REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/19-01/
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac, 12.07.2019.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 16.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 11.07.2019.godine
sa početkom u 20,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Josip Jagodar, Iva Ivezić, Đuro Pavelić, Dubravko Kolundžić, Zdenko Margetić, Draženko
Roksandić, Igor Vračić, Mirko Beketić, Mijo Galović
ODSUTNI: Tadija Krištija, Alen Pešutić, Ivan Kajmić, Pavo Fran, Matija Jošić, Suzana Majetić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen, Ivana Tomić

ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći
dopunjeni
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RED:

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Donošenje Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na području općine Oriovac
Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za općinu Oriovac
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem pisanog Ugovora
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije
Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu republike Hrvatske za
općinu Oriovac
Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 15. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.

Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

-

-

-

Dubravko Kolundžić je nazočne izvijestio da je srušen krov na Lovačkom domu u Slavonskom
Kobašu prilikom elementarne nepogode – dobiva odgovor od načelnika da mogu prijaviti
elementarnu nepogodu u Općinu, ili i da pošalju zamolbu za sanaciju štete prema općini
Oriovac.
Iva Ivezić je izvijestila da je most i pristupni put na Čimenu propao i uništen, te da ga treba
popraviti – dobiva odgovor od načelnika da bi se to moglo riješiti prilikom izgradnje pješačke
staze.
Iva Ivazić – postavlja pitanje da li mještani mogu na Čimenu saditi cvijeće, drveće i slično, kako
tko želi, a onda to smeta prilikom košenja – dobiva odgovor da će komunalna redarica izaći na
teren i utvrditi o čemu se radi.
Đuro Pavelić izvješćuje da bi kanal pored kuće Zorana Nožinića trebalo očistiti – dobiva odgovor
od načelnika da je obavijestio tvrtku IKS i oni će izvršiti radove na izmuljenju kanala.
Zdenko Margetić postavlja pitanje može li plinska mreža od Bebrine krenuti prema Slav.Kobašu
– dobiva odgovor da će načelnik kontaktirati Brod plin kakvi su njihovi planovi vezano uz
plinofikaciju Slav.Kobaša i koliko se to može ubrzati.
Mirko Beketić postavlja pitanje da li se građani još mogu javiti na natječaj za potporu
stambenog zbrinjavanja mladih – dobiva odgovor od zamjenice načelnika da je za ovu godinu
ispunjena kvota u iznosu od 300.000,00 kuna, i ako Vijeće donese odluku za raspisivanje
natječaja za 2020.godinu mogu se tek onda javljati ali s tim da se nekretnina kupuje u
2020.godini.
Igor Vračić izvješćuje da bi trebala rekonstrukcija kanala u ulici Vladimira Nazora 125 (Petar
Delić) u Lužanima – dobiva odgovor od načelnika da će se uputiti dopis u Hrvatske vode kako
bi isto stavili u svoj Plan.
Načelnik je nazočne izvijestio da je Hrvatska pošta ponudila općini da naknadu za sve uplate
koje mještani plaćaju općini Oriovac poštanskim uredima, plaća općina Oriovac, po povlaštenoj
i nešto sniženoj cijeni, što bi mještanima bila značajna pomoć, a općinu bi to godišnje koštalo
oko 25.000,00 kuna.
Isti će se način plaćanja dogovoriti i sa FINOM, za građane koji koriste usluge FINE.
Ad.3.

DONOŠENJE ODLUKE O PRAVIMA I POMOĆIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da je Općinsko vijeće općine
Oriovac donijelo Odluku o socijalnoj skrbi krajem 2014.godine, međutim zbog većeg opsega socijalne
pomoći koju općina primjenjuje svake godine potrebno je donijeti novu Odluku kojom se utvrditi uvjeti
i mjerila za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi. Poslije rasprave Odluka o pravima i pomoćima u
sustavu socijalne skrbi na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.4
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila o navedenim izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi, te se poslije rasprave nazočnih ista jednoglasno usvaja.

Ad.5.
ODLUKA O PRIGOVORIMA NA PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu određeno da
se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske raspolaže sukladno izrađenom
Programu raspolaganja. Odredbom čl.29. Zakona određeno je da se prijedlog Programa sa svom
popratnom dokumentacijom izlaže na javni uvid u prostorijama jedinice lokalne samouprave u trajanju
od 15 dana. U vrijeme trajanja javnog uvida na prijedlog Programa pristigla primjedba/prijedlog na isti,
te Općinsko vijeće mora donijeti Odluku o prigovoru. Poslije rasprave Odluka o prigovorima na
prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu
Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.6.
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je u članku 104. novoga Zakona o komunalnom
gospodarstvu određeno kako u svrhu uređenju naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u
naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnom redu. Članak
130. Zakona propisuje da će jedinice lokalne samouprave donijeti navedenu Odluku u roku od godinu
dana od dana stupanja na snagu novoga Zakona – odnosno do 4.8.2019.godine. Stupanjem na snagu
novog Zakona o komunalnom gospodarstvu ovlasti komunalnog redara su znatno uređene i osigurani
su normativni uvjeti kako bi se poboljšala provedba komunalnog redara na području jedinica lokalne
samouprave, te poslije rasprave Odluka o komunalnom redu se jednoglasno usvaja.
Ad. 7.
ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE OBAVLJAJU PUTEM PISANOG UGOVORA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je Općinsko vijeće općine Oriovac 2014.godine
donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora na području općine
Oriovac. Obzirom da je stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, sukladno članku 48.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno je odlukom odrediti komunalne djelatnosti
koje se na njezinom području mogu obavljati na temelju pisanog ugovora. Predloženom Odlukom
propisuje se da se održavanje nerazvrstanih cesta obavlja putem pisanog ugovora (što smo već
odradili). Nadalje, održavanje javne rasvjete također se obavlja putem pisanog ugovora (što je također
već odrađeno). I deratizacija i dezinsekcija se također smatraju komunalnim djelatnostima, te se
preporuča da se iste također reguliraju ovom Odlukom. Poslije rasprave Odluka o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora na području općine Oriovac je jednoglasno
usvojena.

Ad.8.
ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE OBAVLJAJU PUTEM KONCESIJE
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je Općinsko vijeće općine Oriovac 2014.godine
donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije na području općine
Oriovac. Obzirom da je stupio na snagu novi zakon o komunalnom gospodarstvu, sukladno članku 44.
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno je odlukom odrediti komunalne djelatnosti

koje se na njezinom području mogu obavljati na temelju koncesije. Predloženom Odlukom raspisuje se
da se obavljanje dimnjačarskih poslova obavlja putem koncesije. Poslije rasprave Odluka o
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije na području općine Oriovac se
jednoglasno usvaja.
Ad.9.
DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske i naglašava da se prije usvajanja istoga donijeti odluka o maksimalnoj
površini koja će se davati u zakup. Poslije rasprave svih nazočnih sa 8 glasova za i 1 glasom protiv
donesen je maksimalni dio od 50 hektara koje se može dati u zakup, te se poslije jednoglasno usvaja
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Oriovac.

Ad.10.
ODLUKA O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA KOMUNALNOG REDARSTVA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala po pitanju ove Odluke, tj. da bi sada trebali donijeti novu
Odluku o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva u kojoj bi osim ove četiri postojeće
općine uključila i općina Nova Kapela koja je iskazala potrebu za obavljanju poslova komunalnog
redarstva na svom području. Poslije rasprave po ovoj točki Odluka o zajedničkom obavljanju poslova
komunalnog redarstva se jednoglasno usvaja.

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

