
REPUBLIKA  HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
KLASA: 024-02/22-02/51 
URBROJ: 2178-10-03-22-2 
Oriovac,  28.09.2022.godine. 
 

I Z V O D    I Z     Z A P I S N I K A 
sa  10.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 27.09.2022.godine 

sa početkom u 18,30 sati u vijećnici općine Oriovac 
 

NAZOČNI:  Jelena Ivezić, Karlo Tomljenović, Mirko Beketić, Dalibor Pešutić, Josip Pišonić, Petar Sarić, 
                     Zrinka  Galović,  Nikola Kuterovac, Renata Zulić Milača, Đuro Pavelić, Matija Jošić 
                                        
ODSUTNI:  Željko Galović, Tadija Krištija 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen, Martina Dukić, Katarina Lesiov 
 
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  : 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 

2. Aktualan sat 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Oriovac za razdoblje 01.01. – 

30.06.2022.godine  

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj 

2022.godine  

5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac  

6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Oriovac  

7. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac  

8. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac   

9. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u općini Oriovac  

10. Donošenje Odluke o imenovanju Vijeća časti  

11. Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog odbora  

12. Donošenje Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na području Općine Oriovac  

13. Donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  

14. Odluka o grobljima na području Općine Oriovac  

15. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova „ORIO-KOM“ d.o.o. za komunalne 

djelatnosti  

 



Dnevni red se usvaja sa 11 glasova za. 
 

Ad.1. 
 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Zapisnik sa 9.sjednice Općinskog vijeća se usvaja sa 11 glasova za. 
 
 

Ad.2. 
 

AKTUALAN SAT 
 

- Mirko Beketić postavlja pitanje da li se javila tvrtka na natječaj koji je raspisan za prodaju 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Čaplja – dobiva odgovor od Načelnika da je  tvrtka odustala jer 
u tom trenutku nisu bili do kraja riješeni imovinsko-pravi odnosi vezano uz konkretnu česticu, 
a nisu htjeli čekati mjesec, dva dana. 

- Mirko Beketić postavlja pitanje zašto tvrtka Metal Malino vl. Pavle Barilar nije pokrenula 
nikakve radove na zemljištu u Poduzetničkoj zoni Čaplja sukladno potpisanom Ugovoru – 
dobiva odgovor od Načelnika da će se istome uputiti dopis po tom pitanju 

- Đuro Pavelić postavlja pitanje da li će Hrvatske šume popraviti oštećene brdske puteve u 
Malinu koji su nastali izvlačenjem drva iz šume – dobiva odgovor od Načelnika da će se 
pokrenuti aktivnosti prema Hrvatskim šumama u Novoj Gradiški i Šumariji Oriovac 

- Karlo Tomljenović predlaže da se održi tematska sjednica  na temu cjelovitih izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Oriovac u smislu formiranja nove poduzetničke zone, 
izgradnje prometnog čvora na auto cesti kod Oriovca i drugih bitnih planova i aktivnosti za 
daljnji i ubrzani razvoj Općine. 

- Petar Sarić postavlja pitanje da se planira raditi pješački pothodnik kada bude rekonstrukcija 
pruge – dobiva odgovor od Načelnika da ima saznanje od HŽ da će se isto raditi 

- Dalibor Pešutić postavlja pitanje što je sa započetim radovima u Lužanima: semafor, uređenje 
centra i Lovački dom – dobiva odgovor od Načelnika da su svi radovi pri kraju,  za semafor se 
čeka priključenje koje će biti ovih dana, uređenje centra se također nastavljaju radovi ovih 
dana, a projekat Lovačkog doma je u izradi. 

- Đuro Pavelić daje prijedlog da se uredi staza prema pruzi u Malinu – dobiva odgovor od 
Načelnika da će se isto odraditi do kraja godine. 

- Dalibor Pešutić postavlja pitanje zašto je zaključana željeznička stanica u Malinu – dobiva 
odgovor od Načelnika da će se uskoro postaviti prozori i ista će biti u funkciji 

- Josip Pišonić  izvješćuje da se nije započelo sa dogovorenim radovima u MO Sl.Kobaš – dobiva 
odgovor od Načelnika da će nastojati uvesti centralno grijanje u društvenom domu, te započeti 
s izradom PVC stolarije na katu društvenog doma. 

