
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
Klasa: 022-01/15-01/ 
Urbroj: 2178/10-01-15-2 
 
Oriovac, 12.06.2015.godine. 
 
 

I Z V O D   I Z  Z A  P I S N I K A 
sa  11.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 11.06.2015.godine 

sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac 
 

 
NAZOČNI:  Petar Delić,  Petar Džinić, Zdenko Pavić, Vlatko Klarić, Ivan Ivezić, Željka Čorak, Jozo Hrgić, 
Miroslav Maričić, Igor Vračić, Mirko Beketić, Dragic  Vučković 
 
ODSUTNI: Ivan Lalić, Božidar Jurić, Tadija Krištija, Predrag Kolundžić 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić,  Jadranko Mličević, Anica Hemen,  Pavao Haring (do točke 2.)  
                                   
ZAPISNIK VODILA:  
 
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 10.sjednice  Općinskog vijeća općine Oriovac 
2. Aktualan sat 
3. Donošenje Izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati dodjelom 

koncesije na području općine Oriovac 
4. Donošenje Odluke o uvjetima cijeni i postupku prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni 

„Čaplja“ u Oriovcu  
5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u 

Poduzetničkoj zoni Čaplja“ Oriovac  
6. Donošenje Odluke o obilježavanju obljetnice pogibije oriovačkih žrtava  
7. Donošenje Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenja općine Oriovac sa zakonom o 

prostornom uređenju (N.N. br. 153/13)  
 
 
Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.1. 

 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA  10.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC 

 
Zapisnik sa 10.sjednice Vijeća općine Oriovac je jednoglasno usvojen. 
 
 
 



Ad.2. 
 

AKTUALAN SAT 
 

- Načelnik je nazočne upoznao da se općini pismom namjere obratilo Poljoprivredno 
gospodarstvo Galović iz Slavonskog Kobaša, tj. sa zamolbom za kupnju k.č.br. 1533/1 k.o. 
Slavonski Kobaš koja je u vlasništvu Republike Hrvatske a kojom raspolaže općina Oriovac. 
Navedena čestica je izmjenom PPU općine Oriovac predviđena za gospodarsku zonu i 
obuhvaćena je proširenjem građevinskih područja. S obzirom da   P.G. Galović  ima u planu 
proširiti svoje gospodarstvo ovo mjesto bi bilo idealno jer je u građevinskoj zoni, uz glavnu 
cestu i izvan naseljenog dijela naselja je. Upravni odjel općine Oriovac će pomoći P.G. Galović 
da se izravno obrati Agenciji za poljoprivredno zemljište Zagreb za kupnju iste čestice. 

- Načelnik je nazočne upoznao da će se raspisati natječaj o prijemu na određeno vrijeme 2 
djelatnika u komunalni pogon, iz razloga što više mjeseci u godini 2 djelatnika rade na ugovor 
o djelu (a time kršimo i Zakon). Natječaj će biti objavljen u zavodu za zapošljavanje i na našoj 
stranici. 

- Vijećnik Jozo Hrgić postavlja pitanje kada će se urediti autobusna stajališta na cijeloj općini – 
dobiva odgovor od načelnika da će se isto rješavati kada bude financijskih uvjeta i staviti u 
Plan za slijedeću godinu 

- Vijećnik Jozo Hrgić postavlja pitanje kada će se početi raditi tržnica u Oriovcu – dobiva 
odgovor od načelnika da će nastojati da se još ove godine napravi tržnica 

- Vijećnik Jozo Hrgić postavlja pitanje što je sa započetim radovima Doma umirovljenika u 
Radovanju – dobiva odgovor od načelnika da je isto privatno vlasništvo i da općina nema 
ništa s tim radovima. 

- Vijećnica Željka Čorak prenosi pritužbu MO Oriovac na održavanje željezničkog kolodvora 
Oriovac, tj. zapuštenost istoga te neprimjerno ponašanje djelatnika HŽ – poslije rasprave 
jednoglasno je zaključeno da se uputi dopis HŽ Vinkovci da bi se pokušali riješiti isti problemi 

- Vijećnica Željka Čorak predlaže da se na ulasku na mjesno groblje Oriovac postavi regulacija 
tj.postavi rampa – dobiva odgovor od načelnika da će za isto pokušati pronaći rješenje. 

- Vijećnik Zdenko Pavić postavlja pitanje kada će se izmjestiti struja na Domu u Malinu – 
dobiva odgovor od načelnika da će se sutra uputiti dopis i stupiti u kontakt sa DP Elektorom 
po pitanju rješavanja istoga. 

 
Ad.3. 

 
DONOŠENJE IZMJENE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI 

DODJELOM KONCESIJE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 
 

Pročelnica Anica Hemen je izvijestila da je Općinsko vijeće općine Oriovac sukladno zakonskim 
odredbama na 10.sjednici održanoj 12.03.2015.godine donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati dodjelom koncesije na području općine Oriovac i to: skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada, prijevoz pokojnika i obavljanje dimnjačarskih poslova. U međuvremenu, 
odnosno 30.ožujka 2015.godine u N.N. 36/2015. objavljen je Zakon o pogrebničkoj djelatnosti koji u 
cijelosti regulira tu djelatnost i to način da ista postaje „predmet tržišnog natjecanja“, odnosno 
korisnici biraju sami tvrtku koja će im prevesti pokojnika. Donošenjem ovog  Zakona prijevoz 
pokojnika je brisan iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Poslije rasprave Odluka o izmjeni odluke 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati dodjelom koncesije na području općine Oriovac 
se jednoglasno usvaja. 
 

 
 
 



Ad.4. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA CIJENI I POSTUPKU PRODAJE NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ 
ZONI „ČAPLJA“ U ORIOVCU 

 
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao po pitanju ove Odluke, poslije rasprave prijedlog je  da 
poticajna cijena za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni iznosi 10,00 kn/m2, te se Odluka o 
uvjetima cijeni i postupku prodaje nekretnina u poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu usvaja sa 10 
glasova za i 1 glas suzdržan. 
 

Ad.5. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU 
NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ ZONI „ČAPLJA“ ORIOVAC 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa ovom Odlukom, te se sa 10 glasova za i 1 
suzdržanim glasov  u Povjerenstvo imenuju: 

1. Miroslav Maričić 
2. Željka Čorak 
3. Mirko Beketić 
4. Anica Hemen 
5. Darija Jandik. 

 
Ad.6. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O OBILJEŽAVANJU OBLJETNICE POGIBIJE  ORIOVAČKIH ŽRTAVA 

 
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao da će se ovom Odlukom 30.svibnja svake desete godine 
obilježiti obljetnica pogibije petorice nevinih oriovačkih žrtava. Poslije rasprave u kojoj je sudjelovao 
vijećnik Jozo Hrgić Odluka o obilježavanju obljetnice pogibije oriovačkih žrtava usvaja se sa 10 
glasova za i 1 glasom suzdržanim. 
 

Ad.7. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ORIOVAC SA 
ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU (N.N. BR.153/13) 

 
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao da se Prostorni plan uređenja općine Oriovac treba 
uskladiti sa Zakonom o prostornom uređenju, te Odluka o usklađenju prostornog plana uređenja 
općine Oriovac sa Zakonom o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13) se jednoglasno usvaja. 
 
  
                                                                                                                              Predsjednik Vijeća 
                                                                                                                                  Općine Oriovac 
                                                                                                            
                                                                                                                  Miroslav Maričić, univ.spec.oec. 
 
Zapisnik vodila: 
  
  Darija  Jandik                                                                                                                                                                                                
 

 


