REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/16-01/
Urbroj: 2178/10-01-16-2
Oriovac, 16.06.2016.godine.

IZVOD IZ ZA PISNIKA
sa 18.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 16.06.2016.godine
sa početkom u 20,00 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Mirko Beketić, Miroslav Maričić, Željka Čorak, Dragica Vučković, Petar Džinić, Jozo
Hrgić, Igor Vračić, Petar Delić, Zdenko Pavić, Ivan lalić, Ivan Ivezić, Vlatko Klarić
ODSUTNI: Tadija Krištija, Manda Lalić, Božidar Jurić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen, Jadranko Mličević, Pavao Haring
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RED :

Usvajanje zapisnika sa 16.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Izbor članova Savjeta mladih općine Oriovac
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje nekretnina
u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu
Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i
spašavanja općine Oriovac
Donošenje Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine
Oriovac
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića
„Ivančica Oriovac“ Oriovac
Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija općine Oriovac
Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i
prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac u 2015.godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Oriovac u 2015.godini
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili po
upravom općine Oriovac na korištenje udrugama

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 16.sjednice Vijeća općine Oriovac je jednoglasno usvojen. Vijećnik Jozo Hrgić postavio je
pitanje zapisnika sa 17. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća kojom je Načelnik zatražio suglasnost
vijećnika da općina u slijedećem razdoblju sudjeluje sa 30% troškova izgradnje nove župne kuće u
Oriovcu, (30% Biskupija, 30% Župa i 30% općina).
Načelnik se ispričao vijećniku, budući telefonske sjednice nisu česte i uobičajene, jednostavno se
zaboravilo na zapisnik sa navedene telefonske sjednice, te će se isti dostaviti za slijedeću sjednicu
Općinskog vijeća.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

-

Vijećnik Ivan Ivezić postavlja pitanje načelniku da li je istina da je načelnik prodao svoju
zemlju općini, po kojoj cijeni je zemlja odvožena i o čemu se zapravo radi?
Načelnik odgovara da nije istinita priča o prodaji zemlje sa naselja Mlinci, te da se radi o
slijedećem:
Općina je putem tvrtke I.K.S. u vlasništvu Silvia Karaula s kojom ima valjani ugovor o vršenju
komunalnih radova, vršila iskop i prijevoz zemlje za zatrpavanje dviju velikih ciglarskih bara
na kojima se danas nalazi poduzetnička zona „Čaplja“. Radovi su vršeni i zemlja prevežena
prije 4-5 godina, a bez naknade su je dali Milan Capan i Ivan Barišić, radi se o kosom dijelu
zemljišta (brini) uz cestu prema Mlincima koja se s vremena na vrijeme spuštala, odranjala
prema cesti.
Kako je to bilo nedovoljno zemlje, slijedeće zemljište je u vlasništvu načelnika, koji je pristao
na utovar i prijevoz i tog dijela zemlje na zonu „Čaplja“. Zemlja je dana također bez naknade,
a cijena prijevoza je prema ugovornom troškovniku za tu vrstu radova, koji je prihvaćen
tijekom provedbe javne nabave za komunalne poslove.
Vijećnik Ivezić je glasno izrazio sumnju u izrečeno u odgovoru, a načelnik čuđenje zašto su
vijećniku Iveziću sve što se radi sumnjivi i potencijalno kriminalni poslovi.
Vijećnik Jozo Hrgić moli da se u ulici A.Šenoe u Oriovcu saniraju rupe na cesti – dobiva
odgovor od Pave Haring da će se isto napraviti kada se budu vršili slični radovi na putu Mlinci
Vijećnik Jozo Hrgić postavlja pitanje kada će se završiti radovi po pitanju rasvjete u ulici
A.Šenoe gdje je Elektra ostavila dvije bandere i smatra da bi se iste mogle iskoristiti – dobiva
odgovor od načelnika da će obaviti razgovor sa Elektrom i pokušati riješiti isto riješiti
Vijećnik Igor Vračić postavlja pitanje u kojoj je fazi dokumentacija za izgradnju lovačkog
doma u Lužanima – dobiva odgovor od načelnika da je u tijeku izrada projektne
dokumentacije
Vijećnica Dragica Vučković postavlja pitanje najma sale za svatove – dobiva odgovor od
načelnika da je općina Oriovac sklopila ugovor sa obrtnikom Tihomirom Krijanom iz
Slavonskog Broda za pružanje usluge kuhanja i svih popratnih usluga za svatove, tako da
cijena po jednoj osobi iznosi oko 16 Eura. Uplata se vrši na žiro račun opčine Oriovac, kao i u
drugim domovima općine
Vijećnica Željka Čorak smatra da bi se trebala poboljšati javna rasvjeta u ulici V.Nazora u
Oriovcu – dobiva odgovor od načelnika da postoje rasvjetna mjesta u toj ulici ali na privatnim
kućama ,gdje vlasnici preko ljeta isključe. U skorije vrijeme će se rješavati isti problem preko
Elektre.