- Renata Zulić Milača postavlja pitanje kada će se asfaltirati ul. Oriovačkih žrtava – dobiva 
odgovor od Načelnika da će se ista održavati nasipanjem a do asfaltiranje možda dođe slijedeće 
godine.  

 
Ad.3. 

 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01. – 

30.06.2022.GODINE. 
 

Načelnik je nazočne izvijestio da su ukupni prihodi općine  Oriovac i dječjeg vrtića Ivančica Oriovac 
ostvareni u iznosu od 9.741.127,64 kn što je 29 % od planiranog, a 125,94% u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine. Ukupni rashodi općine  Oriovac i dječjeg vrtića Ivančica Oriovac ostvareni su u 



iznosu od 7.741.518,84 kn, što je 23,13 % od planiranog, a 93,80% u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine. Polugodišnjim  izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Oriovac i dječjeg vrtića 
Ivančica  za razdoblje  01.01.-30.06.2022.godine utvrđen je višak prihoda /primitaka  nad 
rashodima/izdatcima tekuće godine  u iznosu od 1.999.608,80  kuna .  
Ukupni prihodi dječjeg vrtića Ivančica iznose 1.936.277.97  kn. 
Ukupni rashodi dječjeg vrtića Ivančica iznose 1.769.440,12 kn 
Ukupni prihodi općine Oriovac iznose 7.804.849,67. kn 
Ukupni rashodi općine Oriovac iznose 5.972.078,72 kn 
 U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daje se brojčani prikaz 
ostvarenja istih u prvom polugodištu 2022. godine. 
Prihodi su ostvareni u iznosu od 9.741.127,64 kn što je 125,94% ostvareno u odnosu na prethodnu 
godinu. 
Razlog većeg ostvarenja u donosu na prethodnu godinu odnosi se na povećanje  sljedećih konta: 
KTO-61-PRIHODI OD POREZA- 2.508.043,78 kn 
Ostvaren  je veći prihod od poreza i prireza na dohodak te  poreza na potrošnju u odnosu na 
prethodnu godinu. 
KTO-63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA – 5.432.971,10 kn – 
veće ostvarenje se odnosi na realizaciju projekta u dječjem vrtiću Ivančica  i u općini na konačnu 
isplatu od APPRR-a za rekonstrukciju DV Ivančica.  
KTO-65-PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA 

I NAKNADAMA- 1.293.292,56 što je 139,62  posto u odnosu na prethodno razdoblje. Povećanje se 

odnosi na uplatu od HACOMA za pravo služnosti i prihoda od sufinanciranja roditelja u DV Ivančica. 

KTO 71- PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE-129.478,33 kn- 
što je 165,82% u odnosu na prethodno razdoblje. 
Povećanje se odnosi na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta.  
 
Rashodi su ostvareni u iznosu od 7.741.518,84 kn, što je 93,80% u odnosu na prošlu godinu . 
Razlog manjeg ostvarenja u odnosu na prošlu godinu odnosi se na sljedeća konta 
KTO-32 MATERIJALNI RASHODI - 3.277.447,85 kn što je 92,72% u odnosu na prethodnu godinu 
Smanjenje se odnosi na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, 
opreme i prijevoznih sredstava, isto tako i na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, 
postrojenja i opreme.  
KTO 37 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE-
463.465,53 kn , što je 72,69 % u odnosu na prethodnu godinu. 
Smanjenje se odnosi na naknade građanima i kućanstvima u naravi , jer smo prošle godine u prvom 
polugodištu  pomagali stradalima  zbog poplave na području općine Majur. 
KTO 38- OSTALI RASHODI- 820.486,51 KN, što je  64,86% u odnosu na prošlu godinu. 
Smanjenje se odnosi na tekuće donacije političkim strankama ( u 2021 godini smo imali troškove 
izbora). 
Poslije rasprave Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj 
2022.godine se usvaja sa 11 glasova za. 

 
Ad.4. 

 
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE 

SIJEČNJ – LIPANJ 2022.GODINE. 
 

Načelnik  podnosi Izvješće o radu  za razdoblje od siječnja   do lipnja  2022.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 2022.godine. usvojeno sa 11 
glasova za. 
 

