
REPUBLIKA  HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
KLASA: 022-01/18-01/1 
URBROJ: 2178/10-01-18-2 
Oriovac,  04.09.2018.godine. 
 

I Z V O D    I Z     Z A P I S N I K A 
sa  10.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 03.09.2018.godine 

sa početkom u 20,00 sati u vijećnici općine Oriovac 
 

NAZOČNI:  Josip Jagodar,  Iva Ivezić, Dubravko Kolundžić, Zdenko Margetić, Đuro Pavelić, Damir Kajmić, 
                    Pavo Fran, Igor Vračić, Mijo Galović 
                                        
ODSUTNI: Draženko Roksandić, Matija Jošić, Suzana Majetić, Alen Pešutić, Mirko Beketić, Tadija Krištija 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen, Željka Čorak 
 
ZAPISNIK VODILA:  Darija Jandik 
 
 
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar  otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 
dopunjeni  

D N E V N I     R E D  : 
 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Vijeća općine Oriovac 
2. Aktualan sat 
3. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja 

javne rasvjete na području općine Oriovac  
4. Donošenje Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području općine 

Oriovac za razdoblje od 2018.-2021.godine. 
5. Zaključak o donošenju Analize davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za obavljanje 

javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja općine Oriovac  
 
Dnevni red se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.1. 
 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC 
 

Zapisnik sa 9.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.2. 
 

AKTUALAN SAT 
 

- Josip Jagodar – postavlja pitanje da li će biti dostavljene i bilježnice za učenike O.Š.-a – 
zamjenica načelnika Željka Čorak je izvijestila da će se bilježnice još ovaj tjedan podijeliti po 
školama 



- Josip jagodar zamoljava da se u Slavonskom Kobašu na Markovom trg  pokraj  staza počupa 
trava – dobiva odgovor od načelnika da će se isto odraditi 

- Pavo Fran – izvijestio da je  prilikom izgradnje Javne rasvjete u Malinu u ul. M.Gupca br. 25 
podkopana  županijska cesta i da bi se isto trebalo sanirati – dobiva odgovor od načelnika da 
će se isto u vrlo kratkom roku riješiti 

- Pavo Fran – postavlja pitanje kada će se postaviti podloge na dječja igrališta – dobiva odgovor 
od zamjenice načelnika Željke Čorak da su podloge naručene i  čim stignu  biti će postavljene 

- Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da je Brod plin raspisao natječaj za izvođenje 
radova – produžetak mreže od Malina (od pruge) do središta Lužana, i zainteresirani mještani 
se mogu javljati Brod plinu za priključke na plinsku mrežu 

- Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da su sredstva od vijećničkih naknada isplaćena: 
10.000,00 kn Marinu Janković iz Oriovca i 4.000,00 kn Ivani Jagodar iz Slavonskog Kobaša. 

- Iva Ivezić – postavlja pitanje da li svi mještani na Čimenu  mogu  imati septičke jame – dobiva 
odgovor od načelnika da ne mogu i da pretpostavlja o kome i o čemu se radi , te da će 
komunalna redarica provjeriti što može napraviti po pitanju istoga 

- Đuro Pavelić postavlja pitanje zašto Hrvatske šume nisu sanirali brdski put u Malinu – dobiva 
odgovor od zamjenice načelnika Željke Čorak da je obavljen razgovor sa predstavnicom 
Hrvatskih šuma i da bi ovih dana trebali riješiti sanaciju istoga 

- Đuro Pavelić daje prijedlog za proširenjem parkirališta na groblju Kujnik-Malino, i predlaže da 
općina kupi zemljište koje se nalazi u blizini postojećeg parkirališta – dobiva odgovor od 
načelnika da će se kupovina zemljišta za gradnju parkirališta na groblju Kujnik-Malino 
eventualno staviti u Plan Proračuna za slijedeću godinu, ako se tako odluči.  

