REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/17-01/59
Urbroj: 2178/10-01-17-2
Oriovac, 28.09.2017.godine.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 3. sjednice Vijeća općine Oriovac održane 27.09.2017.godine
sa počekom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Iva Ivezić, Zdenko Margetić, Josip Jagodar, Igor Vračić, Đuro Pavelić, Draženko Roksandić,
Alen Pešutić, Dubravko Kolundžić, Suzana Majetić, Mirko Beketić, Tadija Krištija
ODSUTNI: Matija Jošić, Mijo Galović, Pavo Fran, Ivan Kajmić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen, Ankica Milković
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći
D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2017.godinu
Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj 2017.godine
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatnog povjerenstva
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
Donošenje Odluke o isplati jednokratne naknade za novorođenu i posvojenu djecu
rodiljama/posvojiteljima s područja općine Oriovac
8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac
Predsjednik vijeća Josip Jagodar predlaže dopunu dnevnog reda:
1. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravke djece s područja općine Oriovac u
privatnom dječjem vrtiću „Sunčica“ Oriovac
Dnevni red sa dopunom usvaja se jednoglasno i glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2017.godinu
Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj 2017.godine
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatnog povjerenstva
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
Donošenje Odluke o isplati jednokratne naknade za novorođenu i posvojenu djecu
rodiljama/posvojiteljima s područja općine Oriovac

8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac
9. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravke djece s područja općine Oriovac u
privatnom dječjem vrtiću „Sunčica“ Oriovac
Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 2.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac se usvaja jednoglasno.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

-

-

Alen Pešutić postavlja pitanje hoće li L.D. Oriovac dobiti transfer za prošlu godinu – dobiva
odgovor od Načelnika da Lovačkom društvu Oriovac nisu prebačena sredstva za prošlu
godinu, te da je o tome razgovarao sa predsjednikom LD Oriovac, a da će do kraja godine biti
prebačena za ovu godinu.
Alen Pešutić ispred kluba HDZ i HDSSB postavlja pitanje tko uređuje i objavljuje facebook
stranicu općine Oriovac – dobiva odgovor od načelnika da to objavljuju zamjenica načelnika i
načelnik.
Suzana Majetić postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja kanalizacije i kada bi se moglo
očekivati da se ista stavi u pogon – dobiva odgovor od načelnika da je općina izgradila 12 km
kanalizacije u 2 etape, ali promjenom Zakona općine i Gradovi više ne mogu same provoditi
izgradnju, nego sve se rješava sustavno i prema planu Hrvatskih voda Zagreb, a preko
pripadajućeg komunalnog poduzeća, u našem slučaju je to Vodovod Slavonski Brod. To je
donekle možda usporilo izgradnju, ali kao u općina uvršteni smo u projekt Hrvatskih voda pod
nazivom Brod 3 i u izgradnji je projektna dokumentacija tog projekta.
Igor Vračić postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja Lovačkog doma Lužani – dobiva odgovor
od načelnika da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za izgradnju Lovačkog doma
Lužani, nakon čega slijedi izdavanje građevinske dozvole.
Iva Ivezić postavlja pitanje kada će biti završene Izmjene i dopune PPUO Oriovac iz razloga da
bi zainteresirana osoba za gradnju staračkog doma na Mlincima - Oriovac mogla početi s
izgradnjom istoga – dobiva odgovor od načelnika da su Izmjene i dopune PPUO Oriovac
završene, održan je javni uvid i javna rasprava i sve primjedbe izrađivač će uzeti u
razmatranje. S obzirom da moraju proći sve zakonske procedure isti bi konačno trebao biti
gotov za 1 – 2 mjeseca, tj. usvojen na sjednici Vijeća u prosincu.
Đuro Pavelić postavlja pitanje dali se sutra može nasuti put do kapelice Sv.Mihovila zbog
procesije – dobiva odgovor od načelnika da će se sutra isto riješiti
Mirko Beketić postavlja pitanje po pitanju uvođenja plina u Lužanima – Načelnik odgovara da
Brod plin planira do kraja ove godine nastaviti sa izgradnjom plinske mreže od pružnog
prijelaza Malino-Lužani, minimalno do centra Lužana, ako ne i dalje. Nadalje, načelnik će
ponovno razgovarati sa odgovorima u Brod plinu, te izvijestiti o ishodu razgovora.
Dubravko Kolundžić postavlja pitanje da li će se dovršiti izgradnja malonogometnog igrališta
u Slavonskom Kobašu – dobiva odgovor od načelnika da će nastojati u ovoj godini završiti i
da će ubrzo pokrenuti nastavak radova na izgradnji igrališta.
Tadija Krištija – postavlja pitanje da li se može nešto poduzeti da bi se spriječila prebrza
vožnja kroz naselje Oriovac – Načelnik odgovara da, ako misli na postavljanje semafora, prije
svega imamo veću potrebu postaviti semafor u središtu Lužana gdje je problem zbog blizine
škole puno više izražen, a onda nemamo i u središtu Oriovca.
Zdenko Margetić postavlja pitanje da li se nešto zna o izvođenju radova u Slavonskom Kobašu
po pitanju vodovoda – Načelnik odgovara da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za

