REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/21-01/82
Urbroj: 2178/10-01-21-1
Oriovac, 17.07.2021.godine.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 3. sjednice Vijeća općine Oriovac održane 13.07.2021.godine
sa počekom u 20,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Karlo Tomljenović, Matija Jošić, Dalibor Pašutić, Tadija Krištija, Mirko Beketić, Petar Sarić,
Renata Zulić Milača, Jelena Ivezić, Zrinka Galović, Željko Galović, Đuro Pavelić, Nikola
Kuterovac
ODSUTNI: Josip Pišonić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen, Kristina Nikičić
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Matija Jošić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći
D N E V N I R E D:
Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće i 2. (telefonske) sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Izbor radnih tijela Općinskog vijeća:
a) predsjednik i članova Odbora za Statut i Poslovnik
b) predsjednik i članova Odbora za financije i proračun
4. Donošenje Odluke o imenovanju potpisnika žiro-računa općine Oriovac
5. Donošenje Odluke o visini naknade za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća općine Oriovac
6. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva općine Oriovac za procjenu
šteta elementarnih nepogoda
7. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup/prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac
8. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području općine Oriovac
9. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoja sustava civilne zaštite 2021 – 2024.godine.
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac
12. Zaključak o imenovanju izrade VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Oriovac
13. Inicijativa za pokretanje osnivanja Komunalnog poduzeća općine Oriovac
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Oriovac
1.
2.
3.

Dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1.KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC I

2. (TELEFONSKE)
Zapisnik sa 1.konstituirajuće sjednice vijeća općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalibor Pešutić postavlja pitanje kada će biti završeni radovi koji su započeti na području Lužana –
dobiva odgovor od načelnika da većinu tih započetih radova izvodi ista tvrtka, I.K.S. iz Oriovca, koja
je trenutno prihvatila i neke druge, veće poslove izvan općine Oriovac, zbog čega je došlo do zastoja u
započetim poslovima. Zbog priča i glasina koje se šire o tom „zastoju“, ozbiljno je razgovarano sa
vlasnikom tvrtke i radovi će se nastaviti odmah, tj. u što kraćem roku.
Dalibor Pešutić postavlja pitanje kada će se krenuti sa projektom uređenja sela Lužani – dobiva
odgovor od načelnika da će se obaviti razgovor sa izvođačem radova na kojeg će se intenzivnije
djelovati, jer je već trebao započeti radove.
Dalibor Pešutić postavlja pitanje što je sa postavljanjem semafora u centru Lužana – dobiva odgovor
od načelnika da smo se kandidirali tri puta na Javni poziv Ministarstva unutarnjih poslova i nismo
prošli na istim natječajima. S obzirom da u Proračunu imamo izgradnju istog, nastojat ćemo sami
financirati postavljanje istog.
Petar Sarić postavlja pitanje da li će se postaviti ograda na groblju u Sl.Kobašu, jer trenutna situacija sa
postavljenom armaturom je opasna za ljude – dobiva odgovor od načelnika da je sve dogovoreno da
izvođačem iz Sl.Kbaša koji treba postaviti ogradu, ali nema informaciju gdje je zapelo, tražit će
informaciju predsjednika MO Slav.Kobaš i izvođača.
Zrinka Galović postavlja pitanje da li se može nabaviti defibrilator koji je postavljen u Slav.Kobašu, da
se postavi bar još jedan u bilo koje naselje uz glavnu cestu - dobiva odgovor od načelnika da se isti
za Slav.Kobaš dobio iz donacije Zavoda za javno zdravstvo, raspitat će se kako nabaviti još jedan i
odgovoriti na sljedećoj sjednici Vijeća.
Zrinka Galović postavlja da li će se nastaviti sa projektom škole plivanja – dobiva odgovor od
načelnika da će se nastaviti u koliko budu dozvoljavale epidemiološke prilike.
Đuro Pavelić postavlja pitanje rješavanja pojačanja struje u Malinu – dobiva odgovor od načelnika da
se čeka na energetsku suglasnost i ugovor od HEP-Elektre.
Đuro Pavelić postavlja pitanje da li se može sanirati plato na groblju Kujnik – Malino koji propada –
dobiva odgovor od načelnika da je problem u tome što zemlja klizi i dolazi do pucanja asfalta,
rješavanje istoga će se staviti u Proračun općine Oriovac za slijedeću godinu
Đuro Pavelić postavlja pitanje kada će vrtić u Oriovcu startati sa punim kapacitetom – dobiva odgovor
od načelnika da je to 01.09.2021.godine
Jelena Ivezić postavlja pitanje kada će se krenuti sa isplatom mjesečnih karata za srednjoškolce –
dobiva odgovor od načelnika da nema informaciju da smo stali sa isplatama, ali će provjeriti sa
djelatnicom koja obavlja te poslove pa će dati odgovor u pisanom obliku
Jelena Ivezić traži da joj se za slijedeću sjednicu u pisanom obliku dostavi Sistematizacija radnih
mjesta, opis radnih mjesta i stručna sprema za svako radno mjesto
Jelena Ivezić traži da joj se za slijedeću sjednicu u pisanom obliku dostavi kada će se krenuti sa
projektom pješačkog prijelaza na pruzi u Oriovcu, da li je obavljen razgovor sa projektantima i u kojoj
je to fazi – načelnik daje odgovor da je kontaktirao člana uprave HŽ-a, da je pothodnik predviđen
projektom rekonstrukcije željezničke pruge, jer je on potreban i djelatnicima HŽ-a za normalno
funkcioniranje radnog procesa. Načelnik će ponovno kontaktirati nadležne i provjeriti da li se što
promijenilo i kada će doći do realizacije.
Karlo Tomljenović postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se upute dopisi bilo kojoj banci za
postavljanje uplatnog bankomata – dobiva odgovor od načelnika da će se uputiti dopisi prema
bankama.
Ad.3.
IZBOR RADNIH TIJELA
a) PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK
b) PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

