REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/14-01/58
Urbroj: 2178/10-01-14-2
Oriovac, 07.10.2014.godine.
IZVOD IZ ZA PISNIKA
sa 8.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 06.10.2014.godine
sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Petar Delić, Ivan Ivezić, Željka Čorak, Ivan lalić, Jozo Hrgić, Predrag Kolundžić, Dragica
Vučković, Igor Vračić, Miroslav Maričić, Zdenko Pavić , Tadija Krištija , Vlatko Klarić
ODSUTNI: Božidar Jurić (opravdano – na terenu), Mirko Beketić, Petar Džinić - opravdano
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Jadranko Mličević, Anica Hemen, Ankica Milković, Pavao Haring
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći dopunjeni
DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac
2. Aktualan sat
3. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Oriovac na dan
30.06.2014.godine
4. Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj 2014.godine
5. Donošenje Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac
6. Donošenje Odluke o poticanju razvoja poduzetništva i obrta na području općine
Oriovac
7. Donošenje Odluke o uvođenju prireza porezu na dohodak
8. Donošenje Odluke o imenovanju ulice u naselju Oriovac

Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 7.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac se usvaja sa 9 glasova za i 1 glasom protiv.

Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Željka Čorak smatra da postoji potreba reguliranja prometa na mjesnom groblju u Oriovcu dobiva odgovor od načelnika da će se uvesti obveza komunalnih djelatnika da prije početka
sahrane raspoređuju parkiranje u gornjem dijelu kod rampe.
Načelnik je nazočne izvijestio da po geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja poljskih
putova u Radovanju izrađenom od strane ovlaštenog inženjera geodezije gosp. Željka
Koporčića nije vidljivo da su uzurpirani poljski putovi u Radovanju – Ivan Ivezić smatra da
isto nije vjerodostojno.
Igor Vračić – izvješćuje da u naselju Pričac nemaju svi mještani posude za odvoz komunalnog
otpada – dobiva odgovor od voditelja komunalnog pogona Pave Haring koji je izvijestio
nazočne da tvrtka Jakob Becker ovih dana kreće u reviziju po naseljima da bi utvrdila tko
nema posudu za komunalni otpad
Dragica Vučković postavlja pitanje da li će tvrtka Jakob Becker ispostavljati manje račune
kada se otpad bude odvajao – dobiva odgovor od predsjednika Općinskog vijeća da će se
plaćati samo komunalni otpad.
Predrag Kolundžić postavlja pitanje da li će se kupovati školske knjige za djecu iz obitelji sa
više djece – dobiva odgovor od načelnika da za ovu godinu nije u planu ali da će se pokušati
planirat za slijedeću godinu
Zdenko Pavić – postavlja pitanje kada će se završiti nasipanje putova u Malinu i kada će se na
Domu izmjestiti brojilo el.energije – dobiva odgovor od načelnika da je izvršeno tarupanje,
a za nasipanje će se malo pričekati iz financijskih razloga, dok za izmještanje brojila na
vanjsku fasadu mora kontaktirati Elektru.
Jozo Hrgić – izvješćuje da su izvođači plina nekvalitetno napravili asfalt i da je ulica Luke Ilića
u Oriovcu u lošem stanju, da bi se rupe trebale kvalitetno popraviti nasipanjem neke vrste
asfalta – dobiva odgovor od Pave Haring da će se vrlo brzo krenuti sa saniranjem oštećenih
ulica u Oriovcu i Lužanima.
Tadija Krištija – izvješćuje da bi se na mjesnom groblju u Kujniku trebala pojedina drveća
srušiti koja bi mogla podići spomenike – dobiva odgovor od Pave Haring da će se isto odraditi
u skoro vrijeme.
Ivan Lalić je nazočne izvijestio kako se i općina Oriovac uključila u akciju pomoći nastradalima
u Rajevu selu. Tako je izabrana obitelj pokojnog Franje Šoltesa, koji je smrtno stradao u
poplavi, za sobom je ostavio ženu i troje djece. Kuća se nalazila upravo na mjestu gdje je
probila rijeka Sava i od svih objekata koje je obitelj imala ostali su samo zidovi dvorišne
zgrade. Navedenu zgradu općina Oriovac je dovela u funkciju stanovanja uređenjem sobe za
spavanje, kuhinje, ostave i kupaone.
Ad.3.
USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC NA
DAN 30.06.2014.GODINE.

