REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/18-01/1
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac, 31.01.2018.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 6.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 30.01.2018.godine
sa početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Josip Jagodar, Iva Ivezić, Suzana Majetić, Zdenko Margetić, Igor Vračić, Matija Jošić,
Mirko Beketić, Mijo Galović
ODSUTNI: Pavo Fran, Alen Pešutić, Dubravko Kolundžić, Draženko Roksandić, Tadija Krištija,
Đuro Pavelić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

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

RED :

1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Donošenje Izmjena i dopuna Statuta općine Oriovac
Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na
području općine Oriovac
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu u općini Oriovac
Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 6.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad.2.
AKTUALAN SAT
- Vijećnik Mirko Beketić – postavlja pitanje da li se što poduzelo vezano uz prespajanje vodovoda iz
Davora na Slavonski Brod i da li ima kakvog pomaka – dobiva odgovor od načelnika da je dopis od
strane općine Oriovac upućen u Vodovod Slavonski Brod, još do danas nismo dobili odgovor, ali će se i
dalje raditi na rješavanju istoga.
- Vijećnik Mirko Beketić daje prijedlog da se što prije poduzme nešto oko rasvjete na pješačkom
prijelazu kod Turske česme u Oriovcu – dobiva odgovor od načelnika da su naručene led lampe koje se
trebaju postaviti, obavit će razgovor sa koncesionarom da se isto riješi u što kraćem roku.
- Vijećnik Mijo Galović predlaže da se održi sastanak sa mještanima Slavonskog Kobaša kako bi se
upoznali sa promjenom Zakona o poljoprivrednom zemljištu – dobiva odgovor od načelnika da Zakon
o poljoprivrednom zemljištu nije još usvojen, a kada stupi na snagu da se svakako može organizirati
takav sastanak.
- Vijećnik Zdenko Margetić – postavlja pitanje da li se radno vrijeme vrtića može produžiti, iz razloga
što neki roditelji rade popodne duže – dobiva odgovor od načelnika da će provjeriti, ali misli da za
sada nema mogućnosti za produženje radnog vremena.
- Vijećnica Suzana Majetić se zahvaljuje načelniku i zamjenici načelnika što su omogućili održavanje
prve radionice udruge MOST 352 koja je uspješno održana , i zamoljava ako bi općina mogla instalirati
WI-FI – dobiva odgovor od zamjenice načelnika Željke Čorak da će pratiti natječaje kako bi se nabavila
potrebna oprema.
- predsjednik vijeća Josip Jagodar je nazočne upoznao da vezano uz WI-FI zone Europska unija
raspisuje natječaje sa cca 120 miliuna EURA, prijavitelji su Udruge lokalne samouprave i mogu
prijaviti nekoliko projekata.
- Zamjenica načelnika Željka Čorak je nazočne informirala da je stigla obavijest od Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje da je projekt „ ZAŽELI“ prošao 2.fazu i ulazi u 3.fazu, gdje je odobreno 8.380.865,00
kuna za općine Oriovac, Brodski Stupnik i Nova Kapela, jer smo išli zajedno sa navedenim općinama u
taj projekt da bi što sigurnije prošli na natječaju.
Ad.3.
IZMJENA I DOPUNA STATUTAOPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je zakonodavac donio Izmjene i dopune Zakona o
lokalnoj samoupravi, te da bi uskladili Statut općine Oriovac sa Zakonom trebaju se usvojiti Izmjene i
dopune Statuta općine Oriovac. Poslije rasprave Izmjena i dopuna Statuta općine Oriovac se
jednoglasno usvaja.
Ad.4.
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Zakonodavac donio Uredbu o gospodarenju
komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01.11.2017.godine i JLS su dužne u roku od tri mjeseca
donijeti Odluku o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području
općine Oriovac. Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Iva Ivezić, Mirko Beketić, Matija Jošić,
Igor Vračić, Zdenko Margetić, Mijo Galović, načelnik i zamjenica načelnika, te se ista Odluka
jednoglasno usvaja.

Ad.5.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU U OPĆINI ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da se u Odluci o komunalnom redu iz 2003.godine treba
izvršiti izmjena u poglavljima i odredbama koje se tiču komunalnog otpada, te će se na jednoj od
slijedećih sjednica Općinskog vijeća donijeti nova Odluka o komunalnom redu.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Josip Jagodar, mag.edu.
Zapisnik vodila:
Darija Jandik

