REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
KLASA: 022-01/18-01/1
URBROJ: 2178/10-01-18-2
Oriovac, 08.06.2018.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 9.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 07.06.2018.godine
sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Josip Jagodar, Mijo Galović, Suzana Majetić, Zdenko Margetić, Igor Vračić, Mirko Beketić,
Đuro Pavelić, Alen Pešutić, Iva Ivezić, Tadija Krištija
ODSUTNI: Draženko Roksandić, Matija Jošić, Pavo Fran, Ivan Kajmić, Dubravko Kolundžić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen, Željka Čorak, Katarina Lesiov, Ivana Tomić
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći
dopunjeni
DNEVNIRED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Vijeća općine Oriovac
Donošenje Izmjene i dopune Poslovnika općine Oriovac
Aktualan sat
Izvješće o izvršenju Proračuna općine Oriovac za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine.
Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2017.godini
Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine
Oriovac u 2017.godini.
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Oriovac u 2017.godini
Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.godine.
Izvješće o ostvarenju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u
2017.godini
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2017.godini
Izvješće o ostvarenju Programa u kulturi na području općine Oriovac u 2017.godini
Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2017.godini
Izvješće o financiranju programa, projekta i aktivnosti udruga iz Proračuna općine Oriovac u
2017.godini.
Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice općine Oriovac u 2017.godini.
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Odluka o grobljima na području općine Oriovac
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Oriovac

18. Odluka o visini komunalne usluge za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Oriovac
19. Odluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme
20. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac za projekt
„Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“
21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nerazvrstane ceste
Dnevni red sa dopunom se jednoglasno usvaja.
Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 7.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.2.
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća Josipa Jagodar mijenja se dio članka 44. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oriovac u kojem je izmijenjeno da vijećnici mogu na sjednici Općinskog vijeća
postaviti 3 pitanja, poslije rasprave se Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća općine Oriovac
jednoglasno usvajaju.
Ad.3.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

-

Vijećnik Đuro Pavelić – postavlja pitanje zašto Hrvatske šume nisu završile popravak šumskog
puta u Malinu – dobiva odgovor od zamjenice načelnika Željke Čorak da je osobno u kontaktu
sa predstavnicima Hrvatskih šuma od kojih je zatraženo da se šumski put dovede u prvobitno
stanje, što je i dogovoreno da se odradi, te da se ne čekaju jesenske kiše i blato.
Vijećnik Igor Vračić – postavlja pitanje kako riješiti odvoz komunalnog otpada, stvaraju se
divlje deponije u naselju Lužani – dobiva odgovor od načelnika da se može vratiti dio „zelenih
otoka“, ali smatra da će i dalje nesavjesni mještani na tim istim zelenim otocima praviti divlje
deponije. Također je najavio nabavku novih spremnika preko Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu (papir, staklo,
plastika).
Vijećnik Tadija Krištija smatra da bi se i u naselje Kujnik trebali vratiti kontejneri na zelene
otoke, i postavlja pitanje da li se dogovorilo sa predstavnicima Hrvatskih voda oko čišćenja
kanala u Kujniku - dobiva odgovor od zamjenice načelnika Željke Čorak da je sa
predstavnicima Hrvatskih voda izašla na teren i utvrdila da je čišćenje navedenih kanala u
Kujniku u planu Hrvatskih voda za 2018.godinu.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne informirao da za sada nema nikakve nove informacije o
produžetku plinske mreže prema Lužanima, ali će nastojati stupiti u kontakt sa Brod plinom i
izvijestiti vijećnike po pitanju istoga.
Načelnik Antun Pavetić je izvijestio vijećnike da je novac od vijećničkih naknada prebačen
obitelji Janković iz Oriovca za liječenje njihovog sina.

