REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/14-01/
Urbroj: 2178/10-01-14-2
Oriovac, 19.12.2014.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 9.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 18.12.2014.godine
sa početkom u 17,30 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Miroslav Maričić, Jozo Hrgić, , Dragica Vučković, Petar Džinić, Vlatko Klarić, Igor
Vračić, Božidar Jurić, Tadija Krištija, Mirko Beketić, Željka Čorak, Petar Delić, Ivan Ivezić
ODSUTNI: Predrag Kolundžić, Zdenko Pavić (do točke 29), Ivan Lalić ( do točke 29)
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Jadranko Mličević, Anica Hemen, Ankica Milković, Ivana
Tomić, Pavao Haring
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i
predlaže slijedeći dopunjeni
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 8.sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oriovac za 2014.godinu
Donošenje izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014.godinu
Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz čl.22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godinu
Donošenje izmjena i dopuna Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na
području općine Oriovac za 2014.godinu
Donošenje izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u
2014.godini
Donošenje izmjena i dopuna Programa rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti u općini Oriovac za 2014.godinu
Donošenje izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području općine
Oriovac u 2014.godini

10. Donošenje izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području općine
Oriovac u 2014.godini.
11. Donošenje izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u
2013.godini
12. Donošenje izmjena i dopuna Plana nabave za 2014.godinu
13. Donošenje Odluke o Proračunu općine Oriovac za 2015.godinu
14. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2015.godinu
15. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015.godinuizvjestitelj
16. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. st.1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015.godinu
17. Donošenje programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini
Oriovac za 2015.godinu
18. Donošenje Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2015.godini
19. Donošenje programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine
Oriovac u 2015.godini
20. Donošenje Programa javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2015.godini.
21. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2015.godini
22. Donošenje Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2015.godini
23. Donošenje Plana nabave za 2015.godinu
24. Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2014.god.
25. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015.godini
26. Donošenje odluke o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta
27. Donošenje Odluke o preimenovanju ulice na području općine Oriovac
28. Donošenje Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara za općinu Oriovac
29. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za 2014.godinu
30. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za 2015.godinu
31. Donošenje Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja općine Oriovac sa
Zakonom o prostornom uređenju N.N. RH 153/13
32. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na nekretnini u K.O. Oriovac k.č.br. 2323/3
benzinska pumpa selo

Načelnik Antun Pavetić daje prijedlog da se točka 32. rješavanje imovinsko pravnih odnosa
na nekretnini u K.O. Oriovac k.č.br. 2323/3 benzinska pumpa selo skine sa dnevnog reda iz
razloga što općina Oriovac nije dobila mišljenje Državnog odvjetništva Slav.Brod, i da se ista
točka stavi na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća .
Dnevni red je usvojen sa 11 glasova za i 1 glasom suzdržanim.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
-

Vijećnik Jozo Hrgić daje primjedbu na zapisnik sa 8.sjednice Općinskog vijeća gdje u
točki 2. Aktualni sat nije dobio adekvatan odgovor tj. kakav je asfalt korišten za
krpanje rupa u ulici Luke Ilića, Oriovac jer smatra da su radovi izvedeni sa frezanim
asfaltom i da se isto ispravi u zapisniku – dobiva odgovor od Pave Haringa, voditelja
komunalnog pogona da su isti radovi izvedeni sa pravim asfaltom.

Zapisnik sa 8. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

Vijećnik Ivan Ivezić nije zadovoljan odgovorom po geodetskom situacijskom nacrtu
stvarnog stanja poljskih putova kod Oriolika od strane ovlaštenog inženjera geodezije
gosp. Željka Koporčića, jer smatra da isto nije vjerodostojno. Poslije rasprave
zaključeno je da će općina Oriovac pozvati drugog ovlaštenog inženjera geodezije da
utvrdi stvarno stanje poljskih putova kod Oriolika i službeno izvješće dostaviti
vijećnicima.
Vijećnik Jozo Hrgić iznosi mišljenje člana VMO Oriovac da se po Planu VMO Oriovac
za 2014.godinu nije ništa napravilo u navedenom Mjesnom odboru – poslije rasprave
zaključeno je da se na sjednici VMO Oriovac raspravi o istome.
Ad.3.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA
2014.GODINU.

Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao sa izmjenama i dopunama Proračuna općine
Oriovac za 2014.godinu kako slijedi:
PRIHODI:

1.Porez i prirez na dohodak od nesamost.rada
3. Porez na imovinu
4. Porez na korištenje dobara
5. Ostali prihodi od poreza
6. Potpore
7. Prihodi od imovine
8. Prihodi od nefinancijske imovine
9. Prihodi od prodaje roba i usluga

Proračun
za 2013.

Novi plan
proračuna
za 2014.

4.650.000,00
532.000,00
110.000,00
5.686.000,00
7.000,00
268.700,00
500,00

4.500.000,00
81.800,00
105.000,00
100,00
4.109.950,00
5.000,00
268.500,00
4.000,00

10. Prihodi po posebnim propisima
1.327.100,00
1.374.6500,00
11. Prihodi od prodaje nefinanc.imovine – zemljišta
70.000,00
71.000,00
12. Prihodi od prodaje nefinanc.imovine – stanovi
40.000,00
38.000,00
__________________________________
UKUPNO:
12.691.300,00
10.558.000,00
RASHODI:
Proračun
za 2014.

Novi plan
proračuna
za 2014.

1.Rashodi za zaposlene
2. Naknade troškova zaposlenima
3. Rashodi za materijal i energiju
4. Rashodi za usluge
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
6. Ostali financijski rashodi
7. Ostale naknade građanima i kućanstvima
8. Tekuće donacije
9. Kazne penali i naknada štete
10. Izvanredni rashodi
11. Zemljište
12. Građevinski objekti
13. Oprema
14. Ulaganje u računalne programe
15. Knjige za knjižnicu

1.100.000,00
1.373.000,00
95.000,00
95.000,00
1.946.825,00
1.720.000,00
2.077.475,00
3.035.500,00
555.000,00
524.000,00
62.000,00
116.000,00
575.000,00
580.000,00
2.165.000,00
2.113.000,00
10.000,00
35.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
500,00
3.710.000,00
534.000,00
210.000,00
401.000,00
5.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
_______________________________________
UKUPNO:
12.691.300,00
10.558.000,00

Ovim Izmjenama i dopunama Proračun općine Oriovac za 2014.godinu iznosi 10.558.000,00
kuna, što čini 83% planiranog Proračuna općine Oriovac za 2014.godinu. Značajnije
promjene iskazane su na tekućim potporama i to:
- Planom Proračuna za 2014.godinu bio je predviđen iznos od 5.686.000,00 kuna, a
ovim Izmjenama i dopunama očekuju se u iznosu od 4.109.950,00 kuna – dakle
manje za 1.576.050,00 kuna.
- Planom Proračuna za 2014.godinu bio je predviđen porez na korištenje javnih
površina u iznosu od 500.000,00 kuna i to najvećim dijelom (cca 450.000,00 kn) od
tvrtke Osijek-Koteks, međutim tvrtka je otišla u stečaj te sredstva nisu ostvarena
(dug smo unijeli u njihov stečajni postupak)
Poslije rasprave Odluka o izmjeni i dopuni proračuna općine Oriovac za 2013.godinu je
usvojena sa 10 glasova za, 1 glas protiv i 1 glas suzdržan.

Ad.4.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da se za realizaciju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godine predvidjelo ukupno
3.660.000,00 kn. Ovim Izmjenama i dopunama Programa predviđen je iznos od 519.000,00
kuna, a sve promjene konkretno su prikazane u samom Programu. Poslije rasprave prijedlog
izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014.godinu usvaja se sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana.
Ad.5.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČL.22.ST.1 ZAKONA O KOMUNALNOM
GOSPODARSTVU ZA 2014.GODINU.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da je za realizaciju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2014.godini u Proračunu općine Oriovac predviđen iznos od 2.367.300,00
kuna. Ovim Izmjenama i dopunama Programa predviđen je iznos 1.953.000,00 kuna, a sve
promjene konkretno su prikazane u samom Programu. Poslije rasprave prijedlog izmjena i
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014.godini usvaja se sa 11 glasova za i 1 glas
suzdržan.
Ad.6.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJKOG ODRŽAVANJA
OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2014.GODINI
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da je za realizaciju Programa
tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2014.godini u
Proračunu općine Oriovac predviđen iznos od 520.000,00 kuna. Ovim Izmjenama i
dopunama predlaže se iznos od 1.700.000,00 kuna, a sve promjene konkretno su prikazane u
samom Programu . Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog
održavanja objekata na području općine Oriovac u 2014.godini usvaja se sa 10 glasova za i 2
glasa suzdržana.
Ad.7.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE
ORIOVAC U 2014.GODINI.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da je Programom kapitalnih
ulaganja u objekte općine Oriovac u 2014.godini predviđen iznos od 4.095.000,00 kuna.

