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 7.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 27.03.2018.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, Đuro Pavelić, Ivan Kajmić, Dubravko Kolundžić, Alen Pešutić, Pavo Fran,
Tadija Krištija
ODSUTNI: Draženko Roksandić, Mijo Galović

OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen, Matija Ervačinović
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RED :

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju potpisnika žiro-računa općine Oriovac
Izvješće o radu načelnika za period srpanj – prosinac 2017.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2017.godinu
Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017.godinini
Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru na području općine Oriovac za 2017.godinu
8. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2017.godini.
9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području općine Oriovac u 2017.godini.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 6.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
- Vijećnik Đuro Pavelić postavlja pitanje kada će se naselja Malino i Lužani koji su priključeni na vodovod
Davor ponovo priključiti na vodovod Slavonski Brod – dobiva odgovor od Načelnika da je ponovno
stupio u kontakt sa direktorom Vodovoda Slavonski Brod, upućen je i dopis, ali nikakav odgovor nije
dobio, i dalje će nastaviti sa rješavanjem ovog problema, ali kada će se uspjeti to ne može obećati.
- Vijećnik Đuro Pavelić postavlja pitanje da li će Hrvatske šume sanirati puteve koje su uništili u brdima
Malina – dobiva odgovor od načelnika da su predstavnici Hrvatskih šuma odgovorili na to već ranije
postavljeno pitanje da će sve puteve popraviti poslije izvlačenja drva.
- Vijećnica Iva Ivezić postavlja pitanje da li općina ima u planu napraviti put za polje kraj industrijske
zone, dobiva odgovor od Načelnika da će izaći na teren i pokušati riješiti taj problem.
- Vijećnik Zdenko Margetić postavlja pitanje u svezi zakupa poljoprivrednog zemljišta – dobiva odgovor
od Načelnika da općine imaju obvezu u roku od 90 dana od stupanja na snagu novog Zakona, izraditi
nove Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, te da novih natječaja neće
biti vjerojatno do jeseni ove godine. Poljoprivrednici kojima istekne zakup mogu dobiti Potvrdu u općini
i ostvariti pravo na poticaj.
- Vijećnik Dubravko Kolundžić otvara pitanje potencijalnog ukidanja Mjesnih odbora – poslije rasprave
svih nazočnih zaključeno je da se održi sjednica Općinskog vijeća na kojoj će se donijeti Odluka po
pitanju Mjesnih odbora.
- Vijećnik Igor Vračić – postavlja pitanje da li se može riješiti problem pitke vode u Orljavskoj ulici
– dobiva odgovor od Načelnika da će razgovarati s vatrogascima vezano uz ispumpavanje bunara i
eventualno dovoza pitke vode
- Vijećnik Mirko Beketić – daje prijedlog da se asfaltiraju sve neasfaltirane ulice na području općine –
dobiva odgovor od zamjenice načelnika Željke Čorak da je u Planu za 2018.godinu upravo asfaltiranje
ulica i izgradnja staza u naseljima na području naše općine.
Ad.3.
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IMENOVANJU POTPISNIKA ŽIRO-RAČUNA OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da se u Odluci o imenovanju potpisnika žiro-računa
općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.13/17) mijenja točka 3. članka i glasi:
„3. Katarina Lesiov – OIB 81000696089“, te se ista poslije rasprave jednoglasno usvaja.
Ad.4.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD SRPANJ-PROSINAC 2017.GODINE
Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2017.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 srpanj – prosinac 2017.godine. jednoglasno se
usvaja.
Ad.5.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORIOVAC ZA 2017.GODINU.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne ukratko izvijestio o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine
Oriovac za 2017.godinu, te poslije rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Dubravko Kolundžić i Zdenko
Margetić, Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2017.godinu. se
jednoglasno usvaja.
Ad.6.
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OD PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
2017.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da sukladno članku 25.st.9. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu jedinice lokalne samouprave podnose godišnje izvješće o korištenju sredstava od promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta. Iznos ostvaren u 2017.godini je 1.547,04 kuna. Poslije rasprave
Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017.godini.
jednoglasno se usvaja.
Ad.7.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA
2017.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da sukladno članku 31. Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama 30% sredstava naknade prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave na
čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi i mora se namjenski koristiti za: izradu prostornih
planova i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja. Poslije rasprave Izvješće o
ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru na području općine Oriovac za 2017.godinu. se jednoglasno usvaja.
Ad.8.
IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA OSTAVRENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, ZAKUPA ZA RIBNJAKE,
PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE
IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2017.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je člankom 49. st.5 Zakona o poljoprivrednom
zemljištu propisano da sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog
zemljišta prihodi su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne)
samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno
zemljište nalazi, odnosno da su navedena sredstva koja su prihod jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave namijenjena isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta,
sređivanje zemljišnih knjiga, te podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona,
program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem
ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu, postupak uređenja zemljišta u postupku komasacije i

druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede. Poslije rasprave Izvješće o Izvješće o utrošku
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2017.godin. se jednoglasno usvaja.
Ad.9.
IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2017.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je člankom 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu propisano da općinsko vijeće za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke mjere za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, što je na sjednici Općinskog vijeća i doneseno. Odredbom
članka 12.stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu jedinice lokalne samouprave podnose
Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće
propisanih mjera iz donesenih Odluka, do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu. Poslije
rasprave Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području općine Oriovac u 2017.godini. se jednoglasno usvaja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

