REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/19-01/
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac, 08.03.2019.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 14.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 07.03.2019.godine
sa početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Josip Jagodar, Iva Ivezić, Tadija Krištija, Đuro Pavelić, Igor Vračić, Alen Pešutić, Ivan (Damir)
Kajmić, Mirko Beketić, Dubravko Kolundžić, Zdenko Margetić
ODSUTNI: Suzana Majetić, Mijo Galović, Draženko Roksandić, Pavo Fran, Matija Jošić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen, Katarina Lesiov, Ivana Tomić

ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći
DNEVNIM REDOM:
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Vijeća općine Oriovac
2. Aktualan sat
3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općine Oriovac
4. Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2018.godine
5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2018.godinu
6. Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018.godini
7. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oriovac za 2019.godinu
8. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2018.godini
9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području općine Oriovac u 2018.godini
10. Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru na području općine Oriovac za 2018.godinu.
11. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Oriovac
12. Zahtjev za izmjenu i dopunu Prostornog plana Brodsko-posavske županije
13. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2018.godini
14. Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2018.godini.
15. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.godini
16. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopune Prostornog plana uređenja općine
Oriovac

17. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
18. Donošenje Odluke o provedbi mjera suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti
na području općine Oriovac
19. Izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama a u vlasništvu općine Oriovac
20. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu općine Oriovac i fizičke osobe
21. Izvješće o radu i financijsko izvješće Savjeta mladih općine Oriovac za 2018.godinu.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 12. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

Iva Ivezić postavlja pitanje da li postoji mogućnost da općina pošalje dopis Ministarstvu zaštite
okoliša u svezi zaštićenih ptica koje nanose štetu na poljoprivrednim kulturama – dobiva
odgovor od zamjenice načelnika Željke Čorak da će se uputiti dopis Ministarstvu zaštite okoliša
Iva Ivezić je izvijestila da je put kod svinjaca Bubnjare u lošem stanju i da bi se trebao nasuti
sa par kamiona kamena
Damir Kajmić postavlja pitanje kako očistiti cestovni kanal u Malinu – dobiva odgovor da će se
u skoro vrijeme isto riješiti u dogovoru sa HŽ-om ili tvrtkom I.K.S.
Đuro Pavelić smatra da bi se trebao riješiti šumski put u Malinu što je Šumarija napravila štetu
Josip Jagodar predlaže da se na divlje smetliše u Slav.Kobašu trebaju postaviti kamere jer
smatra da bi se na taj način spriječilo dovoženje otpada.
Ad.3.

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA,
ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTAPDA S PODRUČJA OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je na temelju provedenog postupka davanja koncesije
za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja
općine Oriovac, te prijedloga Povjerenstva, kao najpovoljniji ponuditelj izabire se, te se koncesija za
obavljanje poslova prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općine
Oriovac, dodjeljuje tvrtki Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica 16, Gornja Vrba. Poslije rasprave svih
nazočnih Odluka o dodjeli koncesije tvrtki Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, za
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja
općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.4.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD SRPANJ-PROSINAC 2018.GODINE.
Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2018.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 2018.godine. jednoglasno se
usvaja.
Ad.5.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORIOVAC ZA 2018.GODINU.
Načelnik Antun Pavtić je nazočne upoznao sa Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom
općine Oriovac za 2018.godinu, te se poslije rasprave isto jednoglasno usvaja.
Ad.6.
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OD PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
2018.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da sukladno članku 25.st.9. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu jedinice lokalne samouprave podnose godišnje izvješće o korištenju sredstava od promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta i dostavljaju ga do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu u
Ministarstvo poljoprivrede. Sredstva u iznosu od 30% su prihod JLS, a 70% prihod državnog proračuna
i namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti
poljoprivrednog zemljišta. Iznos ostvaren u 2018.godini je 3.749,89 kuna. Poslije rasprave Izvješće o
korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018.godini se jednoglasno
usvaja.
Ad.7.
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC ZA
2019.GODINU.
Zamjenica načelnika Željka Čorak je nazočne upoznala da je Plan upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Oriovac izrađen je sukladno Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske i Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(„Narodne novine“, broj 24/14.). Njime se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja
imovinom te izvedbene mjere u svrhu provođenja. Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve
upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Oriovac. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina
općine bude u službi gospodarskog rasta te zaštite javnog interesa. Upravljanje imovinom
podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese
Općine i generirati gospodarski rast. Vlasništvo Općine Oriovac važan je instrument postizanja
strateških razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za
druge razvojne politike Općine. Učinkovito upravljanje imovinom Općine Oriovac trebalo bi poticati
razvoj gospodarstva i važno je za njegovu stabilnost, a istodobno pridonosi boljoj kvaliteti života svih
građana. Ovom Odlukom donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oriovac za 2019.
godinu, sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom, a kojim se određuju:
- kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Oriovac,
- provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Oriovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
- analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Oriovac,
- godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Oriovac.
Cilj je Plana osigurati da imovina Općine bude u službi gospodarskog rasta i njegove stabilnosti, a
istodobno pridonositi boljoj kvaliteti života građana. Upravljanje imovinom podrazumijeva
pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine i