-

-

-

vodovod na nasipu Malino-Slavonski Kobaš koju radi tvrtka Hidroprojekt –Ing iz Zagreba. Ušli
smo u plan Hrvatskih voda i izgradnja se očekuje u 2018.godini.
Zdenko Margetić postavlja pitanje dali se mogu u Slavonskom Kobašu postaviti putokazi kao
npr. NK Slavonac, LD Orljava i sl. – Načelnik odgovara po novom moramo naručiti izradu
projekta postavljanja tzv. Smeđe signalizacije, na koju ŽUC daje (ili ne daje) suglasnost.
Načelnik planira to staviti u prijedlog Proračuna za 2018.godinu, za više naselja općine.
Đuro Pavelić postavlja pitanje da li općina može financijski pomoći postavljanje svjetlećeg
križa na brdu u Malinu – nakon rasprave načelnik je odgovorio da će općina pomoći prema
svojim mogućnostima i u nekom razumnom iznosu, budući isto nije planirano u Proračunu
ove godine.
Iva Ivezić postavlja pitanje mogu li se postaviti 2 reflektora na prijelazu ceste kod šumarije u
Oriovcu – dobiva odgovor od načelnika da je problem nastao skidanjem jedne lampe
„visilice“ u Kolodvorskoj ulici zbog požara na župnoj kući, te da će ovo biti uskoro riješeno.
Ad.3.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2017.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 30.06.2017.godine.
Poslije rasprave Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2017.godinu se usvaja
jednoglasno.
Ad.4.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017.GODINE.
Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2017.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 2017.godine. se jednoglasno
usvaja.
Ad.5.
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MANDATNOG POVJERENSTVA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je na 1.konstiruirajućoj sjednici doneseno Rješenje o
izboru Mandatnog povjerenstva u sastavu:
1. Ivan Kajmić
(HSS) - za predsjednika
2. Draženko Roksandić
(SDP) - za člana
3. Tadija Krištija
(HSS) - za člana
Na usuglašeni prijedlog predlaže se izmjena:
- umjesto člana Tadija Krištija (HSS) predlaže se Đuro Pavelić (HDZ).
Poslije rasprave predloženo Rješenje o razrješenju člana Mandatnog povjerenstva Tadije Krištija i
imenovanju člana Mandatnog povjerenstva Đure Pavelić usvaja se sa 9 glasova za, 1 glas protiv i 1

glas suzdržan. Načelnik dodatno konstatira da je ovim izmjenama postignuto da sve političke stranke
u Vijeću imaju svoje predstavnike u tijelima Općinskog vijeća (HSS, HDZ, HDSSB, MOST NL i SDP).
Te u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i
7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 3.sjednici održanoj 27.09.2017.godine donosi
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU
ČLANA MANDATNOG POVJERENSTVA
1. TADIJA KRIŠTIJA (HSS) razrješuje se dužnosti člana Mandatnog povjerenstva.
2. ĐURO PAVELIĆ (HDZ) imenuje se za člana Mandatnog povjerenstva.
3. Ovo rješenje objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/17-01/62
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 27.09.2017.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Josip Jagodar, mag.edu.
Ad.6.
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je na 1. konstituirajućoj sjednici doneseno je
Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja u sastavu:
1. Mirko Beketić
(HSS)
- za predsjednika
2. Pavo Fran
(MOST-NL-MOST)
- za člana
3. Zdenko Margetić
(HSS)
- za člana
Na usuglašeni prijedlog predlaže se izmjena:
- umjesto člana Zdenka Margetić (HSS) predlaže se Suzana Majetić (HDZ)
Poslije rasprave predloženo Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja i imenovanju
člana Odbora za izbor i imenovanja Đure Pavelić usvaja se sa 10 glasova za i 1 glas suzdržan te u
cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i
7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 3.sjednici održanoj 27.09.2017.godine donosi
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU
ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. ZDENKO MARGETIĆ (HSS) razrješuje se dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja.
2. SUZANA MAJETIĆ (HDZ) imenuje se za člana Odbora za izbor i imenovanja.
3. Ovo rješenje objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/17-01/63
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 27.09.2017.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Josip Jagodar, mag.edu.
Ad.7.
DONOŠENJE ODLUKE O ISPLATI JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENU I POSVOJENU DJECU
RODILJAMA/POSVOJITELJIMA S PODRUČJA OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je Općinsko vijeće 2007.godine donijelo Odluku o
isplaćivanju naknada rodiljama s područja općine Oriovac u iznosu od 1.000,00 kuna po djetetu. Na
prijedlog predsjednika Općinskog vijeća Josipa Jagodar predlaže se donošenje nove Odluke s visinama
naknada kako slijede:
visina naknade za 1. novorođeno/posvojeno dijete iznosi 2.000,00 kuna.
visina naknade za 2. novorođeno/posvojeno dijete iznosi 4.000,00 kuna,
visina naknade za 3. novorođeno/posvojeno dijete iznosi 6.000,00 kuna,
visina naknade za 4. novorođeno/posvojeno dijete iznosi 8.000,00 kuna,
visina naknade za 5. i svako naredno novorođeno/posvojeno dijete iznosi 10.000,00 kuna,
te bi se nakon donošenja nove Odluke stavila van snage stara Odluka iz 2007.godine. U raspravi su
sudjelovali vijećnici: Zdenko Margetić, Đuro Pavelić, Tadija Krištija, Draženko Roksandić i Igor Vračić
koji daje slijedeći prijedlog ispred kluba HSS-a:
visina naknade za 1. novorođeno/posvojeno dijete iznosi 3.000,00 kuna.
visina naknade za 2. novorođeno/posvojeno dijete iznosi 5.000,00 kuna,
visina naknade za 3. i svako naredno novorođeno/posvojeno dijete iznosi 10.000,00 kuna.
Poslije rasprave nazočnih vijećnika prijedlog vijećnika Igora Vračića se usvaja sa 10 glasova za i 1
glasom protiv.
Ad.8.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE ORIOVAC
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da je Općinsko vijeće 2016.godine, na temelju zakonskih
odredbi donijelo Odluku o gospodarenju nekretninama općine Oriovac, te se ukazala potreba za
prodajom nekretnina u vlasništvu općine Oriovac u Bečicu i Lužanima. Načelnik predlaže Općinskom
vijeću da se donese Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac
kako slijedi:
- k.č.br. 332/2, k.o. Bečic, površine 557 m2, vinograd
- k.č.br. 333/2, k.o. Bečic, površine 345 m2, kuća i dvorište
- k.č.br. 589, k.o. Lužani, površine 13946 m2, oranica i šuma Ergače.
Prijedlog procijenjene vrijednosti navedenih nekretnina po Poreznoj upravi Slavonski Brod su:
- k.č.br. 332/2, k.o. Bečic, površine 557 m2, vinograd - cijena 13.925,00 kuna
- k.č.br. 333/2, k.o. Bečic, površine 345 m2, kuća i dvorište – cijena 18.107,49 kuna
- k.č.br. 589, k.o. Lužani, površine 13946 m2, oranica i šuma Ergače – cijena 27.892,00 kuna.