Ad.4.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. 2017. DO 31.12.2017.GODINE.
Načelnik je nazočne izvijestio da je Zakonom o proračunu propisana obveza načelnika jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na usvajanje Izvješća o
izvršenju Proračuna za prethodnu godinu. U skladu s tim sačinjeno je Izvješće o izvršenju Proračuna
općine Oriovac od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine, kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI
Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 14.512.842,79 kuna, odnosno ostvarenje sa 96 %
u odnosu na planirano.
Prihodi poslovanja obuhvaćaju sljedeće vrste prihoda:
 Prihodi od poreza – koji su ostvareni u iznosu od 3.251.229,24 kuna
 Prihodi iz državnog proračuna – koji su ostvareni u iznosu od 8.469.376,84 kuna
 Prihodi od imovine – koji su ostvareni u iznosu od 589.084,49 kuna, a koja uključuju prihode
od financijske i nefinancijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i depozit po
viđenju, naknada za koncesiju, prihod zakupa i iznajmljivanja imovine)
 Prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u iznosu od 2.063.996,99 kuna, a uključuju
upravne pristojbe, komunalni doprinos, komunalna naknada, doprinos za šume, prihod od
grobne naknade i ostali prihodi,
 Prihod od prodaje nefinancijske imovine - ostvaren u iznosu od 139.155,23 kuna (zemljište,
stanovi)
RASHODI I IZDACI
Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 16.380.651,16 kuna ili 108 % u odnosu na planirano.
Rashodi i izdaci obuhvaćaju slijedeće:
 Rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 1.678.770,48 kuna, uključuju plaće i
doprinose za redovan rad i plaće za javne radove
 Materijalni rashodi – ostvareni su u iznosu od 6.802.568,46 kuna, a obuhvaćaju: Naknade
troškovima zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge ostale izdatke,
 Financijski rashodi – ostvareni su u iznosu od 46.494,75 kuna, a sastoje se od: ostali
financijski rashodi, bankarske usluge, zatezne kamate
 Ostali rashodi – ostvareni su u iznosu od 3.205.564,10 kuna a odnose se na transfere
sportskim, kulturnim, vjerskim i ostalim udrugama, vatrogasnoj zajednici općine i dječjem
vrtiću „Ivančica Oriovac“ kao i naknada štete pravnim i fizičkim osobama,
 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – osnovani su u iznosu od 2.905.198,59 kuna, a
odnose se na izgradnju cesta, objekata, javne rasvjete, sanacije deponija, nabavka knjiga,
opreme i sl.
 Rashodi i naknade građanima i kućanstvima - 1.742.054,78 kuna
Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Đuro Pavelić, Zdenko Margetić, Igor Vračić i Mirko
Beketić Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.godine
se jednoglasno usvaja.

Ad.5.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U
2017.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine
Oriovac u 2017.godini predviđen je iznos od 2.812.000,00 kuna, a ovim Izvješćem program je
ostvaren sa 2.880.198,27 kuna, kako je navedeno po stavkama i po mjestima u kojemu su radovi
ostvareni. Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Josip Jagodar, Zdenko Margetić i Alen
Pešutić Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2017.godini se
jednoglasno usvaja.
Ad.6.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATANA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2017.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom tekućeg investicijskog održavanja
objekata na području općine Oriovac u 2017.godini predviđen je iznos od 1.380.000,00 kuna, a ovim
Izvješćem Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u
2017.godini, ostvaren je u iznosu od 1.508.238,54 kuna, te raspoređen po radovima koji su se izvodili
na području općine u 2017.godini, a po zahtjevima Mjesnih odbora. Poslije rasprave Izvješće o
ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u
2017.godini se jednoglasno usvaja.
Ad.7.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATAI UREĐAJA KOMUNALNE
INFRATRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2017.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo
15.12.2017.godine Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017.godinu (u nastavku teksta: Program). Program je donesen sukladno članku 30. st.4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.
Sukladno odredbama istoga Zakona, postoji obveza podnošenja Izvješća o ostvarenju Programa za
prethodnu kalendarsku godinu, kako je predloženo u privitku. U privitku se daje financijski plan sa
detaljnim opisom izvedenih radova iz kojeg je vidljivo da je isti planiran u iznosu od 2.003.000,00
kuna, a sa 31.12.2017.godine ostvaren u iznosu od 1.978.039,66 kuna. Poslije rasprave Izvješće o
ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Oriovac u 2017.godini jednoglasno se usvaja.
Ad.8.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ST.1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2017.GODINI.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je na temelju članka 28. st.1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. za 2017.godinu (u daljnjem tekstu: Program).
Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture, opseg poslova održavanje i financijska

