
REPUBLIKA  HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
Klasa: 022-01/19-01/ 
Urbroj: 2178/10-01-19-2 
 
Oriovac,  25.09.2019.godine. 
 
 
 

I Z V O D    I Z     Z A P I S N I K A 
sa  17.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 24.09.2019.godine 

sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac 
 

NAZOČNI:  Josip Jagodar, Iva Ivezić,  Alen Pešutić, Dubravko Roksandić, Mirko Beketić, Igor Vračić, 
                     Đuro Pavelić, Zdenko Margetić, Ivan  Kajmić 
             
ODSUTNI:  Tadija Krištija,  Pavo Fran, Matija Jošić, Suzana Majetić, Mijo Galović, Dubravko Kolundžić 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić,  Željka Čorak, Anica Hemen,  Katarina Lesiov 
                                
 
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 16.sjednice Općinskog vijeća 
2. Aktualan sat 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2019.godinu  
4. Donošenje Odluke o korekciji financijskog rezultata za 2019.godinu  
5. Donošenje Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite općine Oriovac  
6. Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj 2019.godine 
7. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva općine Oriovac za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
8. Zaključak o pokretanju postupka izbora i imenovanja članova Savjeta mladih općine Oriovac  
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 
10. Donošenje Odluke o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića “Ivančica Oriovac“  
11. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019.godinu. 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
 

Ad.1.  
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC 

 
Zapisnik sa 16. sjednice Vijeća je  jednoglasno usvojen. 

 



Ad.2. 
AKTUALAN SAT 

 
- Zamjenica načelnika Željka Čorak je vijećnike informirala da će kanadska tvrtka koja će raditi 

probnu bušotinu u brdu, urediti i obnoviti put pored Vatrogasnog doma i dalje, za što im je 
općina izdala suglasnost. 

- Đuro Pavelić postavlja pitanje zašto je preskočena izgradnja javne rasvjete u Malinu, pa 
nastavljena u Lužanima – načelnik odgovara da je postojala opravdana potreba da se centar 
jednog od tri najveća naselja u općini kvalitetno osvijetli novom LED rasvjetom, između ostalog 
i zbog vrlo prometne županijske  ceste, škole itd,  a u cilju bolje sigurnosti u večernjim satima. 
Nadalje postojala je mogućnost isteka valjanosti građevinskoj dozvoli za taj dio Projekta, zbog 
čega su još ranije instalirana četiri stupa  u centru Lužana, a onda od njih nastavljeno dalje. 
Načelnik je rekao da će slijedeći zahvat biti nastavak u malinu, na što je vijećnik Pavelić 
odgovorio da nije zadovoljan odgovorom. 

- Zdenko Margetić – postavlja pitanje kada će se završiti započeti radovi na igralištu u 
Slav.Kobašu – dobiva odgovor od načelnika da će se  navedeni radovi izvršiti u kratkom roku, 
ove jeseni sigurni, jer je sve konkretno dogovoreno i čeka se na izvođača radova. 

- Mirko Beketić postavlja pitanje da li se može pokrenuti postupak oko saniranja nogostupa na 
Orljavskom mostu  - dobiva odgovor od zamjenice načelnika Željke Čorak da je općina već 
upućivala dopise ŽUC-u u svezi istoga, ali će ovih dana ponoviti dopis sa zamolbom da se isto 
sanira, te da bi se to moglo realizirati u sklopu izmjene javne rasvjete na mostu. 

- Josip Jagodar – trebala bi se riješiti rina na Društvenom domu u Slav.Kobašu i  zatvoriti ulaz u 
Staru školu – načelnik odgovara da će nastojati riješiti navedeno. 

 
 

Ad.3. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2019.GODINU. 

 
Načelnik je nazočne upoznao sa prihodima i primicima kako slijedi: 
do 30.lipnja 2019. godine ukupno je ostvareno 8.291.784,84 kuna prihoda i primitaka (uvršteni su 
prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić Ivančica ) što je 117,64  %  više u odnosu na isto 
razdoblje prethodne godine i 35,44 % od ukupno planiranog ostvarenja. Sukladno odredbama članka 
48. i 52 Zakona o proračunu , namjenski i  vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćuju se u Proračun 
, a namjenski prihodi Dječjeg vrtića Ivančica   izuzeti su od obveze uplate namjenskih i vlastitih prihoda  
u proračun općine Oriovac. 
 Razlog većeg ostvarenja je provedena porezna reforma , fiskalno izravnanje kao novi oblik financiranja 
JLS , te dobivene pomoći s osnove realizacije kapitalnih investicija i sa rashodima i izdacima kako slijedi: 
do 30.lipnja 2019. godine izvršeno je ukupno 5.961.049,86  kuna rashoda i izdataka (uvršteni su rashodi 
i izdaci proračunskog korisnika Dječji vrtić Ivančica)  što je 104,96 % više u odnosu na ostvareno u 
prošloj godini i 25,48 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka. Odstupanja u odnosu na planirana 
sredstva odnosi se na projekte i programe čija provedba se očekuje u drugom polugodištu. Redovni 
rashodi financiranja rada općinske uprave i kontinuirani rashodi koji se odnose na financiranje udruga 
izvršeni su u skladu s prethodnim razdobljima te planiranom dinamikom . Ostala odstupanja odnose se 
na nabavku novih programa (vezano uz e-račun, modul financiranja proračuna po izvorima, rashodi za 
zaposlene povećani su za odobreni program javnih radova. Poslije rasprave polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2019.godinu se jednoglasno usvaja.   

