija Jandik