Ad.5. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJH PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 

 
Anica Hemen, Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne izvijestila o provedenom  natječaju 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te da je Povjerenstvo sukladno 
izvršenoj analizi ponuda utvrdilo prijedlog izbora najpovoljnijih ponuditelja, te predlaže izbor kako 
slijedi: 

 
1.Kčbr. 131- livada u površini od 0,5154 ha, k.o  Pričac,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se IVAN SMOLJANAC iz Pričac br. 52,  
                       OIB: 80529266553, sa ponudbenom cijenom od 115,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj  
 
 
2.Kčbr. 141/1 - pašnjak u površini od 2,0134 ha, k.o  Pričac,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se IVAN SMOLJANAC iz Pričac br. 52,  
                       OIB: 80529266553, sa ponudbenom cijenom od 260,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj  
3.Kčbr. 147/2- oranica u površini od 0,1741 ha, k.o  Pričac,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se IVAN SMOLJANAC iz Pričac br. 52,  
                       OIB: 80529266553, sa ponudbenom cijenom od 70,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj 
 
4.Kčbr. 154- livada u površini od 0,3028 ha, k.o  Pričac,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se IVAN SMOLJANAC iz Pričac br. 52,  
                       OIB: 80529266553, sa ponudbenom cijenom od 70,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj  
 
5.Kčbr. 155- livada u površini od 0,5521 ha, k.o  Pričac,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se IVAN SMOLJANAC iz Pričac br. 52,  
                       OIB: 80529266553, sa ponudbenom cijenom od 120,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj  
 
6.Kčbr. 163/6- livada u površini od 0,5755 ha, k.o  Pričac,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se IVAN SMOLJANAC iz Pričac br. 52,  
                       OIB: 80529266553, sa ponudbenom cijenom od 130,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj  
 
7.Kčbr. 404- oranica u površini od 0,5053 ha, k.o  Pričac,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se IVAN SMOLJANAC iz Pričac br. 52,  
                       OIB: 80529266553, sa ponudbenom cijenom od 200,00 kn  



                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj  
 
 
8.Kčbr. 4/128- oranica u površini od 0,4316 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se HRVOJE JELIĆ, Slavonski Brod, P.  
                       Krešimira IV 2 ,  
                       OIB: 36382200903, sa ponudbenom cijenom od 302,90 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena   
 
 
9.Kčbr. 130- močvara u površini od 0,226 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se HRVOJE JELIĆ, Slavonski Brod, P.  
                       Krešimira IV 2 ,  
                       OIB: 36382200903, sa ponudbenom cijenom od 29,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj   
 
 
10.Kčbr.131 - oranica u površini od 0,4025 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se HRVOJE JELIĆ, Slavonski Brod, P.  
                       Krešimira IV 2 ,  
                       OIB: 36382200903, sa ponudbenom cijenom od 148,00 kn  
                     - kriterij odabira-  jedini ponuditelj   
 
 
11. Kčbr.144 - pašnjak u površini od 0,1047 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se HRVOJE JELIĆ, Slavonski Brod, P.  
                       Krešimira IV 2 ,  
                       OIB: 36382200903, sa ponudbenom cijenom od 14,00 kn  
                     - kriterij odabira-  jedini ponuditelj   
 
 
12. Kčbr.4/133 – oranica u površini od 0,2712 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se BMB FINANCING d.o.o., Slavonski  
                       Brod, Slavonija I 1/2 ,  
                       OIB: 39711133682, sa ponudbenom cijenom od 104,00 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
13. Kčbr.4/8 – oranica u površini od 0,3449 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se BMB FINANCING d.o.o., Slavonski  
                       Brod, Slavonija I 1/2 ,  
                       OIB: 39711133682, sa ponudbenom cijenom od 134,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj       
 
 
14. Kčbr.4/15 – oranica u površini od 0,3604 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se BMB FINANCING d.o.o., Slavonski  



                       Brod, Slavonija I 1/2 ,  
                       OIB: 39711133682, sa ponudbenom cijenom od 140,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj       
 
 
15. Kčbr.4/78 – livada u površini od 0,4496 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se BMB FINANCING d.o.o., Slavonski  
                       Brod, Slavonija I 1/2 ,  
                       OIB: 39711133682, sa ponudbenom cijenom od 99,99 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj       
 
 
16. Kčbr.4/117 – oranica u površini od 0,2791 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se BMB FINANCING d.o.o., Slavonski  
                       Brod, Slavonija I 1/2 ,  
                       OIB: 39711133682, sa ponudbenom cijenom od 108,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj             
 
