REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/17-01/
Urbroj: 2178/10-01-17-2
Oriovac, 10.03.2017.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 21.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 09.03.2017.godine
sa početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Miroslav Maričić, Igor Vračić, Željka Čorak, Manda Lalić, Petar Delić, Dragica
Vučković, Tadija Krištija, Ivan Lalić, Ivan Ivezić, Vlatko Klarić,
ODSUTNI: Zdenko Pavić, Božidar Jurić, Petar Džinić, Mirko Beketić, Jozo Hrgić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Jadranko Mličević, Anica Hemen, Josip Jagodar –
predsjednik Savjeta mladih općine Oriovac
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i
predlaže slijedeći dopunjeni
D N E V N I R E D:

1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 20.sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2016.g.
Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području općine Oriovac u 2016.godini
5. Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac za 2016.godinu
6. Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
7. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području općine Oriovac u 2016.godini
8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2016.godinu
9. Odluka o građenju reciklažnog dvorišta
10. Odluka o izboru članova Savjeta mladih općine Oriovac
11. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 20. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

Vijećnik Ivan Ivezić se obraća načelniku sa izjavom da je primio pisani odgovor kojim
mu načelnik odgovara koliko je plaćena tvrtka I.K.S. za utovar, prijevoz i istovar
zemlje potrebne za zatrpavanje dviju ciglarskih bara u zoni Čaplja. Nadalje, konstatira
da je taj odgovor smiješan, te da je načelnik mogao napisati što god je htio. Zato traži
od načelnika da mu kopira i dostavi sve račune koje je tvrtka I.K.S. ispostavila općini u
2011. i 2012.godini, bez obzira o kojim se poslovima radilo.
Načelnik postavlja pitanje vijećniku Ivezić što mu tu nije jasno i zbog čega želi sve
račune iz dvije godine, a nakon ponovljenog zahtjeva za dostavom svih računa,
načelnik odgovara da je tri, četiri sjednice vrlo detaljno odgovarao na isto pitanje, da
je poslao i pisani odgovor koliko je za navedeni posao prijevoza zemlje plaćeno tvrtki
I.K.S. te da više neće odgovarati na jedno te isto pitanje i neće dostavljati račune iz
2011. i 2012.godine iz jednostavnog razloga što ima važnijeg posla i što ovo smatra
gubljenjem vremena.
Vijećnik Igor Vračić – postavlja pitanje kada će proraditi tržnica u Oriovcu, da li će se
natkriti i da li će se odrediti pijačni dan
Načelnik daje odgovor da će proizvođači koji prodaju svoje proizvode biti odmah
smješteni na tržnicu, a natkrivanje tržnice će se raditi, ali ne ove godine, pijačni dan
za sada nije određen, a postaviti će se dva znaka s naznakom „Tržnica“, kako bi bila
što vidljivija.
Vijećnik Igor Vračić – postavlja pitanje da li se mogu sanirati poljski putevi prema
poljoprivrednom zemljištu Bubnjare – načelnik daje odgovor da će se navedeni poljski
putevi sanirati
Vijećnik Ivan Lalić – predlaže da se postave u Slavonskom Kobašu putokazi za
Nogometno igralište, Lovački dom i sl. – dobiva odgovor od Načelnika da se ovih dana
isto rješava. Naime u tijeku je popis potrebne „smeđe signalizacije“ za cijelu općinu,
nakon čega slijedi kupovina iste.

Ad.3.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD SRPANJ-PROSINAC 2016.GODINE.
Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2016.godine koje sadrži
prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine.
U okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, u izvještajnom razdoblju obavio je
poslove iz svoje nadležnosti, na način koji osigurava uvjete za što kvalitetnije zadovoljenje lokalnih

potreba mještana općine, te je stoga odgovorno i kvalitetno ispunio svoju obvezu vođenja izvršnih
poslova općine.
Poslije rasprave Izvješće o radu načelnika za period srpanj – prosinac 2016.godine se usvaja sa 8
glasova za i 2 glasa suzdržana.

Ad.4.
IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE,
PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
216.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je člankom 44. st.1. i 2. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu propisano da sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva prihod su državnog proračuna 25%, 10%
proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave
na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi, odnosno da su navedena sredstva koja su
prihod jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave namijenjena isključivo za programe
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje zemljišnih knjiga, te podmirenje dijela stvarnih
troškova u vezi s provedbom Zakona, program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog
prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu, postupak
uređenja zemljišta u postupku komasacije i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede.
Poslije rasprave isto Izvješće se usvaja sa 9 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.5.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA
2016.GODINU
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je sukladno članku 31. Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama 30% sredstava naknade prihod proračuna jedinice lokalne
samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi i mora se namjenski koristiti za:
izradu prostornih planova i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja. Poslije
rasprave Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac za 2016.godinu se usvaja sa 9 glasova za i 1
glas suzdržan.