Ovim Izmjenama i dopunama predložen je iznos od 956.600,00 kuna, razlika se očituje u
izgradnji javne rasvjete koja je bila predviđena za izvođenje u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
međutim radovi će se izvoditi u 2015.godini. Vezano uz izgradnju infrastrukture u
Poduzetničkoj zoni Čaplja – bio je predviđen iznos od 1.000.000,00 kuna, a ovim Izmjenama
ostvaren u iznosu od 339.000,00 kuna. Također znatna razlika je na poziciji izgradnje cesta,
odnosno isto je bilo planirano u iznosu od 910.000,00 kuna, ostvareno je u iznosu od
50.000,00 kuna. Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte
općine Oriovac u 2014. godini usvaja se sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana.
Ad.8.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI U OPĆINI ORIOVAC ZA 2014.GODINU.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da je Programom rada
vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2014.godinu
predviđen iznos od 2.017.300,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama predlaže se iznos od
1.558.003,26 kuna. Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa rada vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2014. godinu je usvojen sa 11 glasova
za i 1 glasom suzdržanim.
Ad.9.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC U 2014. GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da je u Programu javnih
potreba u športu na području općine Oriovac u 2014.godini došlo do izmjena, a to je da su
sredstva za realizaciju ovog Programa osigurana u Proračunu za 2014.godinu u ukupnom
iznosu od 715.000,00 kn, a Izmjenama i dopunama Programa utrošena su sredstva u
ukupnom iznosu od 701.000,00 kuna. Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa javnih
potreba u sportu na području općine Oriovac u 2014.godini usvojene su sa 10 glasova za i 2
glasa suzdržana.
Ad.10.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC U 2014.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da je u Programu javnih
potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2014.godini došlo do izmjena i dopuna.
Financijska sredstva su u Proračunu za 2014.godinu osigurana u ukupnom iznosu od
200.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Programa predložena su financijska sredstva
u iznosu od 190.000,00 kuna. Poslije rasprave Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
kulturi na području općine Oriovac u 2014.godini usvojene su sa 10 glasova za i 2 glasa
suzdržana.

Ad.11.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC ZA 2014.GODINU
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da je došlo do izmjena i
dopuna Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2014.godini. Za realizaciju
istoga u Proračunu općine Oriovac za 2014.godinu su predviđena sredstva u iznosu od
530.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama Programa za 2014.godinu predviđen je također
iznos od 530.000,00 kuna, ali su sredstva unutar Programa drugačije raspoređena od plana.
Poslije rasprave Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u
2014.godini usvaja se sa 10 glasova za, 1 protiv i 1 glas suzdržan.
Ad.12.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2014.GODINU.
Anica Hemen, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela je nazočne upoznala da je Zakonom
o javnoj nabavi utvrđena obveza donošenja godišnjeg plana nabave. Plan nabave za
proračunsku godinu mora biti usklađen sa Proračunom općine i ostalim dokumentima koji
reguliraju nabavku opreme, radova i usluga u tekućoj godini. S obzirom da pojedini predmeti
nabave iz Plana nisu izvršeni predlažu se Izmjene i dopune Plana nabave za 2014.godinu.
Poslije rasprave Izmjene i dopune Plana nabave za 2014.godinu usvaja se sa 10 glasova za, 1
protiv i 1 glas suzdržan.
Ad.13.
DONOŠENJE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE ORIOVAC ZA 2015.GODINU.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao sa Proračunom za 2015.godinu, t.j. prihodi i
primici proračuna za 2015.godinu predviđeni su u ukupnom iznosu od 17.835.600,00 kuna.