sredstva za ostvarenje Programa.
Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje groblja.
TOČKA 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
Odvodnja atmosferskih voda planirana je u iznosu od 95.000,00 kuna a sa 31.12.2017.godine
ostvarena sa 257.523,03 kuna. Do povećanja je došlo zbog velikih oborina te potrebe za uređenjem
kanala na području općine.
TOČKA 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Održavanje javnih površina planirano je sa 65.000,00 kuna, a sa 31.12.2017.godine ostvareno sa
73.000,00 kuna.
TOČKA 3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je u iznosu od 975.000,00 kuna, a sa 31.2.2017.godine
ostvareno je u iznosu od 1.353.521,97 kuna.
TOČKA 4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Održavanje javne rasvjete planiran je u iznosu od 115.000,00 kn, a sa 31.12.2017.godine ostvaren je
u iznosu od 132.835,12 kuna.
TOČKA 5. UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU
Utrošak električne energije planiran je u iznosu od 340.000,00 kuna, a sa 31.12.2017.godine ostvaren
je u iznosu od 506.940,63 kuna.
TOČKA 6. ODRŽAVANJE GROBLJA
Novim Planom Programa sredstva su bila predviđena u iznosu od 91.000,00 kuna, a ostvarenje je sa
31.12.2017.godine u iznosu od 165.601,24 kuna.
Poslije rasprave, Izvješće o ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
čl.22.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.godini jednoglasno se usvaja.

Ad.9.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2017.GODINI.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je
Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti.
Navedenim
Pravilnikom određen je način rada i rukovođenje Vlastitim pogonom te radna mjesta potrebna za
funkcioniranje istoga.
Člankom 5. Pravilnika izrađuje se Izvješće o ostvarenju plana i programa za
proteklu kalendarsku godinu i podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje kako je predloženo u
privitku. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Plana i Programa rada vlastitog pogona za obavljanje
komunalne djelatnosti u općini Oriovac u 2017.godini se jednoglasno usvaja.

Ad.10.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC U 2017.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da su Program javnih potreba u
sportu na području općine Oriovac planirana su sredstva u iznosu od 1.120.500,00 kuna, a sa
31.12.2017. godine ostvarena u iznosu od 969.485,17 kuna.
Transferi sportskim društvima
predviđeni su u iznosu od 1.120.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 969.485,17 kuna, te izdaci u
sportu predviđeni su u iznosu od 500,00 kuna, a ostvareni sa 0,00 kuna. Poslije rasprave Izvješće o
ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2017.godini se usvaja
jednoglasno.
Ad.11.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2017.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da su javne potrebe u kulturi u
2017. godini planirane u iznosu od 248.000,00 kuna, a sa 31.12.2017. godine ostvarene su u iznosu od
229.709,07 kuna, od toga ostvareno je:
- transferi KUD-ovima ……………………… 137.400,00 kuna
- manifestacije u kulturi ………………….. 47.918,75 kuna
- nabavka knjiga ……………………………… 11.400,32 kune
- grafičke i tiskarske usluge …………….. 32.990,00 kuna
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u
2017.godini jednoglasno se usvaja.
Ad.12.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2017.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da je Programom socijalnih
potreba na području općine Oriovac u 2017. godini predviđen iznos od 1.392.700,00 kuna, a sa
31.12.2017. godine ostvaren je u iznosu od 1.742.054,78 kuna. Od toga ostvareno je za:
1.) a) podmirenje troškova stanovanja ………………………………… 12.634,11 kuna
b) jednokratne novčane pomoći …………………………………….. 50.500,00 kuna
c) osiguravanje ogrijeva ………………………………………………….. 106.450,00 kuna
d) naknada za rođenje djeteta ……………………………………….. 64.000,00 kuna
e) troškovi školske kuhinje ……………………………………………… 28.422,00 kuna
f) nabavka udžbenika………………………………………………………. 187.633,16 kuna
g) subvencija prijevoza za učenike ………………………………….. 94.689,15 kuna
h) podmirenje pogrebnih troškova………………………………….. 6.456,45 kuna
i) ostali oblici pomoći ……………………………………………………… 965.821.27 kuna
2.) PSGO – Program ………………………………………………………………. 137.048,28 kuna
3.) Sufinanciranje studenata …………………………………………………. 88.400,00 kuna
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u
2017.godini se jednoglasno usvaja.

