
REPUBLIKA  HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
Klasa: 022-01/16-01/ 
Urbroj: 2178/10-01-15-2 
 
Oriovac,  11.03.2016.godine. 
 
 
 

I Z V O D    I Z     Z A P I S N I K A 
sa 15.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 10.03.2016.godine 

sa početkom u 18,30 sati u vijećnici općine Oriovac 
 

NAZOČNI:  Miroslav Maričić, Zdenko Pavić, Željka Čorak, Mirko Beketić, Igor Vračić, Ivan Ivezić, 
                    Petar Džinić, Ivan Lalić, Dragica Vučković, Patar Delić, Manda Lalić, Vlatko Klarić, Tadija 
                     Krištija 
 
ODSUTNI:  Jozo Hrgić, Božidar Jurić 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić,  Jadranko Mličević, Anica Hemen, Dario Pavić (županijski vijećnik) 
                                
 
ZAPISNIK VODILA:  Darija Jandik 
 
 
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže 
slijedeći dopunjeni 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 14.sjednice  Općinskog vijeća općine Oriovac 
2. Aktualan sat 
3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2015.godinu.  
4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na osnivanje Javne vatrogasne postrojbe Slavonski 

Brod  
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“  
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“  
7. Donošenje Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg 

vrtića „Ivančica Oriovac“  
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju 

prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“  
9. Financijski plan Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ za 2016.  
10. Donošenje Odluke po zamolbi Udruge proizvođača mlijeka  Brodsko-posavske županije 
11. Donošenje Odluke o visini najma poslovnog prostora Hrvatske pošte u domovima u Oriovcu i 

Slavonskom Kobašu 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
 



Ad.1.  
 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC 
 

Zapisnik sa 14. sjednice Vijeća je  jednoglasno usvojen. 
 

Ad.2. 
 

AKTUALAN SAT 
 

- Ivan Ivezić postavlja pitanje tko je nasuo sa krupnim otpadom poljski put (spust)  u Lužanima 
ispod svinjaca, te je problem poljoprivrednicima doći do svojih njiva – dobiva odgovor od 
načelnika da je isti spust u vlasništvu Žita Osijek, ali predlaže da se izađe na teren i da se 
pronađe rješenje kako sanirati isto. 

- Ivan Ivezić – nije dobio odgovor po pitanju rješavanja prolaza poljskim putem kod Oriolika – 
dobiva odgovor od načelnika da je isto rješavano prije par sjednica Općinskog vijeća gdje je 
bio dostavljen nalaz ovlaštenog geodete po pitanju istoga. Obzirom da vijećnik Ivan Ivezić nije 
zadovoljan istim donesen je zaključak da zamjenik načelnika i voditelj komunalnog pogona 
izađu na teren i ako bude potrebe da se pozove drugi ovlašteni geodeta kako bi se utvrdilo 
pravo stanje. 

- Manda Lalić postavlja pitanje  da li je općina odobrila odvoz otpada kraj ceste prema 
Slavonskom Kobašu – dobiva odgovor od načelnika da je općina u dogovoru sa Mjesnim 
odborom odobrila odlaganje samo biološkog otpada i da će ovaj postojeći otpad sanirati. 

- Ivan lalić postavlja pitanje da li se može obavijestiti Jakob Becker da češće prazni kontejnere 
– dobiva odgovor od načelnika da se sa tvrtkom  Jakob Becker  razgovara po pitanju 
problema pražnjenja zelenih otoka, i vjerujemo da će se vrlo brzo riješiti ovaj problem. 

- Zdenko Pavić postavlja pitanje da li će se vratiti kontejneri u Malino – dobiva odgovor od 
načelnika da će se isti vratiti u nadi da se neće u njih odlagati komunalni otpad. 

- Igor Vračić postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja javne rasvjete Malino – Lužani – dobiva 
odgovor od pročelnice da je projektna dokumentacija spremna i da se čeka samo javni 
natječaj. 

- Igor Vračić  postavlja pitanje da li se može postaviti javna rasvjeta između Živika i Pričca – 
dobiva odgovor od načelnika da će se pregovarati sa Elektrom da izvrše rekonstrukciju mreže, 
a onda bi općina postavila javnu rasvjetu na nove stupove. 

- Vlatko Klarić postavlja pitanje da li se može izmjestiti rasvjetni stup sa pola pomoćnog  
igrališta NK Slavonac u Slav.Kobašu – dobiva odgovor od načelnika da će se razgovarati sa 
Elektrom  da se isto riješi ako postoji mogućnost. 

- Dario Pavić je nazočne izvijestio da je na Županijskoj skupštini postavio pitanje rješavanja 
prijelaza pješaka preko željezničke pruge, ali odgovor još nije dobio, te predlaže da općina 
uputi ponovo dopis HŽ kako bi se isto riješilo – načelnik daje odgovor da je općina uputila 
dopis na koji nije dobila odgovor ali će se proslijediti novi dopis prema HŽ. 