 
17. Kčbr.4/127 – oranica u površini od 0,3057 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se BMB FINANCING d.o.o., Slavonski  
                       Brod, Slavonija I 1/2 ,  
                       OIB: 39711133682, sa ponudbenom cijenom od 118,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj             
18. Kčbr.4/118 – oranica u površini od 0,4258 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se BMB FINANCING d.o.o., Slavonski  
                       Brod, Slavonija I 1/2 ,  
                       OIB: 39711133682, sa ponudbenom cijenom od 164,00 jedini ponuditelj             
                       kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj             
 
 
19. Kčbr.78/1 – oranica u površini od 0,6118 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se BMB FINANCING d.o.o., Slavonski  
                       Brod, Slavonija I 1/2 ,  
                       OIB: 39711133682, sa ponudbenom cijenom od 236,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj             
 
 
20. Kčbr.78/2 – oranica u površini od 0,7288 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se BMB FINANCING d.o.o., Slavonski  
                       Brod, Slavonija I 1/2 ,  
                       OIB: 39711133682, sa ponudbenom cijenom od 281,00 kn  
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj             
 
 
21. Kčbr.185 – oranica u površini od 0,3557 ha, k.o  Ciglenik,  



                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se MILAN BIČANIĆ,.Bečic 4 ,  
                       OIB:16907315951, sa ponudbenom cijenom od 248,00 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
22. Kčbr.100/4 – oranica u površini od 0,3895 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se PETAR KOKOTOVIĆ, Ciglenik,  
                       Slavonska 19, 
                       OIB: 31436051084, sa ponudbenom cijenom od 220,00 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena                   
 
 
23. Kčbr.600/1 – pašnjak u površini od 2,5896 ha, k.o  Ciglenik,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se PETAR KOKOTOVIĆ, Ciglenik,  
                       Slavonska 19, 
                       OIB: 31436051084, sa ponudbenom cijenom od 500,00 kn  
                     - kriterij odabira-  jedini ponuditelj             
 
 
24. Kčbr.2944/1 – livada u površini od 1,1888 ha, k.o  Oriovac,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 447,80 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
25. Kčbr.2945/1 – livada u površini od 0,3356 ha, k.o  Oriovac,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 134,91 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
26. Kčbr.1177/2 – oranica u površini od 0,7312 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 350,00 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
27. Kčbr.1539 – livada/oranica u površini od 2,608 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se JOSIP ČULETIĆ, Slav. Kobaš, N.  
                       Zrinskog 22  
                       OIB: 97629127967, sa ponudbenom cijenom od 735,00 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena i stočar kojemu nedostaje više zemlje  
                                                     prema uvjetnim grla koje posjeduje  
 
28. Kčbr.1542 – oranica/livada u površini od 1,6344 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ZLATKO KELIĆ, Slavonski Kobaš, 



                       N. Zrinskog 68  
                       OIB: 1542181104, sa ponudbenom cijenom od 455,00 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
29. Kčbr.1543 – oranica/livada u površini od 2,423 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG FRANJO DELIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       A Starčevića 29  
                       OIB: 88096912243, sa ponudbenom cijenom od 681,20 kn  
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
30. Kčbr.1548 – oranica/livada u površini od 2,393 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ZLATKO KELIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       N. Zrinskog 68  
                       OIB: 1542181104, sa ponudbenom cijenom od 417,00 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
31. Kčbr.1554 – livada u površini od 2,3799 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 956,71 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
32. Kčbr.1590 – livada/oranica u površini od 1,746 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se JOSIP ČULETIĆ, Slav. Kobaš, N.  
                       Zrinskog 22  
                       OIB: 97629127967, sa ponudbenom cijenom od 415,00 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
33. Kčbr.1632 – livada/oranica/ pašnjak u površini od 1,086 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se JOSIP ČULETIĆ, Slav. Kobaš, N.  
                       Zrinskog 22  
                       OIB: 97629127967, sa ponudbenom cijenom od 290,00 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
34. Kčbr.1653 – livada u površini od 2,8721 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 1.154,57 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
35. Kčbr.1656/3 – livada u površini od 1,9198 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 



                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 771,75 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
36. Kčbr.1657 – livada u površini od 1,8613 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 748,23 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
37. Kčbr.1675/2 – livada u površini od 2,0121 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 808,85 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
 