Ad.13.
IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU PROGRAMA, PROJEKTA I AKTIVNOSTI UDRUGA IZ PRORAČUNA
OPĆINE ORIOVAC U 2017.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je podnijela izvješće o financiranju programa projekata i
aktivnosti udruga iz proračuna općine Oriovac u 2017.godine, te se poslije rasprave Izvješće o
financiranju programa, projekata i aktivnosti udruga iz proračuna općine Oriovac u 2017.godini
jednoglasno usvaja.
Ad.14.
IZVJEŠĆE O RADU NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OPĆINE ORIOVAC U 2017.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila o radu Narodne knjižnice i
čitaonice Oriovac u 2017.godini, te se isto jednoglasno usvaja.
Ad.15.
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S
NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Zamjenica načelnika Željka Čorak je nazočne izvijestila da Zakon obvezuje donošenje Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama, iako ne samo naša općina nego mnoge općine, gradovi i
županije nemaju uvjete za provedbu navedene Odluke, te predlaže Općinskom vijeću da se usvoji
Odluka koja je usklađena sa Zakonom. Poslije rasprave Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama se
jednoglasno usvaja.
Ad.16.
ODLUKA O GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je važeću Odluku o uvjetima i načinu korištenja
groblja donijelo Općinsko vijeće općine Oriovac u prosincu 1998.godine, te kasnije nekoliko izmjena i
dopuna iste Odluke. Odluka je donesena temeljem odredbi Zakona o grobljima (N.N. br. 19/98 i
50/12), u kojoj su uređeni uvjeti, način korištenja i upravljanja grobljima na području općine Oriovac.
Primjenom važeće Odluke o grobljima u praksi se ukazala potreba za donošenjem nove Odluke (jer je
u 2017.godini bila još jedna izmjena Zakona) kako s obzirom na značajan vremenski odmak od dana
njezina donošenja, tako i u pogledu potrebe usklađenja iste sa propisima koji svojim odredbama
uređuju sadržaj, način i uvjete vezane uz groblja. Poslije rasprave Odluka o grobljima na području
općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.17.
PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Programom raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području općine Oriovac, te poslije rasprave u kojoj su

sudjelovali vijećnici Iva Ivezić, Zdenko Margetić, Mijo Galović isti se usvaja sa 9 glasova za i 1
glasom protiv.
Ad.18.
ODLUKA O VISINI KOMUNALNE USLUGE ZA OBAVLJANJE POGREBNIH POSLOVA NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC
Zamjenica Željka Čorak je nazočne upoznala sa prijedlogom Odluke o visini komunalne usluge za
obavljanje pogrebnih poslova na području općine Oriovac, poslije rasprave u kojoj su sudjelovali
vijećnici: Zdenko Margetić, Josip Jagodar, Iva Ivezić, Igor Vračić, Mirko Beketić, Đuro Pavelić,
Odluka o visini komunalne usluge za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Oriovac se
usvaja sa 8 glasova za i 2 glasa protiv.
Ad.19.
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME
Zamjenica Željka Čorak je nazočne upoznala sa prijedlogom Odluke o visini naknade za dodjelu
grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, poslije rasprave ista Odluka se jednoglasno usvaja.
Ad.20.
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
ZA PROJEKT „DOGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC“
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području općine Oriovac za projekt „Dogradnja objekta dječjeg vrtića
„Ivančica Oriovac“, te poslije rasprave vijećnika ista Odluka se jednoglasno usvaja.

Ad.21.
ODLUKA O UKIDANJU STATUSAJAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA DIJELU NERAZVRSTANE
CESTE
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa prijedlogom Odluke o ukidanju statusa javnog
dobra u općoj uporabi na dijelu nerazvrstane ceste, te se poslije rasprave vijećnika ista Odluka
jednoglasno usvaja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Josip Jagodar, mag.edu.
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