Poslije rasprave vijećnika Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina sa navedenim
početnim cijenama :
- k.č.br. 332/2, k.o. Bečic, površine 557 m2, vinograd - cijena 13.925,00 kuna
- k.č.br. 333/2, k.o. Bečic, površine 345 m2, kuća i dvorište – cijena 18.107,49 kuna
- k.č.br. 589, k.o. Lužani, površine 13946 m2, oranica i šuma Ergače – cijena 27.892,00 kuna
se usvaja jednoglasno.
Ad.9.
DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DJECE S PODRUČJA OPĆINE
ORIOVAC U PRIVATNOM DJEČJEM VRTIĆU „SUNČICA“ ORIOVAC
Zamjenica načelnika Željka Čorak je nazočne izvijestila da je drugim dopisom Mire Čuljat Dječji vrtić
Sunčica iz Oriovca viđeno da je kapacitet vrtića 12 djece u dobi 1-6 godina i ekonomska cijena je
1.200,0 kuna po djetetu. Općinsko vijeće treba raspraviti o mogućnosti sufinanciranja roditelja koji bi
bili korisnici vrtića – obrta „Sunčica „ Oriovac i u kojem postotku i trebali bi odrediti modul ili ključ
financiranja. U dječjem vrtiću „Ivančica“ Oriovac sufinanciranje roditelja obavlja se po modelu
imovinskog cenzusa. Poslije rasprave vijećnika: Iva Ivezić, Zdenko Margetić, Dubravko Kolundžić, Đuro
Pavelić jednoglasno je donesena Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine
Oriovac u dječjem vrtiću „Sunčica“ Oriovac a primjenjivat će se od 01.01.2018.godine, a
sufinanciranje roditelja da se obavlja po modelu imovinskog cenzusa, tj svrstano je u slijedeće
kategorije:
1. kategorija iznos do 500,00 kn po članu kućanstva – 150,00 kn, sufinanciraju roditelji
2. kategorija iznos od 500,00 – 800,00 kn po članu kućanstva – 200,00 kn, sufinanciraju roditelji
3. kategorija iznos od 800,00 - 1.200,00 kn po članu kućanstva- 300,00 kn, sufinanciraju roditelji
4. kategorija iznos od 1.200,00 –1.600,00 kn po članu kućanstva– 450,00 kn sufinancir. roditelji
5. kategorija iznos od 1.600,00 –2.000,00 kn po članu kućanstva–600,00 kn sufinancir. roditelji
6. kategorija iznos preko 2.000,00 kn po članu kućanstva – 700,00 kn, sufinanciraju roditelji
a razliku do 1.200,00 kuna bi plaćala općina Oriovac, te se isti model usvaja se sa 10 glasova za i 1
glasom protiv.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Josip Jagodar, mag.edu.
Zapisnik vodila:
Darija Jandik