 
Ad.4 

ODLUKA O KOREKCIJI FINANCIJSKOG REZULTATA ZA 2019.GODINU. 
 

Načelnik je nazočne upoznao o Odluci o korekciji financijskog rezultata za 2019.godinu, te se poslije 
rasprave ista jednoglasno usvaja. 



Ad.5. 
ODLUKA O OSNIVANJU, SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ORIOVAC 

 
Zamjenica načelnika Željka Čorak je nazočne upoznala da se ovom Odlukom osniva postrojba civilne 
zaštite opće namjene, te se utvrđuje sastav i struktura postrojbe civilne zaštite  za provedbu mjera i 
aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja 
posljedica terorizma i ratnih razaranja. Poslije rasprave Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi 
postrojbe Civilne zaštite općine Oriovac se jednoglasno  usvaja. 
 

Ad.6. 
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019.GODINE. 

 
Načelnik  podnosi Izvješće o radu  za razdoblje siječanj  -  lipanj 2019.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 siječanj – lipanj  2019.godine. jednoglasno se usvaja. 
 

 
Ad. 7. 

RJEŠENJE O OSNIVANJU I IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA OPĆINE ORIOVAC ZA 
PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala po pitanju osnivanja i imenovanja Općinskog 
povjerenstva općine Oriovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, te se poslije rasprave svih 
nazočnih jednoglasno u Općinsko povjerenstvo imenuju slijedeći članovi: 

1. Marija Milašin  - predsjednik 
2. Marina Buketa Kršić – član 
3. Iva Ivezić    - član 
4. Zdenko Margetić  - član 
5. Mirko Beketić  -  član  

 
Ad.8. 

ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE 
ORIOVAC 

 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da bi se trebao Pokrenuti postupak izbora i 
imenovanja članova Savjeta mladih općine Oriovac objavom Javnog poziva za isticanje 
kandidature za članove Savjeta mladih općine Oriovac, te se jednoglasno donosi Zaključak o 
pokretanju postupka  izbora i imenovanja članova Savjeta mladih općine Oriovac. 

 
Ad.9. 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je došlo povećanja interesa upisa djece sa područja 
drugih općina  u Dječji  vrtić Ivančica Oriovac, te da bi se istima udovoljilo trebala bi se osnovati 
podružnica, i potrebno je donijeti Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Ivančica 
Oriovac“. Poslije rasprave se ista jednoglasno usvaja.  

 
 



Ad.10. 
ODLUKA O OSNIVANJU PODRUŽNICE DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je općina primila zamolbu općine Brodski Stupnik u 
kojoj se moli da ispitamo mogućnost osnivanja ispostave – podružnice Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 
u već postojećem i uređenom prostoru u brodskom Stupniku. Sve materijalne i druge troškove 
financirala bi općina Brodski Stupnik, a na ovaj korak se odlučuju jer to značajno ubrzava i olakšava 
postupak, nego osnivanje Ustanove za predškolski odgoj, a sve u cilju rješavanja problema povećanog 
interesa za upis djece u Dječji vrtić. Nakon rasprave jednoglasno se donosi Odluka o osnivanju 
podružnice Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ u Brodskom Stupniku. 

 
Ad.11. 

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2019.GODINU. 
 

Zamjenica načelnika Željka Čorak je nazočne upoznala da Zakonom o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) regulira se planiranje sustava reagiranja u izvanrednim 
događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama na regionalnoj i lokalnoj razini. Uz utvrđivanje načina 
pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera, poseban se naglasak pritom usmjerava se 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode.  Temeljem članka 17. stavka 1. 
Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog 
tekuće godine donosi Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja 
djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. Člankom 17. stavkom 3. Zakona izvršno tijelo jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu 
kalendarsku godinu. Ovim se Planom definiraju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, 
procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 
posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, upis u Registar šteta od 
prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Registar šteta) te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda  Prirodnom nepogodom smatraju 
se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim 
prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili 
njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. Prirodna nepogoda može se proglasiti ako 
je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne 
samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog 
trogodišnjeg prosjeka na području Općine Oriovac ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na 
području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%.  Ispunjenje uvjeta za proglašenje prirodne 
nepogode utvrđuje Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Poslije rasprave Plan 
djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019.godinu se jednoglasno usvaja. 
 
 

 
 
 

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