- Miroslav Maričić – postavlja pitanje što je po pitanju rješavanja rekonstrukcije nerazvrstanih 
cesta – pročelnica je nazočne izvijestila da je dio dokumentacije završen, a ostali dio je pri 
kraju i čeka se raspisivanje natječaja da se možemo javiti. Ulica Luke Ilića u Oriovcu će se 
privremeno sanirati.      
 

Ad.3.   
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORIOVAC ZA 2015.GODINU. 
 

Načelnik Antun Pavetić je podnio Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 
2015.godinu, te se poslije rasprave u kojoj je sudjelovao vijećnik Igor Vračić isto jednoglasno usvaja. 



Ad.4. 
 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OSNIVANJE JAVNE VATROGASNE 
POSTROJBE SLAVONSKI BROD 

 
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da bi se  osnivanjem Javne vatrogasne postrojbe 
Slav.Brod u kojoj bi suosnivač bila i općina Oriovac postigla učinkovitija organizacija u području zaštite 
od požara. Poslije rasprave jednoglasno se donosi Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje Javne 
vatrogasne postrojbe Slavonski Brod po predloženoj Varijanti 3. 

 
Ad.5. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT DJEČJEG VRTIĆA 

„IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13), Statut dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće dječjeg 
vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača. Statut je donesen na 1. Konstituirajućoj sjednici Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ koja je održana 05.02.2016.godine. Predloženim Statutom 
utvrđene su osnovne odredbe rada Dječjeg vrtića, djelatnost, upravljanje vrtićem, način izbora 
Ravnatelja i Upravnog vijeća vrtića i ostale odredbe kako je navedeno. Poslije rasprave Odluka o 
davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ je jednoglasno usvojena. 
 

Ad.6. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM 
USTROJSTVU I NAČINU RADA DAJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da Sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg 
vrtića donosi Upravno vijeće vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača. Također člankom 50. Statuta 
Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ propisano je da Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
donosi Upravno vijeće vrtića. Prijedlog Pravilnika je donesen na 1.konstituirajućoj sjednici Upravnog 
vijeća koja je održana 05.02.2016.godine kojim je utvrđeno unutarnje ustrojstvo vrtića sa potrebnim 
djelatnicima vrtića utvrđenih zakonom. Poslije rasprave Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ je jednoglasno 
usvojena. 

Ad.7. 
 

DONOŠENJE PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA 
DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) u članku 48. propisano je da dječji vrtić koji je osnovala jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave naplaćuje svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, 
sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice osim programa predškole koji je za 
roditelje besplatan. Ovim Pravilnikom utvrđeni su kriteriji po kojima roditelji – korisnici usluga vrtića 
sudjeluju u ekonomskoj cijeni i to razrađeno po prosjeku primanja po članu obitelji. Poslije rasprave 
Pravilnik o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 
se jednoglasno usvaja.  
 

 



Ad.8. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPISU DJECE I 
OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DJEČJEM VRTIĆU „IVANČICA ORIOVAC“ 

ORIOVAC 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da sukladno članku 35. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 
korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“ donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića uz 
prethodnu suglasnost osnivača. Pravilnik  je donesen na 2. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Ivančica Oriovac“ koja je održana 26.02.2016.godine. Predloženim Pravilnikom utvrđena su mjerila i 
postupak upisa djece u vrtić te ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića. Poslije 
rasprave Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i 
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“ se jednoglasno usvaja. 
 
  

Ad.9. 
 

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Financijskim planom Dječjeg vrtića „Ivančica 
Oriovac“ za 2016 godinu i projekcije za 2017 i 2018.godinu, te poslije rasprave isti se  jednoglasno 
usvaja. 

 
Ad.10. 

 
DONOŠENJE ODLUKE PO ZAMOLBI UDRUGE PROIZVOĐAČA MLIJEKA  BRODSKO-POSAVSKE 

ŽUPANIJE 
 

Načelnik je nazočne upoznao po pitanju zamolbe Udruge proizvođača mlijeka BPŽ za subvenciju 
ženske teladi predviđene za daljnju reprodukciju na OPG-a, te se poslije rasprave u kojoj su 
sudjelovali vijećnici Igor Vračić , Ivan Ivezić, Petar Džinić, Vlatko Klarić, Miroslav Maričić, Dragica 
Vučković jednoglasno donosi Odluka za subvenciju u iznosu od 500,00 kuna godišnje za žensko tele 
predviđeno za daljnju reprodukciju, a koje se nalazi u registru. 

 
Ad.11. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O VISINI NAJMA POSLOVNOG PROSTORA HRVATSKE POŠTE U DOMOVIMA U 

ORIOVCU I SLAVONSKOM KOBAŠU 
 

Odluka o visini najma poslovnog prostora Hrvatske pošte u Društvenim domovima u Oriovcu i 
Slavonskom Kobašu u iznosu od 1 kune/m2 se jednoglasno usvaja. 

 
 
Zapisnik vodila: 
 
  Darija  Jandik 
                                                                                                                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                                                    OPĆINE  ORIOVAC   
                                                                                                           
                                                                                                                     Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r. 
                                                                