generirati gospodarski rast. Ovaj Plan upravljanja imovinom sadrži sljedeće godišnje planove po
pojedinim oblicima imovine:
1. godišnji plan korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Općine,
2. godišnji plan upravljanja poslovnim prostorima i stanovima u vlasništvu Općine,
3. godišnji plan upravljanja građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Oriovac,
4. godišnji plan vođenja registra imovine,
5. godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom.
Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Općinskog vijeća za 2019.
godinu. Poslije rasprave Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oriovac
za 2019.godinu se jednoglasno usvaja.
Ad.8.
IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, ZAKUPA ZA RIBNJAKE,
PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE
IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2018.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da člankom 49. st.5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu
propisano je da sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog
zemljišta prihodi 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 Izvješće o utrošku sredstava
ostvaren prihod zakupa, prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, privremenog
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.9.
IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2018.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da člankom 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
propisano je da općinsko vijeće za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke mjere za uređenje
i održavanje poljoprivrednih rudina, što je na sjednici Općinskog vijeća i doneseno.
Odredbom članka 12.stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu jedinice lokalne samouprave
podnose Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. 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 2018.godini se jednoglasno usvaja.

Ad.10.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA 2018.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da sukladno članku 31. Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama 30% sredstava naknade prihod je 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 za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na
području općine Oriovac za 2018.godinu se jednoglasno usvaja.
Ad.11.
DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U
VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC
Zamjenica načelnika Željka Čorak je nazočne upoznala Pravna osnova za donošenje Odluke o načinu
upravljanja i održavanja sportskih građevina u vlasništvu općine Oriovac nalazi se u čanku 35. stavka
2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99.,
22/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. 143/12.i 152/14) koji propisuje da ovlasti za
upravljanje stvarima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave imaju tijela određena statutom lokalne
samouprave , te u članku 69. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06., 150/08., 124/10.,
124/11., 86/12. 94/13. 85/15 i 19/16) koji propisuju da se upravljanje može povjeriti ustanovama i
trgovačkim društvima registriranim za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja
sportskih građevina, sportskim klubovima, savezima, sportskoj zajednici. Upravljanje sportskim
građevinama u vlasništvu općine Oriovac do sada nije bilo regulirano nekim općim aktom. Upravljanje
je vršeno preko sportskih klubova i udruga te mjesnih odbora prema posebnim zahtjevima ili vezano
uz održavanje nekog sportskog događaja ili manifestacije, a sve pod nadzorom općine Oriovac. Poslije
rasprave Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Oriovac se
jednoglasno usvaja.
Ad.12.
ZAHTJEV ZA IZMJENU I DOPUNU PROSTORNOG PLANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da je Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije je u tijeku izrade 5. Izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske
županije i uputili su svim općinama poziv na dostavu eventualnih zahtjeva koji bi se ugradili u isti.
Vezano uz gore navedeno općini Oriovac se obratio gosp. Berislav Balen, koji je priložio prijedlog za
uvrštenje izmjena u Prostorni plan Brodsko-posavske županije i to za otvaranje djelatnosti proizvodnje
i oporabe neopasnog otpada u naselju Oriovac – u ovitku – na česticama uz željezničku prugu (bivše
zgrade Jasinja i TOB-a. Kako se radi o novoj tehnologiji oporabe otpada od plastike prilažemo iskustva
i mišljenja koja smo uspjeli pronaći, a radi lakšeg razumijevanja i donošenja Odluke. Poslije rasprave
zahtjev gosp.Berislava Balena se usvaja jednoglasno.