38. Kčbr.1676 – livada u površini od 1,7934 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 720,93 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
39. Kčbr.1680 – livada u površini od 2,413 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 970,01 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
40. Kčbr.1681 – livada u površini od 1,776 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ANTO LALIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       Nikole Zrinskog 42  
                       OIB: 96184669275, sa ponudbenom cijenom od 714,15 kn 
                     - kriterij odabira- najveća ponuđena cijena       
 
41. Kčbr.2142/2 – pašnjak u površini od 1,8005 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ZLATKO KELIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       N. Zrinskog 68  
                       OIB: 1542181104, sa ponudbenom cijenom od 230,00 kn 
                     - kriterij odabira- jedini ponuditelj       
 
42. Kčbr.2236 – livada /oranica u površini od 1,7724 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ZLATKO KELIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       N. Zrinskog 68  
                       OIB: 1542181104, sa ponudbenom cijenom od 496,00 kn 
                     - kriterij odabira - najveća ponuđena cijena       



43. Kčbr.2238 – livada u površini od 1,6786 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ZLATKO KELIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       N. Zrinskog 68  
                       OIB: 1542181104, sa ponudbenom cijenom od 340,00 kn 
                     - kriterij odabira-  najveća ponuđena cijena iza ponuditelja             
 
44. Kčbr.2240 – livada u površini od 4,2756 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ZLATKO KELIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       N. Zrinskog 68  
                       OIB: 1542181104, sa ponudbenom cijenom od 865,00 kn 
                     - kriterij odabira- - najveća ponuđena cijena             
 
45. Kčbr.2246 – livada u površini od 1,705 ha, k.o  SLav. Kobaš,  
                       za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže se OPG ZLATKO KELIĆ, Slavonski Kobaš, 
                       N. Zrinskog 68  
                       OIB: 1542181104, sa ponudbenom cijenom od 350,00 kn 
                     - kriterij odabira - najveća ponuđena cijena  i nositelj opg-a, stočar kojemu je  
                                                     poljoprivreda osnovna  djelatnost i koji je tri godine do objave      
                                                     natječaja za zakup vlasnik stoke 
 
Za sve preostale katastarske čestice /PTC za koje nije pristigla niti jedna ponuda 
Povjerenstvo predlaže poništenje natječaja za iste.  
Poslije rasprave Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac usvaja se sa 11 glasova za. 
 

Ad.6. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP  POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 
VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 

 
Anica Hemen je nazočne upoznala s člankom 31. st. 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano 
je da odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup donosi Općinsko vijeće i to na prijedlog 
Povjerenstva. Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu utvrđeno je da Povjerenstvo 
imenuje predstavničko tijelo (vijeće) a čini ga 7 članova i to: 
 
1.  Lidija Knežević, predsjednik – mag.iur. 
2. Antonija Lončarić, zamjenik predsjednika – dipl.ing agr. 
3. Željko Koporčić, član – dipl.ing. geodezije 
4. Karlo Tomljenović, član općinskog vijeća 
5. Petar Sarić, član općinskog vijeća 
6. Željko Burazović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-
posavske županije.  
7.  Marija Milašin, predstavnik Ministarstva poljoprivrede 
 
Prije donošenja Izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu Povjerenstvo je činilo 5 članova. 
Slijedom navedenog izrađen je prijedlog odluke za nove članove Povjerenstva, a od Brodsko-posavske 
županije i Ministarstva poljoprivrede smo službeno zatražili predstavnike i dobili kako je navedeno u 
Odluci. 



Poslije rasprave Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
na području općine Oriovac se usvaja sa 11 glasova za. 
 
 
 

Ad.7. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 
U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 

 
Anica Hemen je nazočne upoznala s člankom 31. st. 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano 
je da odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju donosi Općinsko vijeće i to na prijedlog 
Povjerenstva. Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu utvrđeno je da Povjerenstvo 
imenuje predstavničko tijelo (vijeće) a čini ga 7 članova i to: 
 
1.  Lidija Knežević, predsjednik – mag.iur. 
2. Antonija Lončarić, zamjenik predsjednika – dipl.ing agr. 
3. Željko Koporčić, član – dipl.ing. geodezije 
4. Karlo Tomljenović, član općinskog vijeća 
5. Petar Sarić, član općinskog vijeća 
6. Željko Burazović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-
posavske županije.  
7.  Marija Milašin, predstavnik Ministarstva poljoprivred 
 
Prije donošenja Izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu Povjerenstvo je činilo 5 članova. 
Slijedom navedenog izrađen je prijedlog odluke za nove članove Povjerenstva, a od Brodsko-posavske 
županije i Ministarstva poljoprivrede smo službeno zatražili predstavnike i dobili kako je navedeno u 
Odluci. 
Poslije rasprave Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH na području općine Oriovac se usvaja sa 11 glasova za. 
 

