
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
Klasa: 022-01/16-01/54 
Urbroj: 2178/10-01-16-2 
 
Oriovac, 15.09.2016.godine. 
 
 

I Z V O D   I Z  Z A  P I S N I K A 
sa  19.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 14.09.2016.godine 

sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac 
 

 
NAZOČNI:  Miroslav Maričić, Petar Delić, Ivan Lalić, Željka Čorak, Jozo Hrgić, Manda Lalić, Igor 
Vračić,  Ivan Ivezić, Mirko Beketić, Tadija Krištija, Petar Džinić  
 
ODSUTNI:  Zdenko Pavić, Dragica Vučković, Božidar Jurić, Vlatko Klarić 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić,  Anica Hemen,  Ankica Milković, Jadranko Mličević,  Josip 
Jagodar 
                                   
ZAPISNIK VODILA:  Darija Jandik 
 
Predsjednik Vijeća općine Oriovac  Miroslav Maričić  otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 
predlaže slijedeći 
 

D N E V N I     R E D  : 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. i 18.sjednice  Općinskog vijeća općine Oriovac 
2. Aktualan sat 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2016.godinu  
4. Program korištenja sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada  
5. Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj 2016.godine  

 
Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.1. 

 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA  17. (TELEFONSKE) I 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

ORIOVAC 
 

Zapisnici sa 17. (telefonske) i 18.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac se jednoglasno 
usvajaju. 
 

 
 



Ad.2. 
 

AKTUALAN  SAT 
 

- Vijećnik Ivan Ivezić postavlja pitanje načelniku da li je načelnik prodao svoju zemlju 
općini i po kojoj cijeni i koliko je općina platila tvrtki IKS za iskop i prijevoz zemlje za 
zatrpavanje ciglarskih bara na „Čaplji“? 

- Načelnik odgovara da nije prodao zemlju za zatrpavanje dviju ciglarskih bara, nego je 
dao da se kopa i odvozi bez naknade, a tvrtka I.K.S. u vlasništvu Silvija Karaule vršila je 
radove po važećem cjeniku i troškovniku iz Ugovora za obavljanje komunalnih 
poslova na području općine Oriovac. 

- Nakon ponovljenog pitanja koliko je tvrtka I.K.S.  naplatila općini prijevoz zemlje i 
zatrpavanje bara, načelnik je odgovorio da će vijećniku Iveziću dostaviti pismeni 
odgovor. 

- Vijećnica Manda Lalić postavlja pitanje da li će se sanirati divlja deponija na cesti 
prema Slav.Kobašu – dobiva odgovor od Načelnika da će se vrlo brzo riješiti saniranje 
iste. 

- Vijećnik Jozo Hrgić postavlja pitanje što je sa asfaltiranjem ulica u Oriovcu – dobiva 
odgovor od načelnika da će se početi sa asfaltiranjem ulice Josipa Kozarca u Oriovcu 
za tjedan uskoro jer je natječaj pri kraju, a zatim se odmah nastavlja sa asfaltiranjem 
radove u ulici Luke Ilića u Oriovcu. Načelnik je vijećnika izvijestio da će se u ulici 
A.Cesarca, Oriovac postaviti led rasvjeta. 

 
Ad.3. 

 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2016.GODINU. 

 
Načelnik je nazočne upoznao da je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i 
godišnjem izvršenju Proračuna , propisana obveza čelnika jedinice lokalne samouprave da do 
15.rujna podnese predstavničkom tijelu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. U skladu 
s ovim zakonskim odredbama sačinjeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Oriovac na 
dan 30.06.2016.godine. Poslije rasprave u kojoj je sudjelovao vijećnik Jozo Hrgić Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2016.godinu se usvaja sa 9 glasova za i 2 
suzdržana glasa. 

 
Ad.4. 

 
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 

 
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: za izradu prostornih planova i za poboljšanje infrastrukturno 
nedovoljno opremljenih naselja. Proračunom za 2016.godinu predviđen je iznos od 
200.000,00 kuna i isti je raspoređen kako je predloženo Programom koji se daje na usvajanje. 
Poslije rasprave Program korištenja sredstava nezakonito izgrađenih zgrada se usvaja sa 10 
glasova za i 1 suzdržanim glasom. 



Ad.5. 
 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 
2016.GODINE. 

 
Načelnik  podnosi Izvješće o radu  za razdoblje od 01.siječnja  do 30.lipnja 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 siječanj – lipanj 
2016.godine usvaja se sa 10 glasova za i 1 glas suzdržan. 

 
 
 
 

                                                                                                         Predsjednik Vijeća 
                                                                                   Općine Oriovac 

 
                                                                                               Miroslav Maričić, univ.spec.oec.,v.r. 
 
 
Zapisnik vodila: 
 
   Darija Jandik 


