REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
KLASA: 024-02/22-02/3
Urbroj: 2178-10-03-22-2
Oriovac, 02.03.2022.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 6.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 01.03.2022.godine
sa početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Matija Jošić, jelena Ivezić, Zrinka Galović, Dalibor Pešutić, Josip Pišonić, Mirko Beketić,
Karlo Tomljenović, Petar Sarić, Đuro Pavelić, Renata Zulić Milača, Nikola Kuterovac
ODSUTNI: Željko Galović, Tadija Krištija
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen

ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Matija Jošić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći

DNEVNI RED :
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
Aktualan sat
Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje srpanj – prosinac 2021.godine
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području općine Oriovac za
2021.godinu
5. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2021.godini
6. Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u
2021.godini
7. Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac u 2021.godini
8. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području općine Oriovac u 2021.godini
9. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području općine
Oriovac u 2021.godini
10. Donošenje Odluke o godišnjoj grobnoj naknadi na području općine Oriovac
11. Donošenje Odluke o visini komunalne usluge za obavljanje pogrebnih poslova na
području općine Oriovac
12. Odluka o donošenju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine

Oriovac
13. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području općine Oriovac
14. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac
15. Očitovanje na dopis Obrta za čuvanje djece „Sunčica“ Kolodvorska 44, Oriovac
Dnevni red se usvaja sa 11 glasova za.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 5. sjednice Vijeća usvojen je sa 11 glasova za.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

-

-

Mirko Beketić daje prijedlog da načelnik odgovori na sva pitanja koja su postavljena na
prethodnoj sjednici pod točkom aktualan sat – dobiva odgovor da se do sada na postavljena
pitanja na istoj sjednici odmah i odgovaralo, ali prihvaća da se u buduće odgovori daju kako je
vijećnik predložio tj. na sljedećoj sjednici
Dalibor Pešutić – postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja semafora u Lužanima, kada se kreće
sa izvođenjem radova i da li su povućena sredstva od Ministarstva – dobiva odgovor od
načelnika da sredstva nisu povućena, dobiju se kada se završe radovi, a završen je postupak
javne nabave i izabrana je tvrtka Elektromodul – Promet d.o.o. iz Osijeka, kao najpovoljniji
ponuditelj. Slijedi potpisivanje ugovora i početak radova.
Zrinka Galović postavlja pitanje zašto kasne studentske stipendije – dobiva odgovor od
načelnika da se radi o pomanjkanju sredstava od trenutka kada se ušlo u realizaciju projekta iz
Mjere 7.4.1. tj. u posljednjih godinu, dvije dana, jer se na sredstva iz Agencije neplanirano
dugo čeka. Načelnik moli za razumijevanje, nastojati će što prije uplatiti zaostale stipendije.
Đuro Pavelić – postavlja pitanje da li se može dogovoriti sa PZC-om da se zakrpa rupa na cesti
kod željezničkog kolodvora u Malinu - načelnik daje odgovor da će se poslati dopis ŽUC-u po
pitanju istoga, a poslan je već nekoliko puta.
Jelena Ivezić daje prijedlog da se fb profil općine ažurnije popunjava vijestima i informacijama
– načelnik prihvaća prijedlog i slaže se. Nastojati će se stavljati više informacija, koliko nam to
vrijeme dopusti.
Karlo Tomljenović je predložio da bi se trebalo ubrzati osnivanje razvojne agencije i osnivanje
komunalnog poduzeća – dobiva odgovor od predsjednika Vijeća Matije Jošić da je u razgovoru
sa načelnikom dogovorena tematska sjednica na kojoj bi se donijele potrebne odluke vezano
uz osnivanje komunalnog poduzeća i osnivanju razvojne agencije.

Ad.3.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2021.GODINE
Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2021.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 2021.godine. usvojeno sa 11
glasova za.
Ad.4.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA 2021.GODINU.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao sa Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom
općine Oriovac za 2021.godinu, te se poslije rasprave isto usvaja sa 11 glasova za.