 
Ad.8. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 
 

Anica Hemen, Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne izvijestila da  je člankom 39. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano da nadležno Povjerenstvo za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje  imenuje Općinsko vijeće, na osnovu 
sklopljenog ugovora o zakupu uvodi za zakupnika u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja 
ugovora odnosno po skidanju usjeva. Ukoliko uvođenje u posjed nije moguće jer dosadašnji posjednik 
odbija izaći iz posjeda ili odbija predati posjed, Povjerenstvo je dužno isto proslijediti, s prijedlogom 
naplate zakupnine i predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, nadležnom državnom odvjetništvu na 
postupanje. Poslije rasprave sa 11 glasova za se usvaja Odluka o Povjerenstvu za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za općinu Oriovac i imenuju se njegovi članovi u sastavu: 
 
1.  Lidija Knežević       -  dipl.iur. 
2.  Željko Koporčić      -  dipl.ing.geodezije 
3.  Antonija Lončarić  -  dipl.ing.agronomije 

 
 



Ad.9. 
 

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI ORIOVAC 
 

Anica Hemen, Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne izvijestila da je pravni temelj za 
donošenje etičkog kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave dio  šireg opsega mjera definiranih s ciljem jačanja odgovornosti i integriteta 
u obnašanju dužnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u kontekstu strateškog okvira u 
području prevencije korupcije u Republici Hrvatskoj. Dana 15.prosica 2021.godine Hrvatski sabor je 
donio Zakon o sprječavanju sukoba interesa kojim je regulirano područje upravljanja sukobom interesa 
kao jednim od područja integriteta dužnosnika. Svrha donošenja Zakona je sprječavanje sukoba 
interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih interesa na donošenje odluka u obnašanju 
javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih 
dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Radi provedbe Zakona osnovano je 
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, kao stalno, neovisno i samostalno državno tijelo 
nadležno za pokretanje postupka sukoba interesa te donošenje odluka o tome predstavlja li određeno 
djelovanje ili popust dužnosnika povredu odredbi tog Zakona. Zakon je objavljen u „Narodnim 
novinama“ broj 143/21, a u članku 4. Zakona određena je obveza predstavničkim tijelima jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave da donesu kodeks ponašanja koji se odnosi na članove 
predstavničkih tijela te koji sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene 
kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuju u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o provedbama 
kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. Ispunjenje te obveze prati tijelo državne uprave za koordinaciju 
mjera za sprječavanje korupcije, dakle Ministarstvo pravosuđa i uprave. Prijelaznim i završnim 
odredbama Zakona određen je obvezan rok za izvršenje te obveze te je propisano da su predstavnička 
tijela kodeks ponašanja dužna donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. 
Za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ne donesu kodeks ponašanja predviđena 
je prekršajna sankcija sukladno članku 51. Zakona. Osnovna pitanja koja treba urediti Kodeksom važna 
su za osiguranje odgovornosti osoba koje obavljaju javne funkcije. Sukob interesa postoji kada su 
privatni interesi dužnosnika u suprotnosti sa javnim interesom, a posebice kada privatni interes 
dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti. Sukob interesa sprječava se 
jasnim pravilima postupanja, a rješava se javnim postupcima u kojima se otklanjaju uzorci sukoba 
interesa. Kodeksom ponašanja članova predstavničkog  tijela utvrđuju se načela i smjernice ponašanja 
na temelju kojih isti postupaju tijekom obnašanja dužnosti, razrađuju pojedina pitanja integriteta, 
uređuje se izbor, sastav i djelokrug rada tijela za nadzor primjene kodeksa u prvom i drugom stupnju i 
druga pitanja od značaja za provedbu kodeksa. Svrha Kodeksa je odrediti etička načela i smjernice na 
temelju kojih se član predstavničkog tijela za vrijeme i u vezi obnašanja dužnosti obvezan ponašati i u 
skladu s kojima treba postupati ili koje mogu utjecati na vjerodostojno obnašanje njegove dužnosti. 
Također, predlaže se propisati da je član predstavničkog tijela dužan kontinuirano paziti na poštivanje 
etičkog načela, svojim primjerom postaviti standarde u predstavničkom tijelu u kojem obnaša dužnost, 
kao i spriječiti potencijalni odnosno stvarni sukob interesa, te da se može ispričati za nepoznavanje 
obveza i odgovornosti koje proizlaze iz kodeksa. Poslije rasprave Etički kodeks nositelja političkih 
dužnosti u Općini Oriovac se usvaja sa 11 glasova za. 
 