Načelnik je nazočne uvodno upoznao sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i
godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna kojim je propisana obveza čelnika jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna.
U skladu s ovim zakonskim odredbama sačinjeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Oriovac
na dan 30.06.2014.godine, usporedba sa šestomjesečnim izvršenjem 2013.godine i indexi ostvarenja
su sljedeći:

PRIHODI
Prihodi Proračuna općine Oriovac u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2014.godine ostvareni su u iznosu od
4.362.621,00 kuna, odnosno 34 % u odnosu na Plan za 2014.godinu, a sačinjavaju ih:
- prihodi od poreza ………………………………………………. 2.001.609,00 kn ili 38 % od planiranog
- pomoći iz državnog proračuna …………………………… 1.479.570,00 kn ili 26 % od planiranog
- prihodi od imovine ……………………………………………... 81.662,00 kn ili 36 % od planiranog
- prihodi po posebnim propisima ………………………… 583.440,00 kn ili 44 % od planiranog
- prihodi od prodaje nefin. I imov………………………….. 18.340,00 kn ili 16 % od planiranog
RASHODI
U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2014.godine rashodi su ostvareni u iznosu od 3.497.609,00 kuna ili 27 %
u odnosu na Plan za 2014.godinu, a sačinjavaju ih:
-

-

Rashodi za zaposlene …………. 689.664,00 kn ili 62 % u odnosu na planirano za 2014.godinu, uključuju
plaće i doprinose
Materijalni rashodi …………1.510.356,00 kn ili 27 % u odnosu na planirano, a obuhvaćaju:
naknade troškova zaposlenima …………………………………………….28.270,00 kn
rashode za materijal i energiju …………………………………………… 428.016,00 kn
rashode za usluge ……………………………………………………………. 900.528,00 kn
(usluge telefona, pošte ……………………………………………………….. 20.447,00 kn
(usluge tekuće i invest.održavanje …………………………………… 740.060,00 kn
(komunalne usluge ………………………………………………………….. 21.792,00 kn
(intelektualne usluge ……………………………………………………………. 95.712,00 kn
(ostale usluge ……………………………………………………………………….. 22.517,00 kn
(reprezentacija ……………………………………………………………………… 28.213,00 kn
(ostali nespomenuti izdaci ……………………………………………..
153.542,00 kn
financijski rashodi ………………………………………………………….. 54.334,00 kn
rashodi i naknade građanima i kućanstvima ………………… 189.471,00 kn
tekuće donacije u novcu udrugama, sport.klubovima,
vatrogastvu, KUD-ovima i sl. ……………………………………… … 961.456,00 kn
rashodi za nabavu dugotrajne imovine …………………….
92.328,00 kn
uređaji, strojevi i ostala oprema ……………………………..
76.735,00 kn
knjige ………………………………………………………………………
1.676,00 kn

Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Igor Vračić i Miroslav Maričić sa 11 glasova za i
1 glasom suzdržanim donosi se Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna općine Oriovac na dan 30.06.2014.godine.

