REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
KLASA: 022-01/18-01/1
URBROJ: 2178/10-01-18-2
Oriovac, 28.03.2018.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 8.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 26.04.2018.godine
sa početkom u 20,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Josip Jagodar, Mijo Galović, Suzana Majetić, Zdenko Margetić, Igor Vračić, Matija Jošić,
Mirko Beketić, Đuro Pavelić, Ivan Kajmić, Dubravko Kolundžić, Alen Pešutić, Pavo Fran,
Tadija Krištija, Draženko Roksantić
ODSUTNI: Iva Ivezić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen, Željka Čorak
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

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

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Vijeća općine Oriovac
2. Aktualan sat
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Oriovac

Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 7.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

Igor Vračić – postavlja pitanje što je sa kontejnerima koji su odveženi iz Lužana i da li će se
ponovo vratiti – dobiva odgovor od načelnika da su se pojedini zeleni otoci odveženi i maknuti
jer situacija oko njih je postala neizdrživa. Postavljanjem zelenih otoka dobili smo divlja
odlagališta u središtima naših naselja, unatoč edukaciji građana i molbama da se drže uputa

-

-

-

-

-

vezano uz odvojeno prikupljanje otpada. Navedene kontejnere smo spremni vratiti ako se
procjeni da su stvoreni uvjeti za to.
Pavo Fran – kada će se završiti asfaltiranje staza u Malinu – dobiva odgovor od načelnika da je
dogovoreno sa asfaltnom bazom i ovih dana se kreće.
Mirko Beketić – postavlja pitanje da li ima novosti u svezi plina u Lužanima – Načelnik je
ponovio već ranije izrečeno u vezi nastavka plinofikacije, te najavio ponovno kontaktiranje
Brod-plina kako bi dobio svježe informacije o njihovim planovima i rokovima.
Zdenko Margetić – postavlja pitanje da li se može pokrenuti inicijativa da se za Sl.Kobaš krene
sa dovodom plina – dobiva odgovor od načelnika da će razgovarati sa direktorom Brod plina i
obavit će razgovor sa predstavnikom Vindona, kao potencijalnim većim potrošačem.
Đuro Pavelić – postavlja pitanje što je sa uređenje šumskog puta u Malinu – dobiva odgovor
od načelnika da je održan sastanak sa predstavnicima Hrvatskih šuma koji obećavaju kvalitetnu
sanaciju navedenog puta.
Josip Jagodar – postavlja pitanje da li se može nešto pokrenuti po pitanju rušenja kuće u
Slavonskom Kobašu koja je u vlasništvu srpsko-pravoslavne crkve - dobiva odgovor od
pročelnice da je komunalna redarica na temelju više dojava pokrenula postupak rješavanja
istoga.
Mijo Galović – postavlja pitanje da li se očistio put u polju Brišće koji je na granici sa Bebrinom
– dobiva odgovor od načelnika da se do sada nije ništa radilo po tome, ali će angažirati mjernika
da bi se utvrdila trasa puta, te započeli sa uređenjem puta.
Ad.3.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE ORIOVAC

Nakon što je predsjednik Općinskog vijeća Josip Jagodar otvorio ovu točku i uvodno obrazložio da
je sjednica sazvana isključivo zbog ove točke na kojoj bi trebalo odlučiti da li se raspisuju izbori za
Vijeća Mjesnih odbora ili se donosi Odluka o ukidanju istih. Naime, na prošloj sjednici Općinskog
vijeća vijećnik Dubravko Kolundžić je komentirao nekvalitetan rad Mjesnih odbora, vrlo rijetko ili
nikako sastajanje članova Mjesnih odbora, nevođenje zapisnika na tim rijetkim sastancima itd., te
upoznao vijećnike sa činjenicom da su neke općine u našoj Županiji već donijele Odluku o ukidanju
Mjesnih odbora, kao da će mnoge to učiniti u narednom razdoblju. Nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi vijećnici i iznosili svoja mišljenja i stavove vezano uz rad i postojanje Mjesnih odbora,
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta općine Oriovac se usvaja sa 10 glasova za, 3 glasa protiv i 1
suzdržan glas.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu.
Zapisnik vodila:
Darija Jandik