Ad.6.
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OD PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da sukladno članku 23.st.7. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu jedinice lokalne samouprave podnose godišnje izvješće o korištenju sredstava od promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta. Iznos ostvaren u 2016.godini je 3.802,27 kuna. Poslije rasprave
Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta usvaja se sa 9 glasova
za i 1 glas suzdržan.

Ad.7.
IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 216.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je člankom 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
propisano da Općinsko vijeće za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke mjere za uređenje i
održavanje poljoprivrednih rudina, što je i učinjeno. Odredbom članka 12.stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji
za poljoprivredno zemljište godišnje izvješće propisanih mjera iz donesenih Odluka, do 31. ožujka
svake tekuće godine za prethodnu godinu. Poslije rasprave Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Oriovac u 2016.godini usvaja se sa
9 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.8.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORIOVAC ZA
2016.GODINU.
Načelnik je nazočne izvijestio da sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom jedinica lokalne samouprave dostavlja županiji godišnje izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu do 31.ožujka tekuće godine i
objavljuje ga u svom službenom glasilu. Ovo naše Izvješće o provedbi plana gospodarenja
otpadom općine Oriovac za 2016.godinu je rađeno na prijedlog Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša kako bi imali jednoobrazne podatke koje bi
dostavili Ministarstvu zaštite i okoliša. Poslije rasprave Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2016.godinu se usvaja sa 9 glasova za i 1 glas
suzdržan.

Ad.9.
ODLUKA O GRAĐENJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
Načelnik je nazočne izvijestio da je općina Oriovac prema obvezi iz Zakona o održivom gospodarenju
otpadom, dužna uspostaviti reciklažno dvorište na svom području. Sukladno ZOGO-om, a u svrhu
uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području RH, Fond za zaštitu okoliša i
energetske učinkovitosti sufinancira jedinicama lokalne samouprave projekte gradnje reciklažnih
dvorišta. Građenje reciklažnog dvorišta na lokaciji utvrđenoj ovom Odlukom omogućiti će se
prostorno planskom dokumentacijom, i treba nam predvidivo od 1600 m2 do 2000 m2. Kaznenim
odredbama utvrđena je novčana kazna za jedinice lokalne samouprave, u iznosu od 100.000,00 do
300.000,00 kuna, ako na svom području ne osigura odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način propisan čl.35 –
uspostava reciklažnog dvorišta, a odgovorna osoba (načelnik) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu
od 15.000,00 do 25.000,00 kuna. Poslije rasprave donesena je Odluka da se Reciklažno dvorište
izgradi na zemljištu u vlasništvu općine Oriovac u Poduzetničkoj zoni Čaplja i to na k.č.br. 2802/1 KO
Oriovac, građevinska čestica površine 2000 m2, upisana u z.k.ul.br.1301, sa 9 glasova za i 1 glasom
suzdržanim

AD.10.
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je na 20. sjednici održanoj 13. 12. 2016. godine
Općinsko vijeće razriješilo jednog člana i tri zamjenika člana Savjeta mladih općine Oriovac. Donesen
je Zaključak o pokretanju postupka dodatnog izbora i imenovanja članova Savjeta mladih, raspisan je
Javni poziv za isticanje Kandidature za nove članove i provjerom kandidatura utvrđen je popis važećih
kandidatura. Poslije glasovanja za člana i zamjenike članova Savjeta mladih općine Oriovac na vrijeme
od tri godine, sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom izabrani su:
1. Valentina Mutavdžić, Lužani
član
2. Ana Bičanić, Bečic
zamjenik člana
3. Domagoj Sekulić, Oriovac
zamjenik člana
4. Luciano Garić, Malino
zamjenik člana

Ad.11.
RJEŠENJE O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“
raspisalo javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja / ice Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, na pola
radnog vremena. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ je na sjednici održanoj 13.siječnja
2017. godine utvrdilo da je na natječaj pristigla jedna prijava i to Blanke Stažić iz Radovanja. U
provedenom postupku Upravno vijeće je utvrdilo da kandidatkinja Blanka Stažić u potpunosti
ispunjava propisane uvjete za imenovanje ravnateljice. Slijedom toga Upravno vijeće je utvrdilo
prijedlog za izbor i imenovanje ravnatelja te isti uputilo općini Oriovac kao osnivaču. Općinsko vijeće
općine Oriovac, razmatrajući prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ usvaja sa 9
glasova za i 1 glasom suzdržanim imenovanje Blanke Stažić za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Ivančica
Oriovac“ Oriovac.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec.

Zapisnik vodila:
Darija Jandik

