
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC

Klasa: 022-01/21-01/
Urbroj: 2178/10-01-21-2
Oriovac, 24.02.2021.godine.

I Z V O D I Z Z A P I S N I K A
sa 28.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 23.02.2021.godine

sa početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Josip Jagodar, Tadija Krištija, Ivan-Damir Kajmić, Đuro Pavelić, Draženko Roksandić, Alen
Pešutić, Matija Jošić, Zdenko Margetić, Igor Vračić

ODSUTNI: Mijo Galović, Dubravko Kolundžić, Suzana Majetić, Iva Ivezić, Pavo Fran, Mirko Beketić

OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen

ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

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

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 25., 26. (telefonske) i 27. (telefonske) sjednice Vijeća općine Oriovac
2. Aktualan sat
3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Oriovac
4. Izmjena i dopuna Poslovnika općine Oriovac
5. Donošenje Odluke o zaduživanju općine Oriovac za realizaciju kapitalnih projekata
6. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020.god.
7. Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oriovac za

2021.godinu
8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje poljoprivrednih rudina na području

općine Oriovac u 2020.godini
10. Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene

zgrade u prostoru na području općine Oriovac u 2020.godini
11. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u

2020.godini
12. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog

zemljišta u 2020.godini
13. Donošenje Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Oriovac
14. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu
15. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ Oriovac
16. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja Koncesije



Dnevni red je usvojen jednoglasno .

Ad.1.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. 26. (TELEFONSKE ) I 27. (TELEFONSKE) SJEDNICE VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Zapisnik sa 25. 26. (telefonske) i 27. (telefonske ) sjednice Vijeća su jednoglasno usvojeni.

Ad.2.

AKTUALAN SAT

-Alen Pešutić postavlja pitanje kako će mještani Pričca i Živika prolaziti dok traju radovi na cesti –
dobiva odgovor od načelnika da općina ne može ništa učiniti jer ti poslovi su odgovornost ŽUC-a jer je
to njihov plan izvanrednog održavanja cesta.
- Đuro Pavelić postavlja pitanje u kojoj je fazi uređenje puta do malinskog doma – dobiva odgovor od
načelnika da je tvrtka I.K.S. zauzeta sa drugim radovima ali će se nastojati da se isti put što prije završi.
Tadija Krištija postavlja pitanje kada će se očistiti kanali u Kujniku – zamjenica načelnika Željka Čorak
odgovara da nemamo plan Hrvatskih voda, ali će stupiti u kontakt s njima da se vidi njihov Plan po
pitanju čišćenja kanala u Kujniku.

Ad.3.

STATUTARNAODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTAOPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da se temeljem zakona treba izmijeniti Statut, te se
mora donijeti Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta općine Oriovac, te se poslije rasprave ista
usvaja jednoglasno .

Ad.4.

IZMJENA I DOPUNA POSLOVNIKA OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da se temeljem zakona treba izmijeniti Poslovnik, te se
treba donijeti Izmjena i dopuna Poslovnika općine Oriovac. Poslije rasprave Izmjena i dopuna
Poslovnika općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad.5.

ODLUKA O ZADUŽIVANJU OPĆINE ORIOVAC ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Načelnik Antun Pavetić je podsjetio vijećnike na donesenu Odluku o kratkoročnom zaduženju općine u
iznosu od 5,1 milijun kuna na rok do godinu dana. Budući da je sa bankom ipak ugovoren iznos kredita
od samo 2,5 milijuna kuna (kreditiranje DVD Oriovac u tom trenutku nije bilo prihvatljivo banci), a
preostala ugovorena sredstva od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (4,3
milijuna kuna) neće doći na račun općine na vrijeme, tj. do roka dospijeća dobivenog kredita, nadalje
zbog izuzetno duge procedure praćenja i obrade predmeta od strane Agencije nismo u mogućnosti
podmiriti obveze prema izvođačima radova na tri ugovorena kapitalna projekta. Stoga načelnik
predlaže novo zaduženje, (ukupno nešto malo manjeg od prve Odluke o zaduživanju) u iznosu od još
2,5 milijuna kuna. Ovo zaduženje načelnik predlaže da bude dugoročno, tj. na rok od 3 godine, kako
zbog lakše otplate, tako i zbog lakšeg financiranja navedenih triju kapitalnih projekata zbog već
spomenute duge procedure uplate sredstava od strane Agencije.



Nakon usvajanja Odluke o navedenom zaduživanju upućuje se, sukladno Zakonu dopis Ministarstvu
financija na traženje suglasnosti za isto. Poslije rasprave svih prisutnih vijećnika, odluka o zaduživanju
općine Oriovac za realizaciju kapitalnih projekata usvaja se sa osam glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM
glasom.

Ad.6.

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2020.GODINE.

Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2020.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 srpanj – prosinac 2020.godine. jednoglasno se
usvaja.

Ad.7.

ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC ZA 2021.GODINU.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da se ovom Odlukom donosi Plan upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Oriovac za 2021. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke, a sukladno odredbama
Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18.) i Strategije upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oriovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 24/17.). Poslije rasprave Odluka o donošenju godišnjeg
plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oriovac za 2021.godinu se jednoglasno usvaja.

Ad.8.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao sa Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom
općine Oriovac za 2020.godinu, te se poslije rasprave isto jednoglasno usvaja.

Ad.9.

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐENJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVACU 2020.GODINI.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da člankom 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu propisano je da općinsko vijeće za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke mjere za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, što je na sjednici Općinskog vijeća i doneseno.
Odredbom članka 12.stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu jedinice lokalne samouprave
podnose Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Godišnje izvješće
propisanih mjera iz donesenih Odluka, do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu. Poslije
rasprave Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području općine Oriovac u 2020.godini se jednoglasno usvaja.



Ad.10.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVANAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVACU 2020.GODINI.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da sukladno članku 31. Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama 30% sredstava naknade prihod je proračuna jedinice lokalne
samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi i mora se namjenski koristiti za:
izradu prostornih planova i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja. Poslije
rasprave Izvješće o ostvarenju programa utroška sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru na području općine Oriovac za 2020.godinu se jednoglasno usvaja.

Ad.11.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVAOD RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 2020.GODINI.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da su u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca
2020.godine ostvarena sredstva od zakupa, prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac, iznosila su 310.553,12 kuna i to:

- od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta ……. - 205.798,64 kuna
- od prodaje poljoprivrednog zemljišta …………………………………………. - 49.740,56 kuna
- od dugogodišnjeg zakupa ribnjaka ……………………………………………… - 55.013,92 kuna

Sredstva su utrošena za uređenje ruralnog prostora održavanjem ruralne infrastrukture vezane za
poljoprivredu, podmirenje katastarsko geodetske izmjere zemljišta u vezi s provedbom zakona,
poticanje mjere za unapređenje poljoprivrede. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 2020.godini se jednoglasno usvaja.

Ad.12.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVAOD PROMJENE NAMJENE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020.GODINI.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da sukladno članku 25.st.9. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu jedinice lokalne samouprave podnose godišnje izvješće o korištenju sredstava od promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta i dostavljaju ga do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu u
Ministarstvo poljoprivrede. Sredstva u iznosu od 30% su prihod JLS, a 70% prihod državnog proračuna
i namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje
vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Iznos ostvaren u 2020.godini je 29,70 kuna. Poslije rasprave
Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020.godini se
jednoglasno usvaja.

Ad.13.

ODLUKA O PRODAJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da su se u općini interesirali pojedini mještani koji su
zainteresirani za poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu općine, to su k.č.br. 79/36, pašnjak Gajić,
K.O. Oriovac, površine 3742 m2. Početna cijena 1,36/m2, ukupna početa cijena 5.089,12 kuna. Poslije



rasprave po ovoj točki Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Oriovac usvaja
se jednoglasno .

Ad.14.

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijstila da se u Odluci o komunalnom redu iza st.2. dodaje st.3.,
te se poslije rasprave Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu jednoglasno usvaja.

Ad.15.

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICEDJEČJEGVRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da Upravno vijeće dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“
Oriovac daje prijedlog Općinskom vijeću općine Oriovac za izbor i imenovanje Blanke Stažić
ravnateljicom Dječjeg vrtića na vrijeme od 4 godine, počev od 01.ožujka 2021.godine. Poslije rasprave
Odluka o imenovanju Blanke Stažić za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ Oriovac na
vrijeme od 4 godine, počev od 01.03.2021.godine se jednoglasno usvaja.

Ad.16.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJAKONCESIJE

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općina Oriovac dana 15.01.2021.godine u
Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području općine Oriovac. Stručno povjerenstvo za provedbu postupka
davanja koncesije, imenovano od Načelnika općine Oriovac dana 04.01.2021.godine, provelo je javno
otvaranje ponuda dana 15.02.2021.godine u 12,00 sati, te o istom sastavilo Zapisnik. U postupku
pregleda i ocjene ponude, utvrđeno je da je u roku za dostavu ponuda pristigla jedna ponuda i to
ponuđača „DIMNJAČARSTVO NOVI JELKOVEC „ J.D.O.O., 144 BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 02, 10360
SESVETE. Navedena ponuda nije valjana, odnosno nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje jer nisu
priloženi svi traženi dokumenti. Zbog gore navedenog, a sukladno članku 38.st.1. Zakona o
koncesijama, Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na
području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

dr.sc. Josip Jagodar, v.r.
Zapisnik vodila:

Darija Jandik