a)
Predsjednik Općinskog vijeća Matija Jošić predlaže predsjednika i članove Odbora za Statut i Poslovnik u
sastavu
1. Karlo Tomljenović
2. Josip Pišonić
3. Mirko Beketić

- za predsjednika
- za člana
- za člana

te se Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik usvaja sa 8 glasova za i 4
suzdržana glasa, u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 07/13,
4/18, 6/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Oriovac na 3.sjednici održanoj 13.07.2021.godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za Statut i Poslovnik
I
U Odbor za Statut i Poslovnik izabiru se:
1. Karlo Tomljenović - za predsjednika
2. Josip Pišonić
- za člana
3. Mirko Beketić
- za člana
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/21-01/70
Urbroj: 2178/10-01-21-1
Oriovac, 13.07.2021.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig.

b)
Predsjednik Općinskog vijeća Matija Jošić predlaže predsjednika i članove Odbora za financije i Proračun u
sastavu
1. Matija Jošić
2. Petar Sarić
3. Renata Zulić Milača

za predsjednika
za člana
za člana

te se Rješenje o izboru članova Odbora za financije i Proračun usvaja sa 8 glasova za i 4 glasa suzdržana, u
cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 07/13,
4/18, 6/20 I 11/21), Općinsko vijeće općine Oriovac na 3.sjednici održanoj 13.07.2021.godine donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za financije i Proračun
I
U Odbor za financije i Proračun Općinskog vijeća općine Oriovac izabiru se:
1. Matija Jošić
2. Petar Sarić
3. Renata Zulić Milača

za predsjednika
za člana
za člana
II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/21-01/71
Urbroj: 2178/10-01-21-1
Oriovac, 13.07.2021.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig.

Ad.4.
ODLUKA O IMENOVANJU POTPISNIKA ŽIRO-RAČUNA OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen predlaže da se za raspolaganje novčanim sredstvima
općine Oriovac koja se vode u Privrednoj banci Zagreb, Poslovnica Slavonski Brod, imenuju osobe:
1.
2.
3.

Antun Pavetić
Katarina Lesiov
Matija Jošić

- OIB 41577506913
- OIB 8130696089
- OIB 86582200278

te se ista Odluka usvaja sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana, u cijelosti glasi:
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta općine
Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 07/13, 4/18, 6/20, 11/21), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 3.sjednici održanoj 13.07.2021.godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju potpisnika žiro-računa općine Oriovac
Članak 1.
Za potpisnike žiro-računa općine Oriovac, koji se vodi u Privrednoj banci Slavonski Brod imenuju se:
1.
2.
3.

Antun Pavetić
Katarina Lesiov
Matija Jošić

- OIB 41577506913
- OIB 8130696089
- OIB 86582200278
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/21-01/72
Urbroj: 2178/10-01-21-1
Oriovac, 13.07.2021.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig.

Ad.5.
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA NAZOČNOST NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne izvijestila da se ovom Odlukom
predlaže da naknada za nazočnost na sjednicama iznosi kako slijedi:
- predsjedniku Općinskog vijeća u neto iznosu od 1,00 kuna mjesečno,
- potpredsjedniku Općinskog vijeća i članovima Općinskog vijeća u neto iznosu od 200,00 kuna
mjesečno,
- službenicima za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća 170,00 kuna neto po sjednici ukoliko se
sjednica održava izvan radnog vremena.
Poslije rasprave vijećnika po ovoj točki ista se usvaja sa 6 glasova za, 5 glasova protiv i 1 glas suzdržan.