 
Ad.3. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU OSOBE KOJOJ SE POVJERAVA OBAVLJANJE KOMUNALNIH 

POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da se na raspisani javni natječaj za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javne rasvjete na objektima i uređajima javne rasvjete na području općine Oriovac 
u predviđenom roku je zaprimljena je jedna ponuda od Orioelektro iz Oriovac. Povjerenstvo za 
provedbu postupka prikupljanja ponuda izvršilo je pregled pristigle ponude kojom je prilikom utvrđeno 
da je ponuditelj priložio sve tražene dokaze i drugu dokumentaciju te se stoga smatra prihvatljivom. 
Predlaže se Općinskom vijeću da istu prihvate. Poslije rasprave vijećnika jednoglasno se usvaja Odluka 
o izboru tvrtke  Orioelektro iz Oriovca kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja 
javne rasvjete na području općine Oriovac na vrijeme od 4 godine. 

 
Ad.4. 

 
DONOŠENJE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM NA 

PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 
 

Zamjenica načelnika Željka Čorak je nazočne upoznala o donošenje Strategije izjednačavanja 
mogućnosti za osobe s invaliditetom  za razdoblje od 2018. 2021 godine vezano je uz specifične potrebe 
osoba s invaliditetom te ostvarivanje zaštite njihova prava Općina Oriovac , te ista prati strukturu i 
sadržaj Nacionalne strategije. Prihvaćanjem i provođenjem mjera Strategije uspostavlja se učinkovit i 
odgovoran sustav cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom na području Općine putem mjera i 
aktivnosti koje će Općina Oriovac poduzimati i provoditi samostalno ili u suradnji s tijelima državne 
uprave, ustanovama, udrugama osoba s invaliditetom i drugim pravnim i fizičkim osobama. Strategija 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Oriovac za razdoblje od 2018. 
godine do 2021. godine sadržana je u V. glavnih poglavlja a to su Uvod, Nacionalna strategija 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, Strategija 



izjednačavanja mogućnost za osobe s invaliditetom od 2018. godine do 2021. godine Općine Oriovac, 
područja djelovanja, te završne odrednice. Strategijom su obuhvaćeni svi važni dijelovi određeni 
Nacionalnom Strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom kao što su obitelj, život 
u zajednici, odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna skrb, stanovanje, mobilnost i 
pristupačnost, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje, radi i mirovinsko osiguranje, pravna zaštita i 
zaštita od zlostavljanja, informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti, sudjelovanje u kulturnom 
životu, javnom i političkom životu, istraživanje i razvoj, rekreacija, sport i razonoda, rizične situacije i 
humanitarna krizna stanja, udruge osoba s invaliditetom u civilnom društvu kao i međunarodna 
suradnja. Istom se ne planiraju iznosi financijskih sredstava jer će se potrebna sredstva za provedbu 
svih mjera i aktivnosti osiguravati za svaku godinu u proračunu Općine Oriovac. Za provođenje ove 
Strategije u narednom razdoblju osiguravat će se financijska sredstva u Proračunu Općine Oriovac.  
Poslije rasprave nazočnih vijećnika Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na 
području općine Oriovac se  jednoglasno usvaja. 
 

 
Ad.5. 

 
ZAKLJUČAK O DONOŠENJU ANALIZE DAVANJA KONCESIJE I PROCJENE VRIJEDNOSTI KONCESIJE ZA 
OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA S 

PODRUČJA  OPĆINE ORIOVAC  
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da  Stručno povjerenstvo za koncesiju u skladu sa 
Zakonom o koncesijama ( „Narodne novine“ broj 69/2017.) i Odlukom o komunalnim djelatnostima na 
području Općine Oriovac sudjeluje u pripremi i provedbi postupka za davanje koncesije, između ostalog 
surađuje s Davateljima koncesija pri izradi analiza davanja koncesije za obavljanje komunalnih 
djelatnosti iz naslova na području Općine Oriovac. Obzirom na naprijed navedeno predlaže se 
donošenje Analiza davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja Općine Oriovac na području Općine 
Oriovac kao što je naprijed navedeno.  Nositelj izrade i predlagatelj akta je Jedinstveni upravni odjel. 
Poslije rasprave nazočnih vijećnika jednoglasno se usvaja Zaključak o donošenju Analize davanja 
koncesije i procjene vrijednosti koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
komunalnog otpada s područja općine Oriovac.  
 

 
 

 
 
 

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


