
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC

Klasa: 022-01/20-01/
Urbroj: 2178/10-01-20-2

Oriovac, 04.03.2020.godine.

I Z V O D I Z Z A P I S N I K A
sa 21.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 03.03.2020.godine

sa početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Josip Jagodar, Iva Ivezić, Tadija Krištija, Draženko Roksandić, Mirko Beketić, Alen Pešutić,
Zdenko Margetić, Đuro Pavetić, Suzana Majetić, Ivan Kajmić

ODSUTNI: Mijo Galović, Pavo Fran, Matija Jošić, Dubravko Kolundžić

OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen

ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći dopunjeni

D N E V N I M R E D O M :

1. Očitovanje na dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja
2. Usvajanje zapisnika sa 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća
3. Aktualan sat
4. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta općine Oriovac
5. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena Prostornog plana uređenja općine Oriovac
6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Oriovac u 2019.godini.
7. Izvješće o radu Načelnika za period srpanj – prosinac 2019.godine.
8. Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac u 2019.godini
9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje poljoprivrednih rudina na području

općine Oriovac u 2019.godini
10. Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019.godini.
11. 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

12. Donošenje Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Oriovac
13. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika

članova Savjeta mladih općine Oriovac i utvrđivanje popisa važećih kandidatura
14. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih općine Oriovac
15. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje



poljoprivrednih rudina na području općine Oriovac u 2020.godini.
16. Donošenje Odluke po raspisanom natječaju za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni

„Čaplja“ Oriovac
17. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Oriovac
18. Rasprava o ponovnom formiranju i raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području

općine Oriovac

Dnevni red je usvojen jednoglasno .

Ad.1.

OČITOVANJENA DOPIS MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Načelnik je nazočne upoznao da je u općinu Oriovac od Ministarstva znanosti i obrazovanja,
Samostalni sektor za inspekcijski nadzor, Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica u Osijeku,
stigao dopis tj. prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, te je na sjednici
ravnateljica Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ upoznala sa stanjem u vrtiću gdje ove godine premašuju
znatno njihov broj upisane djece i na Upravnom vijeću od 31.5.2019.godine donijeta je Odluka da će
prema Pravilniku o upisu djece držati se točke br. 8 koja kaže da pravo na upis imaju djeca čija oba
roditelja imaju mjesto prebivališta u našoj općini. To znači da djeca iz Brodskog Stupnika koja su
prethodne godine bila upisana u naš vrtić ove godine neće biti upisana. Poslije rasprave svih nazočnih
jednoglasno je donesen zaključak da se odbija prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja,
Samostalni sektor za inspekcijski nadzor, Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica u Osijeku za
razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ Oriovac.

Ad.2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. i 20. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

Zapisnik sa 19. i 20. sjednice Vijeća se jednoglasno usvaja.

Ad.3.

AKTUALAN SAT

- Draženko Roksandić postavlja pitanje da li općina treba očistiti kanal zapadni dio Orljave,
trenutno se stvara deponija otpada – dobiva odgovor od načelnika da je to ingerencija VGI
Nova Gradiška, te da će provjeriti o čemu se radi.

- Zdenko Margetić izvješćuje da su u Slav.Kobašu otvorene dvije deponije otpada – dobiva
odgovor od načelnika da će iste očistiti i poslije toga po potrebi postaviti kamere

- Đuro Pavelić daje prijedlog da se kanal uz samu prugu , od Malinskog prelaza prema Oriovcu
treba očistiti, kao i drugi kanal ispred bašći od Barilara do crkve

- Mirko Beketić postavlja pitanje da li ima kakav Plan o izvođenju radova na području općine –
dobiva odgovor da Plan postoji a realizacija će ići postepeno sukladno punjenju Proračuna

- Iva Ivezić daje prijedlog da slijedeće godine Pokladno jahanje krene iz Radovanja

Ad.4.



STATUTARNAODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTAOPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da se temeljem zakona treba izmijeniti Statut, te se
mora donijeti Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta općine Oriovac, te se poslije rasprave ista
usvaja jednoglasno .

Ad.5.

ODLUKA O IZRADI V. IZMJENA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da se ukazala potreba o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO
Oriovac, te bi se sada trebala donijeti Odluka o usvajanju. Poslije rasprave Odluka o izradi V. izmjena
Prostornog plana uređenja općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad. 6.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOMNA PODRUČJU OPĆINE ORIOVACU
2019.GODINI.

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.7.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD SRPANJ-PROSINAC 2019.GODINE.

Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2019.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 2019.godine. jednoglasno se
usvaja.

Ad.8.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVAZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA 2019.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 2019.godinu se jednoglasno usvaja.

Ad.9.



IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐENJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVACU 2019.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 2019.godini se jednoglasno usvaja.

Ad.10

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVAOD PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
2019.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 2019.godini je 144,69 kuna. Poslije rasprave
Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019.godini se
jednoglasno usvaja.

Ad.11.

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVAOSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, ZAKUPA ZA RIBNJAKE,
PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJANA KORIŠTENJE

IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKENA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVACU 2019.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 u 2019.godini se jednoglasno usvaja.



Ad.12.

ODLUKA O PRODAJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da su se u općini interesirali pojedini mještani koji su
zainteresirani za poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu općine, to su k.č.br. 545/1, šikara, k.č.br.
545/16, vinograd ik.č.br. 545/17, oranica , sve K.O. Oriovac. Početna cijena će se utvrditi po
pribavljenom elaboratu izrađenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka. Poslije rasprave po ovoj
točki Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Oriovac usvaja se jednoglasno .