Ad.3.
IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je temeljem Zakona o savjetima mladih (N.N. 41/14)
i Odluke osnivanju savjeta mladih općine Oriovac, proveden je javni natječaj, odnosno javni poziv za
predlaganje članova savjeta mladih. Na javni poziv koji je objavljen na web stranici općine Oriovac
17.ožujka 2016.godine. Po dostavljenim prijavama pristupilo se provjeri kandidata i njihovih
zamjenika, koje su pravovaljane utvrđeno je da svi kandidati ispunjavaju uvjete za izbor. Sukladno
navedenom formalne uvjete za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih općine Oriovac
ispunjava 6 (šest) kandidatura, te je utvrđen popis važećih kandidatura. Na sjednici Općinskog vijeća
podijeljeni su glasački listići za izbor članova Savjeta mladih, te se sukladno članku 10.st.7. obavilo
tajno glasovanje i jednoglasno se izabralo 5 članova i zamjenika Savjeta mladih općine Oriovac a to
su:
1. Luka Buzo
član
Bruno Pavlović
zamjenik člana
2. Igor Čuletić
član
Tea Terzić
zamjenik člana
3. Ana Delić
član
Barbara Kolundžić
zamjenik člana
4. Matija Ervačinović
član
Tomislav Mličević
zamjenik člana
5. Josip Jagodar
član
Marina Šimunović
zamjenik člana

Ad.4.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA, CIJENI I POSTUPKU PRODAJE
NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI „ČAPLJA“ U ORIOVCU
Načelnik Antun Pavetić je nazočne da je Općinsko vijeće 11.06.2015.godine donijelo Odluku o
uvjetima, cijeni i postupku prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu, te je sukladno
istoj raspisan javni natječaj za prodaju po početnoj cijeni od 10,00 kn/m2 kako je određeno u Odluci.
Obzirom da se na natječaj nije nitko javio predlaže se smanjenje cijene i to na 5,00 kn/m2. U
razgovoru sa potencijalnim ponuditeljima koji su došli u Općinu utvrđeno je da im je cijena velika te
se stoga predlaže kako je navedeno u izmjeni Odluke. Poslije rasprave u kojoj je sudjelovao vijećnik
Jozo Hrgić Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima , početnoj cijeni od 5,00 kn/m2 i postupku
prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu usvaja se sa 11 glasova za i 1 glasom
protiv.
Ad.5.
DONOŠENJE ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE ORIOVAC
Zamjenik načelnika Jadranko Mličević je nazočne upoznao da temeljem odredbi članka 23. i 24.
Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 82/15) te odredbi Pravilnika o sustavu stožera, načina rada
te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (N.n: br.
37/16) potrebno je provesti postupak donošenja Odluke o osnivanju stožera civilne zaštite i
imenovanja načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera. Odluku o osnivanju i imenovanju
članova Stožera zaštite i spašavanja općine Oriovac (u ovitku) donesena je po odredbama Zakona o