Ad.4.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ
2014.GODINE.
Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2014.godine koje sadrži
prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine.
U okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, u izvještajnom razdoblju obavljao je
poslove iz svoje nadležnosti, na način koji osigurava uvjete za što kvalitetnije zadovoljenje lokalnih
potreba mještana općine, te stoga smatra da je odgovorno i kvalitetno ispunio svoju obvezu vođenja
izvršnih poslova općine.
Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Jozo Hrgić i Željka Čorak Izvješće o radu načelnika za
period siječanj – lipanj 2014.godine usvaja se sa 11 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.5.
DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU IZVODITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA
ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općina Oriovac objavila 11.07.2014. godine
javni natječaj za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih
cesta na području općine Oriovac broj 1/2014 u tisku „Posavska Hrvatska“. Po objavljenom
natječaju na adresu općine Oriovac u zakonskom roku pristigle su 2 (dvije) ponude i to:
1. „IKS“ usl.građ.strojevima i cest.prijevoz, vl. Silvio Karaula, Domobranska 4, Oriovac
2. „ BRODSKA POSAVINA“ d.d., Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
Razmatrajući ponude u postupku je utvrđeno da obje ponude u potpunosti ispunjavaju uvjete
tražene natječajnom dokumentacijom, ali da je ponuda „IKS“ usluge građevinskim strojevima i
cestovni prijevoz vl. Silvio Karaula, Domobranska br.4, Oriovac povoljnija jer sadrži nižu cijenu za
održavanje nerazvrstanih cesta u odnosu na cijenu iz druge ponude.
Nadalje je u postupku utvrđeno da ponuditelj ima sposobnost za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na osnovu dostavljenih podataka, te je odlučeno kao u izreci ove
Odluke.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta pobliže će se utvrditi
ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno čl.15. st.5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu. Poslije rasprave po ovoj točki Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac se usvaja sa 11 glasova za i 1
glas suzdržan.
Ad.6.
DONOŠENJE ODLUKE O POTICANJU RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa zamolbom tvrtke Poliuretani Sušić za sufinanciranje
kotizacije ili najma izložbenog prostora na gospodarskim sajmovima i prijedlogom Upravnog odjela
da se tijekom 2015.godine sa 50%
iznosa sufinancira najam izložbenog prostora svim
gospodarstvenicima – obrtnicima sa područja općine, na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Poslije
rasprave Odluka o ovakvom načinu poticanja razvoja poduzetništva i obrta na području općine
Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad.7.
DONOŠENJE ODLUKE O UVOĐENJU PRIREZA POREZU NA DOHODAK
Načelnik je nazočne upoznao sa najavom Vlade RH da će se građanima do kraja godine povećati
plaća, koju su građani dočekali s oduševljenjem. Plan da se neoporezivi dio plaća sa 2.200,00
kuna poveća na 2.600,00 kuna pokazati će se poguban za jedinice lokalne samouprave diljem
Hrvatske.
Što to znači ? Povećanje neoporezivog dijela plaće znači da će se prihodi od poreza na dohodak
smanjiti. Drugim riječima gradovi i općine imat će sve manje novca jer im je to najznačajniji
prihod, a to dalje znači da će biti prisiljeni povećati npr. cijene nekih naknada ili uvesti prirez, ili
ga povećati oni koji ga imaju uvedenog.
Nadalje moguće je da će općine i gradovi odlučiti o ukidanju svakojakih subvencija npr.
sufinanciranje studenata, vrtića, raznih manifestacija od kulturnih do sportskih, socijalnih davanja

i ostalih pomoći, što neće biti dobro za lokalnu sredinu. Za općinu Oriovac to znači slijedeće ( uz
napomenu da je ovo približan iznos):
- Prihod od poreza na dohodak za 2014.godinu planiran je u iznosu od 4.600.000,00 kuna, a
ovom promjenom prihod bi bio umanjen za cca 700.000,00 kuna, odnosno iznosio bi cca
3.900.000,00 kuna godišnje.
Nadalje od 1.1.2015.godine ukida se posebna državna skrb, što će također dodatno umanjiti prihod
općine Oriovac i to:
- Prihod od poreza na dobit za 2014.godinu iznosi 4.500.000,00 kuna, koja sredstva više
nećemo imati.
Proračun općine Oriovac (za 2014.godinu) planiran je u iznosu od 12.691.300,00 kuna, a sa ovim
umanjenjima iznosio bi 7.491.300,00 kuna odnosno izvorni prihodi (bez potpora države) bili bi
6.305.300,00 kuna. Iz svega gore navedenog predlaže se da se uvede prirez porezu na dohodak od
1.1.2015.godine od 10 %, iz kojega bi se uprihodovalo u Općinski proračun cca 460.000,00 kuna, a
koji su susjedne i mnoge druge općine uvele već prije nekoliko godina.
Što bi to konkretno značilo za plaće naših građana prikazano je na primjeru našeg djelatnika
komunalnog pogona koji živi na području općine Nova Kapela, a koja od 2001.godine ima uveden
prirez od 10% , te mu se s te osnove odbija 19,52 kune od plaće koja iznosi 3.953,72 kune.
Smatra se dakle da cca 20 kuna ne bi bio prevelik udar na standard naših građana.
Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali gotovo svi vijećnici Odluka o uvođenju prireza porezu na
dohodak nije usvojena jer je glasovalo 5 glasova za, 4 protiv i 3 suzdržana, te se ista prosljeđuje na
nekoj od narednih sjednica Općinskog vijeća.

Ad.8.
DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ULICE U NASELJU ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da se TO HDZ iz Oriovca pismeno obratio općini sa
zamolbom za preimenovanjem ulice „Ulica Sv. Vinka „ u naselju Oriovac preimenuje u ulicu „Ullica
Oriovačkih žrtava“. Zatraženo je mišljenje MO Oriovac i prijedlog je da se predmetna ulica „Ulica Sv.
Vinka“ preimenuje u ulicu „Ulica Oriovačkih žrtava. Poslije rasprave Odluka o imenovanju ulice u
naselju Oriovac u ulicu „Ulica Oriovačkih žrtava“ jednoglasno se usvaja.

Predsjednik Vijeća
Općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec.
Zapisnik vodila:
Darija Jandik