Ad.13.

IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETAPRIJAVLJENIH KANDIDATAZA IZBOR ČLANOVA I
ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETAMLADIH OPĆINE ORIOVAC I UTVRĐIVANJE POPISA VEŽEĆIH

KANDIDATURA

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Izvješćem o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Oriovac i utvrđivanju
popisa važećih kandidatura. Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika
članova Savjeta mladih Općine Oriovac objavljen je na web stranici Općine Oriovac dana 7. 2. 2020.
godine. Rok za prijavu kandidatura bio je 15 dana od dana objave Javnog poziva za isticanje
kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Oriovac na web stranici
Općine Oriovac i istekao je dana 21.02 .2020. godine. Na objavljeni Javni poziv za isticanje
kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Oriovac, kandidaturu su podnijeli slijedeći
predlagatelji:
1.Kandidat: RENATAZULIĆ MILAČA
Zamjenik kandidata: DOMAGOJ SEKULIĆ

2. Kandidat: TOMISLAVJAKOVINA
Zamjenik kandidata: TATJANAŠTANGRET

3. Kandidat: KRISTINA NIKIČIĆ
Zamjenik kandidata: MAGDALENA SARIĆ

4. Kandidat: JOSIP JAGODAR
Zamjenik kandidata: ANA DELIĆ

5. Kandidat: DAVIDTANDARIĆ
Zamjenik kandidata: TOMISLAVNIKIČIĆ

6. Kandidat: MARIJA KROLO TANDARIĆ
Zamjenik kandidata: MIHAEL TANDARIĆ

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Oriovac, na sjednici održanoj dana 26. 02.2020.
godine, izvršio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Oriovac te je utvrdio da su sve kandidature pravovaljane jer su podnesene od
strane ovlaštenog predlagatelja, da su iste pravovremene, potpune i pravilno sastavljene i s
propisanim dokazima, te da svi prijavljeni kandidati ispunjavaju uvjete za izbor vezano za dob i
prebivalište odnosno boravište na području općine Oriovac.
Sukladno navedenom, formalne uvjete za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Oriovac ispunjava šest kandidatura. Na temelju navedenog, Odbor za izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Općine Oriovac utvrdio je Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta
mladih općine Oriovac. Poslije rasprave Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za
izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih općine Oriovac i utvrđivanje popisa važećih
kandidatura se jednoglasno usvaja.



Ad.14.

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVJETAMLADIH OPĆINE ORIOVAC

Poslije usvojenog Izvješća i glasovanja jednoglasno se donosi Odluka o izboru članova Savjeta mladih
općine Oriovac na vrijeme od 3 (tri) godine, izabrani su:
1. Kandidat: JOSIP JAGODAR

Zamjenik kandidata: ANA DELIĆ
2. Kandidat: TOMISLAVJAKOVINA

Zamjenik kandidata: TATJANAŠTANGRET
3. Kandidat: KRISTINA NIKIČIĆ

Zamjenik kandidata: MAGDALENA SARIĆ
4. Kandidat: DAVIDTANDARIĆ

Zamjenik kandidata: TOMISLAVNIKIČIĆ
5. Kandidat: RENATAZULIĆ MILAČA

Zamjenik kandidata: DOMAGOJ SEKULIĆ

Ad.15.

ODLUKA O AGROTEHNIČKIMMJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVACU 2020.GODINE.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu i Zakona o zaštiti od požara, Općinsko vijeće ima obvezu donijeti ovu Odluku, kao i svake
godine. Poslije rasprave Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području općine Oriovac u 2020.godini se jednoglasno usvaja.

Ad.16.

ODLUKA PO RASPISANOM NATJEČAJUZA PRODAJU NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI
„ČAPLJA“ ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da su po raspisanom natječaju za prodaju nekretnina u
Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ Oriovac pravovremeno pristigle 3 ponude. Poslije rasprave svih nazočnih
jednoglasno je donesen zaključak da se ponude ne prihvaćaju i da se poništava Odluka po raspisanom
natječaju. Za slijedeću sjednicu pripremiti novu Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ Oriovac.

Ad.17.

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da zbog hitnosti predmeta, po zamolbi direktora
Oriolika Stjepana Pišonića, koji rješava imovinsko-pravne poslove, telefonskom sjednicom odrađen je
prividno, odnosno donijeli smo Odluku o brisanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – PUTA- i to
k.č.br. 3097 površine 1807 m2, vlasništvo općine Oriovac. Odluka je poslana odmah u zemljišno
knjižni odjel na provedbu, i sada je potrebno donijeti Odluku o prodaji navedene čestice, naravno po
cijeni koju utvrdi ovlašteni sudski vještak, jer puta u naravi nema, ne postoji. Uputili smo zahtjev za
utvrđivanje cijene međutim do sjednice nismo dobili, te ćemo ju naknadno ubaciti, a na idućoj
sjednici ćemo donijeti Odluku o odabiru. Poslije rasprave odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu
općine Oriovac se jednoglasno usvaja.



Ad.18.

RASPRAVA O PONOVNOM FORMIRANJU I RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆAMJESNIH ODBORA

Poslije rasprave jednoglasno je donesen zaključak da se ide u formiranje Vijeća mjesnih odbora, ali
prije toga da se izmjeni, uskladi Statut i Poslovnik općine Oriovac i iza toga donijeti Odluku o
raspisivanju izbora o osnivanju Vijeća mjesnih odbora.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

dr.sc. Josip Jagodar

Zapisnik vodila:

Darija Jandik