zaštiti i spašavanju koji je stavljen van snage. Sukladno tome potrebno je staviti van snage našu
Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja. Poslije rasprave Odluka o osnivanju i
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Oriovac usvaja se sa 11 glasova za i 1 glasom protiv.
Ad.6.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU
OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Zakonska osnova za donošenje ove Odluke
sadržana u odredbi članka 2. Stavka 2. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od
interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Oriovac, sukladno kojima
općina Oriovac osigurava u samoupravnom djelokrugu dodjelu nefinancijske podrške u pravima,
uporabi i korištenju pokretnina i nekretnina namijenjenih za provođenje programa i projekata koje
provode udruge, te shodno tome raspolaganje, upravljanje i korištenje imovinom koja je u vlasništvu
ili pod upravom općine Oriovac. Poslije rasprave u kojoj je sudjelovao vijećnik Jozo Hrgić Odluka o
davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine Oriovac se usvaja sa 11 glasova
za i 1 glas suzdržan.
Ad.7.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU DJEČJEG
VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da sukladno članku 26. Zakona o radu obveza
poslodavca (Dječjih vrtića) je donošenje Pravilnika o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada,
postupak i mjere za zaštitu, dostojanstva radnika i ostala pitanja važna za radnike. Odredbama
Statuta Dječjeg vrtića predviđeno je donošenje Pravilnika o radu koje je Upravno vijeće donijelo na
svojoj sjednici. Na predloženi Pravilnik Općinsko vijeće (Općina) kao osnivač treba dati prethodnu
suglasnost. Poslije rasprave Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića
„Ivančica Oriovac“ Oriovac se usvaja sa 11 glasova za i 1 glasom protiv.

Ad.8.
DONOŠENJE PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU
UPORABU INFORMACIJA OPĆINE ORIOVAC
Darija Jandik osoba za informiranje je nazočne upoznala da temeljem Zakona o pravu na pristup
informacijama fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje,
raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem
zahtjeva, a tijelo javne vlasti o zahtjevu mora odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana
podnošenja zahtjeva. Općina Oriovac ima imenovanu osobu za informiranje a predloženim
pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na pristup informacijama. Poslije rasprave Pravilnik o
ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija općine Oriovac se usvaja
se jednoglasno.

Ad.9.
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA
RIBNJAKE I PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2015.GODINI
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao da temeljem članka 44. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi Izvješće o utrošku
sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH na svom području za prethodnu godinu, te isto dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za
poljoprivredno zemljište. Poslije rasprave Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku sredstava
ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području općine Oriovac u 2015.godini usvaja se sa 11 glasova za i 1 glasom protiv.

Ad.10.
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2015.GODINI.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo Odluku o
agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu, te je sukladno članku 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu potrebno donijeti Izvješće o ostvarenju, odnosno primjeni navedene Odluke te ju uputiti u
Ministarstvo poljoprivrede i Agenciju za poljoprivredno zemljište. Poslije rasprave Zaključak o
usvajanju Izvješća o promjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina na području općine Oriovac u 2015.godini usvaja se sa 11 glasova za i 1 glasom protiv.

Ad.11.
DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE PROSTORA U VLASNIŠTVO
ILI POD UPRAVOM OPĆINE ORIOVAC NA KORIŠTENJE UDRUGAMA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je zakonska osnova za donošenje ove Odluke
sadržana u odredbi članka 2. Stavka 2. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od
interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Oriovac, sukladno kojima
općina Oriovac osigurava u samoupravnom djelokrugu dodjelu nefinancijske podrške u pravima,
uporabi i korištenju pokretnina i nekretnina namijenjenih za provođenje programa i projekata koje
provode udruge, te shodno tome raspolaganje, upravljanje i korištenje imovinom koja je u vlasništvu
ili pod upravom općine Oriovac. Poslije rasprave Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele
prostora u vlasništvo ili pod upravom općine Oriovac na korištenje udrugama se jednoglasno usvaja.

Zapisnik vodila:
Darija Jandik

Predsjednik Vijeća
Općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec.