Ad.13.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC U 2018.GODINI.
Ivana Tomić je nazočne upoznala da su javne potrebe u kulturi u 2018. godini planirane u iznosu

od 277.800,00 kuna, a sa 31.12.2018. godine ostvarene su u iznosu od 204.387,77 kuna za:
transferi KUD-ovima, manifestacije u kulturi, nabavka knjiga i grafičke i tiskarske usluge. Poslije
rasprave Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac
u 2018.godini se jednoglasno usvaja.
Ad.14.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2018.GODINU
Ivana Tomić referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da je za Program socijalnih potreba
na području općine Oriovac u 2018. godini predviđen iznosu od 1.350.200,00 kuna, a sa 31.12.2018.
godine ostvaren je u iznosu od 1.284.443,22 kune. Navedena sredstva utrošena su na naknade i razne
pomoći građanima: jednokratne novčane pomoći, ostale naknade iz proračuna u naravi, školska
kuhinja, nabavka ogrijeva, jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, podmirenje troškova
stanovanja, pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, sufinanciranje školskih ustanova,
sufinanciranje studenata, sufinanciranje dječje igraonice Bubamara, subvencioniranje prijevoza
učenika, sufinanciranje obrta za čuvanje djece–Sunčica, nabavka udžbenika, financiranje škole plivanja,
asistent u nastavi, te poslije rasprave Izvješće o ostvarenju programa socijalnih potreba na području
općine Oriovac u 2018.godini se jednoglasno usvaja.
Ad.15.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC U 2018. GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da su u Programu javnih potreba
u sportu na području općine Oriovac planirana sredstva u iznosu od 1.267.000,00 kuna, a sa
31.12.2018. godine ostvarena u iznosu od 1.284.088,26 kuna. Transferi sportskim društvima
predviđeni su u iznosu od 995.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 958.299,00 kuna, te izdaci u
sportu predviđeni su u iznosu od 27.000,00 kuna, a ostvareni sa 11.600,00 kuna. Transferi udrugama
predviđeni su u iznosu od 270.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 297.750,00 kuna, te izdaci za
udruge predviđeni su u iznosu od 24.800,00 kuna, a ostvareni sa 16.439,26 kuna. Poslije rasprave
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.godini se
jednoglasno usvaja.
Ad.16.
DONOŠENJE ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da sukladno odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom ( NN br. 94/13 i 73/17 ) i čl.27. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji
sadrži azbest određeno je „Jedinica lokalne samouprave dužna je, sukladno Zakonu, sudjelovati u
sustavu sakupljanja građevnog i azbestnog otpada. Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom

području u prostornim planovima odrediti dostatan broj lokacija odnosno najmanje jednu
odgovarajuću zonu u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad te obavljati
djelatnost sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada sukladno Zakonu. Redovnom
inspekcijskom kontrolom vezanom uz gospodarenje otpadom, koja je bila i ove godine, inspektor je u
svom nalazu utvrdio da općina Oriovac provodi mjere gospodarenja otpadom sukladno Zakonskim
odredbama i naložio da se pokrene postupak izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine
Oriovac u cilju osiguranja izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Poslije rasprave Odluka
o pokretanju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.17.
ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općinsko vijeće općine Oriovac u 2012.godini
donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 4/1 i 1031 u K.O. Živike, međutim ista nije
provedena u zemljišnim knjigama. Tijekom 2018.godine općina Oriovac je donijela Odluku o upisu
puteva pod nerazvrstane ceste i svoje vlasništvo što je djelomično provedeno u zemljišnim knjigama
pa tako i ova dva puta, međutim u naravi su to zelene površine i površine privatnih dvorišta, te dijelom
i objekti (kuće), stoga je potrebno izbrisati status puteva-nerazvrstanih cesta, a vlasništvo će privatne
osobe rješavati pojedinačnim ispravnim postupkom. Poslije rasprave Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra se jednoglasno usvaja.
Ad.18.
DONOŠENJE ODLUKE O PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA
ZARAZNIH BOLESTI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općina Oriovac na temelju članka 4. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH,
130/17) dužna je osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i u tu svrhu
osigurati sredstva za njihovo provođenje te osigurati stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. U
članku 5. Zakona propisana je obveza donošenja Godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od
zaraznih bolesti za područje općine. Navedeni program donosi načelnik Općine, a na prijedlog
nadležnog zavoda za javno zdravstvo. Načini provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije utvrđuju se Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije ("Narodne novine" broj 35/07, 76/12). Uvjeti u pogledu stručne spreme radnika, tehničke
opremljenosti, prostorija te drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, druge
pravne osobe te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije utvrđuju se Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i
fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za
sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva ("Narodne novine" broj 35/07). Zavod za javno
zdravstvo Brodsko posavske županije je, sukladno Zakonu i Programu mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano
i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za
Republiku Hrvatsku, izradio i dostavio prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano
i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za
općinu Oriovac u 2019. godini te prijedlog Provedbenog plana preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije kao posebne mjere na području općine Oriovac za 2019. godinu. Programom se utvrđuju
mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba mjera dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti čije je provođenje od
javnozdravstvene važnosti za općinu Oriovac u 2019. godini. Za provedbu Programa mjera suzbijanja

patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za općinu u 2019. godini, osigurana su sredstva u Proračunu općine Oriovac
u iznosu od 130.000,00 kuna. Općina Oriovac u 2019. godini snosit će troškove provedbe Programa
mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca
mjerama dezinsekcije i deratizacije . Poslije rasprave Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika kao
mogućih prijenosnika zaraznih bolesti na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.19.
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O GOSPODARENJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općinsko vijeće općine Oriovac 2016.godine
donijelo Odluku o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Oriovac, s obzirom da se u članku
26. briše stavak 4, treba donijeti Izmjenu iste. Poslije rasprave Izmjena Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.20.
DONOŠENJE ODLUKE O ZAMJENI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC I FIZIČKE OSOBE
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao o zamjeni nekretnina u vlasništvu općine Oriovac i fizičke
osobe, gdje naglašava da općina Oriovac ima poseban interes proširenja i uređenja groblja u Oriovcu,
kao i gospodarski i socijalni napredak građana. Poslije rasprave jednoglasno je donesena Oduka o
zamjeni nekretnina u vlasništvu općine Oriovac –a to je K.O. Malino kčbr. 711/2 Kuća i dvorište Selo
površine 528 m2 sa nekretninama u vlasništvu Ivanke Majcanić koje se nalaze u K.O. Oriovac i to:
-

kčbr. 205 Oranica brdo površine 458 čhv,
kčbr. 206/1 Oranica brdo površine 550 čhv,
kčbr. 206/2 Oranica brdo površine 571 čhv,
kčbr. 214/2 Oranica brdo površine 778 čhv,
kčbr. 214/4 Oranica brdo površine 166 čhv.

Ad.21.
IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE SAVJETA MLADIH OPĆINE ORIOVAC ZA 2018.GODINU.
Matija Ervačinović predsjednik Savjeta mladih općine Oriovac je podnio Izvješće o radu Savjeta mladih
općine Oriovac za 2018.godinu, te poslije rasprave jednoglasno se usvaja.
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