 
A.d. 10. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VIJEĆA ČASTI 

 
Anica Hemen, Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne izvijestila da sukladno Etičkom 
kodeksu nositelja političkih dužnosti u općini Oriovac potrebno je imenovati predsjednika i članove 
Vijeća časti. Predsjednik i članovi se imenuju iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u općini Oriovac. 



Predsjednik i članovi ne mogu biti nositelji političke dužnosti niti članovi  političke stranke, odnosno 
kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. Vijeće časti savjetodavno je tijelo koje djeluje 
s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom, skrbi o provedbi Etičkog 
kodeksa te davanja mišljenja o postojanju povrede Etičkog kodeksa u razmatranim slučajevima ukoliko 
ih bude. Poslije rasprave sa 11 glasova za usvaja se Odluka o imenovanju članova Vijeća časti, koje 
nadzire poštivanje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti Općini Oriovac se imenuju: 
 
1.  Marijan Milinković                              -  predsjednik 
2.  Damir Tokić                                          -  član 

3.  Antun Klaso                                          -  član 

4.  Zoran Ivezić                                          -  član 

5.  Antun Kokotović                                  -  član. 

 
te se Odluka o imenovanju Vijeća časti usvaja sa 11 glasova za. 
 

A.d. 11. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ETIČKOG ODBORA 
 

Anica Hemen, Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne izvijestila da je Etičkim kodeksom 
nositelja političkih dužnosti u općini Oriovac uređeno je ponašanje članova Općinskog vijeća i  načelnika 
općine Oriovac.   Poštivanje, praćenje i provedbu Etičkog odbora nadzire Etičko povjerenstvo Republike 
Hrvatske. Etički odbor je tijelo sastavljeno od predsjednika i dva člana kojeg imenuje i razrješava 
Općinsko vijeće. Predsjednik se imenuje iz redova uglednih javnih osoba koja se bave ovom ili sličnom 
problematikom te je određeno da ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, 
odnosno  kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. Članovi se imenuju iz reda članova 
Općinskog vijeća i to po jedan član iz predstavničke većine i predstavničke manjine.  Na zahtjev 
građana, te drugih pravnih i fizičkih osoba kao i na vlastitu inicijativu Etički odbor izriče savjete, 
preporuke, mišljenja i upozorenja vezana uz ponašanje nositelja političkih dužnosti u općini Oriovac. 
Poslije rasprave Odluka o imenovanju Etičkog odbora Općine Oriovac u sastavu: 
 
1.  Miroslav Maričić                                       -  predsjednik 
2.  Mirko Beketić                                            -  član 

3.  Zrinka Galović                                            -  član 

se usvaja sa 11 glasova za.  

 
 

A.d. 12.  
 

DONOŠENJE ODLUKE O PRAVIMA I POMOĆIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU 
OPĆINE ORIOVAC 

 
Anica Hemen, Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne izvijestila da je Općinsko vijeće 
općine Oriovac u 2019.godini donijelo Odluku o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na 
području općine Oriovac, koju je potrebno izmijeniti: 
Razlog izmjene je Izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, koja u bitnome mijenja slijedeće: 

- Sredstva za drva su općine prije dobivale od županije na temelju zahtjeva i popisa korisnika koji 
ostvaruju to pravo, te bi općine nakon toga navedena sredstva uplaćivala na račune korisnika, 

- Izmjenom Zakona o socijalnoj skrbi sredstva za drva se više ne ostvaruju na taj način, nego se 
ista nalaze u sklopu troškova stanovanja, ali se osiguravaju iz državnog proračuna, 



- Troškovi stanovanja se odnose na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, vodu i 
vodne usluge, ogrjev, 

- Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcima i obiteljima koji su korisnici 
zajamčene minimalne naknade, a koje podatke ćemo dobiti od Centra za socijalnu skrb 
Slavonski Brod, 

- Općine će po zaprimljenim podacima od Centra za socijalnu skrb, o korisnicima zajamčene 
minimalne naknade, uputiti zahtjev za sredstva za ogrjev u Ministarstvo rada, mirovinskog 
sustava obitelji i socijalne politike, te kada sredstva „sjednu“ na račun Općine ista će se uplatiti 
svim korisnicima zajamčene minimalne naknade, 

- Sredstva za ogrjev za 2022.godinu koja su osigurana u Ministarstvu iznose 47.250,00 kuna, i 
izračunata su na bazi 45 korisnika i to po 1.050,00 kn po korisniku. 

Poslije rasprave Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na području Općine Oriovac 
se usvaja sa 11 glasova za. 

 
A.d. 13. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH  

DJELATNOSTI 
 

Martina Dukić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oriovac je nazočne upoznala sa 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu člankom 40. utvrđeno je da predstavničko tijelo općine donosi, 
između ostalog, i odluku o ukidanju Vlastitog pogona. Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti u članku 14. utvrđeno je da Općinsko vijeće općine Oriovac svojom 
odlukom ukida Vlastiti pogon u slijedećim slučajevima: 

- u slučaju negativnog poslovanja uzastopno 3 godine, 
- i kada je zbog obima posla potrebno prerasti u drugi oblik organiziranja. 

U našem slučaju ukidanje Vlastitog pogona je dokument koji je potrebno donijeti upravo iz razloga jer 
je osnovno trgovačko društvo ORIO-KOM, znači prerasta u drugi oblik organiziranja. ORIO-KOM je 
proveo sve zakonske odredbe oko registracije tvrtke, međutim potrebno je donijeti još cijeli niz 
dokumenata. Iz toga razloga u čl.3. ove Odluke navedeno je da će se Sporazumom/Ugovor o 
preuzimanju komunalnih djelatnika zaključiti sa 01.studeni ove godine. Naime, potrebno je donijeti niz 
Pravilnika, Odluka i sl. vezanih uz ustrojstvo rada, prava i prijenos djelatnika, opreme potrebne za rad 
i sl.  Poslije rasprave Odluka o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti se usvaja 
sa 11 glasova za. 
 

A.d. 14. 
 

 ODLUKA O GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 
 

Martina Dukić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oriovac je nazočne upoznala da je 
Općinsko vijeće općine Oriovac 2018. godine  donijelo Odluku o grobljima kojom je utvrđeno 
upravljanje grobljima, način ukopa, održavanje groblja i ostalo. Navedenu Odluku potrebno je izmijeniti 
u cijelosti na mjestima gdje se navodi „Vlastiti pogon“ koji je upravljao grobljima, a koji poslovi sada 
prelaze u nadležnost trgovačkog društva „ORIO-KOM“ d.o.o. Poslije rasprave  Odluka o grobljima na 
području Općine Oriovac se usvaja sa 11 glasova za. 

 
 
 
 
 
 
 



A.d. 15.  
 

DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSOVA „ORIO-KOM“ D.O.O. ZA 
KOMUNALNE DJELATNOSTI  

 
Martina Dukić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oriovac je nazočne upoznala da 
temeljem članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave može donijeti Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom 
društvu. Obzirom da je općina osnovala trgovačko društvo „ORIO-KOM“ d.o.o. za obavljanje 
komunalnih poslova ovom Odlukom svi navedeni komunalni oslovi ovjeravaju se našem trgovačkom 
društvu, i to na neodređeno vrijeme. Napominjemo da (a što je navedeno i u Odluci) ugovori koji su 
zaključeni prije ove Odluke kao npr.:  

- za održavanje nerazvrstanih cesta (prosinac 2022.) 
- za održavanje javne rasvjete (istekao 17.9.2022.godine) 
- deratizacija i dezinsekcija (tekuća godina) 
- dimnjačarski oslovi (do 2026.godine) 
- sakupljanje otpada (do 2024.godine) 

ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni, odnosno do nastanka nekih drugih okolnosti. 
Poslije rasprave Odluka o povjeravanju komunalnih poslova „ORIO – KOM“ d.o.o. za komunalne 
djelatnosti se usvaja sa 11 glasova za. 
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