Ad.5.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da su u razdoblju od
01.siječnja do 31.prosinca 2021.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
636.832,33 kuna i to:
- od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta ……. - 506.663,52 kuna
- od prodaje poljoprivrednog zemljišta …………………………………………. - 75.154,89 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 2021.godini usvaja se sa 11
glasova za.
AD.6.
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OD PROMJENE NAMJENE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021.GODINI
Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu 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 povećanje vrijednosti

poljoprivrednog zemljišta kroz održavanje poljskih puteva. Iznos ostvaren u 2021.godini je 1.171,62
kuna. Poslije rasprave Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
u 2021.godini usvaja se sa 11 glasova za.
Ad.7.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2021.GODINI
Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da sukladno članku 31.
st.3. 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 V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju programa utroška sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru na području općine Oriovac za 2021.godinu usvaja se sa 11 glasova za.

Ad.8.
IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2021.GODINI
Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da člankom 10. st.2 i
članka 12. st.2. 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 2021.godini se usvaja sa
11 glasova za.
Ad.9.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA VODNOG DOPRINOSA NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC U 2021.GODINI.
Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da su u razdoblju od
1.1.2021.godine do 31.12.2021.godine sredstva vodnog doprinosa ostvarena su u iznosu od
1.268,98 kuna. Sredstva iz st.1. utrošena su za čišćenje I održavanje kanala oborinske odvodnje na
području općine Oriovac u 2021.godini. Poslije rasprave Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava vodnog doprinosa na području općine Oriovac u 2021.godini se usvaja sa 11 glasova za.

Ad.10.
DONOŠENJE ODLUKE O GODIŠNJOJ GROBNOJ NAKNADI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da na svim grobljima na
području općine Oriovac za korištenje grobnog mjesta korisnici plaćaju godišnju grobnu naknadu, te
se poslije rasprave ista usvaja sa 11 glasova za.

Ad.11.
DONOŠENJE ODLUKE O VISINI KOMUNALNE USLUGE ZA OBAVLJANJE POGREBNIH POSLOVA NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da SE OVOM Odlukom
utvrđuje visina komunalne usluge za obavljanje pogrebnih poslova na mjesnim grobljima na području
općine Oriovac, te se ista usvaja sa 11 glasova za.

Ad.12.
ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC ZA 2022.GODINU

Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da
Planom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Oriovac za 2022. godine određuju se:
- kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Oriovac,
- provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Oriovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
- analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Oriovac,
- godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Oriovac.
Poslije rasprave Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine
Oriovac za 2022.godinu se usvaja sa 11 glasova za.

Ad.13.
DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da je dana 31. srpnja
2021.godine stupio j na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (N.N. br. 84/21) koji između
ostalog propisuje da predstavničko tijelo JLS donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na svom području. Prijedlog Odluke donosi se s ciljem usklađivanja načina
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.
Napominjemo da je u sadržajnom smislu predložena Odluka u značajnom dijelu istovjetna s važećom
Odlukom, no obveza donošenja nove Odluke propisana je izvedbom čl. 178.st.1. Zakona o
gospodarenju otpadom, pa se stoga nije pristupilo izmjenama i dopunama važeće Odluke, već izradi
nove. Nacrtom Odluke predlaže se urediti kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada,
standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost
odvoza otpada, način podnošenja prigovora građana, opće uvjete ugovora s korisnicima, te sva druga
pitanja za koja Zakon o gospodarenju otpadom propisuje da ih mora sadržavati Odluka. Poslije
rasprave Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine
Oriovac se usvaja sa 11 glasova za.

Ad.14.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPSIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC

Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da se treba
raspisati javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Oriovac u katastarskim općinama: Bečic, Ciglenik, Lužani, Oriovac,
Pričac, Radovanje, Slavonski Kobaš i Živike, koje je Programom raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac
predviđeno za zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje
se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini
njezin sastavni dio. Poslije rasprave Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac
usvaja se sa 11 glasova za.

Ad.15.
OČITOVANJE NA DOPIS OBRTA ZA ČUVANJE DJECE „SUNČICA“ ORIOVAC
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao po pitanju sufinanciranja troškova boravka djece s
područja općine Oriovac u privatnom dječjem vrtiću „Sunčica“ u Oriovcu. Poslije rasprave Odluka o
sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Oriovac u privatnom vrtiću „Sunčica“ Oriovac
usvaja se sa 11 glasova za.00000000000000

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Zapisnik vodila :
Darija Jandik

Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig.