Ad.6.
RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJRENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da se Zakonom o zaštiti od
elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97 i 174/04) propisuju temeljne mjere zaštite od elementarnih nepogoda,
prava i dužnosti sudionika zaštite, procjena nastale štete te način pružanja pomoći stradalim područjima.
Članak 27. Zakona određuje da postupak procjene štete organiziraju i provode državna, županijska, gradska i
općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Članove Općinskog povjerenstva imenuje
predstavničko tijelo općine na vrijeme od četiri godine. Zakonom nije propisan broj niti sastav članova
povjerenstva. Općinsko povjerenstvo obavlja poslove navedene u točki 5. Odluke. Prvo priopćenje o
elementarnoj nepogodi Općinsko povjerenstvo podnosi Županijskom povjerenstvu u roku od 8 dana od
nastanka nepogode i ono sadrži podatke o vrsti nepogode, o veličini zahvaćenog područja, o oštećenoj imovini,
posljedicama za stanovništvo i gospodarstvo i prvu orijentacijsku procjenu štete, te potrebi žurnog postupka i
pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode i predlaže imenovanje povjerenstva u sastavu:

1. Marija Milašin

- predsjednik

2. Marina Buketa Kršić

- član

3. Matija Pandurić - član
4. Josip Pišonić

- član

5. Mirko Beketić

- član

te se Rješenje o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
usvaja se jednoglasno.
Ad.7.
ODLUKA O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA
ZAKUP/PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da se ovom Odlukom imenuju
članovi Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području općine Oriovac i sukladno članku 31.st.13. zakona o poljoprivrednom zemljištu imenuju se po jedan
član predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke, te dva predstavnika Općinskog vijeća.
Poslije rasprave jednoglasno se usvaja Povjerenstvo u sastavu:
1. Lidija Knežvić dipl. iur. – predsjednik
2. Željko Koporčić, dipl. ing. geod. – član
3. Marija Milašin, dipl. ing.agr. – član
4. Petar Sarić, član Općinskog vijeća
5. Karlo Tomljenović član Općinskog vijeća
Ad.8.
ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKENA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da se ovom Odlukom imenuju
članovi Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine
Oriovac i sukladno članku 39. zakona o poljoprivrednom zemljištu Povjerenstvo čine tri člana i to pravne,
geodetske i agronomske struke. Poslije rasprave jednoglasno se usvaja Povjerenstvo u sastavu:
1. Lidija Knežević, dipl.iur
2. Željko Koporčić, dipl.ing.geodezije
3. Marija Milašin, dipl.agronomije

Ad.9.
DONOŠENJE ODLUKE O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA KOMUNALNOG
REDARSTVA
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala po pitanju ove Odluke, tj. da je
komunalna redarica obavljala poslove za 5 općina: Oriovac, Brodski Stupnik, Nova kapela, Bebrina i Sibinj, te
se pokazalo da je prevelik obim posla i nije efikasno. Sada bi trebali donijeti novu Odluku o zajedničkom
obavljanju poslova komunalnog redarstva u kojoj bi osim pet općina bile samo dvije općine, tj. općina Oriovac i
Brodski Stupnik. Poslije rasprave po ovoj točki Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog
redarstva se jednoglasno usvaja.
Ad.10.
DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJA SUSTAVACIVILNE ZAŠTITE
2021-2024.GOD.
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala sa Zakonom o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 118/18) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite, prava i obveze tijela
državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba, osposobljavanje
za potrebe sustava civilne zaštite, financiranje civilne zaštite, upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog
Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite. Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Civilna zaštita je
od javnog interesa je za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske. Jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Temeljem članka Zakona o
sustavu civilne zaštite predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave donosi smjernice za organizaciju i razvoj sustava. Poslije rasprave Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite 2021 – 2024. godine se jednoglasno usvajaju.

Ad.11.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne izvijestila da se ovom Odlukom daje
suglasnost za investiciju „Izgradnja i opremanje sportsko rekreacijskog centra „Čaplja“, te poslije rasprave
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad.12.
ZAKLJUČAK O INICIRANJU IZRADE VI. IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE ORIOVAC
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao da se Javna ustanova Lučka kapetanija javlja na natječaj iz EU
fondova gdje bi ostvarili potporu za uređenje manjih putničkih pristaništa na lokaciji Slav.Kobaš, i da bi se
trebao izgraditi prometni čvor, silazak sa auto ceste u Oriovcu. Vezano za sve navedeno prva stvar koju općina
treba urediti je izmijeniti Prostorni plan. Ovo bi bile VI. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine
Oriovac, te se Zaključak o iniciranju izrade VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Oriovac
jednoglasno usvaja.
Ad.13.

INICIJATIVAZA POKRETANJE OSNIVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA OPĆINE ORIOVAC
Karlo Tomljenović je nazočne upoznao sa inicijativom za pokretanje osnivanja komunalnog poduzeća u općini
Oriovac, gdje je u kratko iznio misije, vizije, opravdanost osnivanja komunalnog poduzeća, te se poslije
rasprave ista jednoglasno usvaja.
Ad.14.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Načelnik je nazočne upoznao sa izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Oriovac, gdje bi jedna od glavnih
izmjena bila odvožnja otpada svaki tjedan u mjesecu, kao što se nekada i odvozilo. To naravno znači i
povećanje cijene odvoza, a koje nam svakako slijedi zbog znatnih troškova odvoza i deponiranja otpada.
Poslije rasprave ova Odluka se jednoglasno usvaja, uz napomenu da načelnik i predsjednik Vijeća pokušaju
dogovoriti što kvalitetniju, tj. što nižu cijenu odvoza otpada.
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