REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
KLASA: 024-02/22-02/28
Urbroj: 2178-10-03-22-2
Oriovac, 10.05.2022.godine.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 7.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 09.05.2022.godine
sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Matija Jošić, Zrinka Galović, Dalibor Pešutić, Josip Pišonić, Mirko Beketić,
Karlo Tomljenović, Petar Sarić, Đuro Pavelić, Renata Zulić Milača, Nikola Kuterovac
ODSUTNI: Željko Galović, Tadija Krištija, Jelena Ivezić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Matija Jošić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći
DNEVNIM REDOM :
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
2. Aktualan sat
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti – izvjestitelj Anica Hemen
4. Izmjena i dopuna Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti – izvjestitelj Anica Hemen
5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Oriovac – izvjestitelj Anica Hemen
6. Izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac –
izvjestitelj Anica Hemen
7. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu za općinu
Oriovac – izvjestitelj Antun Pavetić
8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Oriovac – izvjestitelj Anica
Hemen
9. Zaključak u svezi davanja mišljenja o nacrtu provedbenih akata Strategije razvoja Upravnog
područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027. – Komunikacijske strategije i
Komunikacijskog akcijskog plana – izvjestitelj Antun Pavetić
10. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za
komunalne poslove – izvjestitelj Antun Pavetić
11. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću – razvojne
agencije – izvjestitelj Antun Pavetić
Dnevni red se usvaja sa 10 glasova za.
Ad.1.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 5. sjednice Vijeća usvojen je sa 10 glasova za.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

Renata Zulić Milača daje prijedlog da se postave koševi za smeće od Šumarije do Amareta
Dobiva odgovor od Načelnika da su koševi naručeni i čim stignu će se postaviti
Renata Zulić Milača daje primjedbu na klupe koje su postavljene u parku u Oriovcu da su slabe
kvalitete – dobiva odgovor od Načelnika da će se zvati proizvođač i reklamirati iste
- Renata Zulić Milača postavlja putanje kada će se isplatiti naknade za novorođeno dijete –
dobiva odgovor od Načelnika da će se isto isplatiti oko 13. ili 16.5.2022.godine
Mirko Beketić daje primjedbu na košenje javnih površina u Lužanima, i smatra da bi se trebalo
redovito kositi javne površine – dobiva odgovor od Načelnika da je došlo do toga jer na
području općine ima dosta javnih površina i ne stigne se sve na vrijeme pokositi, jer trava jako
brzo raste, ali će se voditi briga da do toga ne dođe.
Josip Pišonić predlaže da u Društvenom domu u Slavonskom Kobašu riješi grijanje i zamjene
prozori - dobiva odgovor od Načelnika da će se isto pokrenuti i riješiti, jer se nalazi u
Proračunu 2022.godine
Karlo Tomljenović postavlja pitanje dokle se došlo sa aktivnostima na prometnom čvorištu –
dobiva odgovor od Načelnika da su se radovi na izradi Studije izvodljivosti odužili, ali da je u
kontaktu sa izrađivačima i pokušava to ubrzati.
Ad.3.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA ZA
OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala da Izmjenom Zakona o
komunalnom gospodarstvu u članku 41. određeno je da je PROČELNIK upravitelj Vlastitog pogona,
koji je osnovan u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela kao organizacijska jedinica – što naš
komunalni pogon i je. Nismo mijenjali jer sam ja bila Voditelj odsjeka i obavljala poslove pročelnika.
Iz toga razloga moramo izmijeniti našu Odluku o osnivanju Vlastitog pogona u kojoj se spominje
Upravitelj kao poseban djelatnik. U tom smislu Upravitelja komunalnog pogona moramo brisati iz svih
naših odluka u kojima je naveden Upravitelj kao radno mjesto. Nadalje, mjesto komunalnog redara
smo imali sistematizirano u Vlastitom pogonu, međutim on mora biti u sklopu Jedinstvenog upravnog
odjela u Odsjeku za lokalnu samoupravu, i u Vlastitom pogonu ostaju samo komunalni djelatnici.
Vezano .uz sve gore rečeno donesen je i novi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela općine u kojem je također brisan Upravitelj pogona – pravilnik donosi Načelnik i donio ga je u
ožujku – ne ide na sjednicu Općinskog vijeća, ali Vam ga u privitku dostavljamo kako bi znali koja su
radna mjesta sistematizirana. Poslije rasprave Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti se usvaja sa 10 glasova za.

Ad.4.

IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne izvijestila kao što je navedeno u
prethodnoj točki iz Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona, također se moraju brisati odredbe o
Upravitelju – gdje je upravljao pogonom, donosio godišnji plan i program rada i ostala izvješća.
Također mijenjamo članak 6. u kojemu su bila sistematizirana radna mjesta – briše se upravitelj
pogona, kao i komunalni redar i ostaju samo komunalni djelatnici. Poslije rasprave Izmjena i dopuna
Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti se usvaja sa 10 glasova
za.
Ad.5.
DONOŠENJE ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne izvijestila da moramo
promijeniti i našu Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika koja je
donesena 2010.godine i iz iste je također brisano radno mjesto upravitelja pogona. Poslije rasprave
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
se usvaja sa 10 glasova za.
Ad.6.
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne izvijestila da je u Odluci o
ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac u članku 3. pisalo da je na zgradi općine
smještena natpisna ploča i da na njoj između ostalog treba pisati „NAZIV TIJELA OPĆINE (OPĆINSKO
VIJEĆE, NAČELNIK)“ - Isto je potrebno izmijeniti da na ploči bude navedeno „JEDINSTVENI UPRAVNI
ODJEL.“ Nadalje u članku 8. je navedeno da je u općini ustrojen „JEDAN Jedinstveni upravni odjel –
- Isto je potrebno ispraviti, odnosno izbrisati riječ „JEDAN“ jer se podrazumijeva da je jedan.
Poslije rasprave Izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac je
usvaja sa 10 glasova za.
Ad.7.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021.GODINU
ZA OPĆINU ORIOVAC
Načelnik Antun Pavetić je podnio Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
za 2021.godinu za općinu Oriovac, te se isto usvaja sa 10 glasova za.

Ad.8.
DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC
Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne upoznala sa Odlukom o prodaji
nekretnina u vlasništvu općine Oriovac, k.č.br. 357/1 - početna cijena 475,53 kn, k.č.br.358/1 –
početna cijena 1.832,69 kn, k.č.br. 359/1 – početna cijena 442,78 kn, k.č.br. 768/2 – početna cijena

2.318,70 kn sve se nalaze u K.O. Oriovac. Početna cijena za nekretnine iz ove Odluke utvrđene su od
strane Porezne uprave, Slavonski Brod. Za prodaju nekretnina iz ove Odluke raspisati će se javni
natječaj. Poslije rasprave Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Oriovac se usvaja sa 10
glasova za.
Ad.9.
ZAKLJUČAK U SVEZI DAVANJA MIŠLJENJA O NACRTU PROVEDBENIH AKATASTRATEGIJE RAZVOJA
UPRAVNOG PODRUČJA SLAVONSKI BROD ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021 – 2027. –
KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio o dostavljenom nacrtu provedbenih akata Strategije
razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021. – 2027. – Komunikacijske
strategije i Komunikacijskog akcijskog plana, te se poslije rasprave na isto daje POZITIVNO MIŠLJENJE
sa 10 glasova za.
Ad.10.
DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA KOMUNALNE POSLOVE
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao po pitanju donošenja Odluke o osnivanju trgovačkog
društva s ograničenom odgovornošću za komunalne poslove. U raspravi su sudjelovali vijećnici i
donosi se naziv komunalnog poduzeća „ORIO – KOM“ d.o.o. i ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime
Općine Oriovac izvrši sve radnje u postupku registracije društva, te se poslije rasprave Odluka o
osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornosti pod nazivom „ORIO – KOM „ d.o.o. usvaja
sa 10 glasova za.
Ad.11.
DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao po pitanju donošenja Odluke o osnivanju trgovačkog
društva s ograničenom odgovornošću pod nazivom „Oriovačka razvojna agencija“ d.o.o. i ovlašćuje
se Općinski načelnik da u ime Općine Oriovac izvrši sve radnje u postupku registracije društva, te se
poslije rasprave Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Oriovačka razvojna agencija“ d.o.o. usvaja se
sa 10 glasova za.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Zapisnik vodila :
Darija Jandik

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