Prihodi su planirani u skladu s realnim procjenama kretanja poreza u 2015.godini i to:
 prihod o porezu na dohodak ………………………………………………………. 4.000.000,00 kn
 porez na imovinu …………………………………………………………………………….. 81.800,00 kn
 porez na promet ……………………………………………………………………………… 50.000,00 kn
 ostali prihodi od poreza – porez na tvrtku ………………………………………… 55.000,00 kn
 ostali prihodi od poreza …………………………………………………………………
100,00 kn
 potpore državne i županijske ………………………………………………………… 11.393.000,00 kn
 prihodi od imovine ……………………………………………………………………………… 5.000,00 kn
 prihodi od nef. imovine …………………………………………………………………
468.500,00 kn
 prihodi od promj. namj.polj.zemljišta …………………………………………
5.000,00 kn
 prihodi po posebnim prihodima ( kom.doprinosa,
kom.naknade, grobna i ostalo) …………………………………………………… 1.422.200,00 kn
 prihodi od prodaje nematerijalne imovine (stanovi, polj.zemlj.) ..
355.000,00 kn

S obzirom na planirane potpore koje očekujemo da će se ostvariti u 2015.godini u iznosu od
11.393.000,00 kuna, možemo konstatirati da su izvorni prihodi proračuna općine bez
potpora 6.442.600,00 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 17.835.600,00 kuna.
Analizirajući planiranu proračunsku potrošnju, u 2015.godini možemo utvrditi da će
pretežiti dio sredstava biti usmjeren na:
1. materijal za tekuće investicijsko održavanje
građ.objekata
……………………………………………………………………………. 1.000.000,00 kn
2. socijalna zaštita …………………………………………………………………………………… 813.000,00 kn
3. izgradnja cesta ………………………………………………………………………………….. 1.330.000,00 kn
4. izgr.infrastr.na poduzetničkoj zoni Čaplja ………………………………………….
400.000,00 kn
5. tekuće donacije u novcu (VZ, KUD, Šport)
……………………………………
2.740.000,00 kn
6. rashodi za zaposlene ………………………………………………………………………..
1.380.000,00 kn
7. izgradnja javne rasvjete ……………………………………………………………………
1.400.000,00 kn
8. nabavka opreme za MO-e ………………………………………………………………..
365.000,00 kn
9. održavanje cesta ……………………………………………………………………………….
1.726.100,00 kn
10. izgradnja kanalizacije (naš dio) ………………………………………………………….
700.000,00 kn
11. sanacija deponija Lužani, Malino i Sl.Kobaš ………………………………………
2.300.000,00 kn

Poslije rasprave Proračun općine Oriovac za 2015.godinu usvaja se sa 10 glasova za i 2 glasa
protiv.
Ad.14.
DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2015.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Odlukom o izvršenju Proračuna općine
Oriovac za 2015.godinu, te se ista usvaja sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana.
Ad.15.
DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2015.GODINU.
Pavao Haring, je nazočne upoznao sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Oriovac za 2015.godinu. Sredstva za realizaciju predloženog Programa
planiraju se u iznosu od 6.330.000,00 i to iz sredstava koncesije, komunalnog doprinosa,
proračuna općine Oriovac i sredstava EU, Hrvatskih voda i Fonda za zaštitu okoliša.
Programom gradnje za 2015.godinu uključene su investicije za šest programa i to:
- građenje javnih površina ……………………………………………………… 400.000,00 kn
- građenje nerazvrstanih cesta ……………………………………………… 1.330.000,00 kn
- izgradnja javne rasvjete ……………………………………………………… 1.400.000,00 kn
- izgradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročiš. otp. voda
700.000,00 kn
- izgradnju vodovodne mreže ………………………………………………… 200.000,00 kn
- odlaganje komunalnog otpada …………………………………………… 2.300.000,00 kn

Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Vlatko Klarić, Jozo Hrgić, Dragica Vučković i
Željka Čorak Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu
na području općine Oriovac usvaja se sa 10 glasova za i 2 glasa protiv.
Ad.16.
DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI
IZ ČL.22. ST.1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015.GODINU.
Pavao Haring, je nazočne upoznao da je predloženi prijedlog Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu izrađen na osnovi dosadašnjeg načina i obima
održavanja komunalne infrastrukture i potreba koje iz toga proizlaze, kao i na osnovi
strukture i visine prihoda koji se planiraju za 2015.godinu.
Ukupna vrijednost programa iznosi 2.591.100,00 kuna .
Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ovaj Program obuhvaća
slijedeće poslove:
- odvodnja atmosferskih voda – što podrazumijeva odvodnju i pročišćavanje
atmosferskih voda te pročišćavanje uz nerazvrstane ceste,
- održavanje javnih površina – što podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina,
pješačkih staza, trgova, parkova, dječjih igrališta i sl.
- održavanje nerazvrstanih cesta – što podrazumijeva održavanje cesta koje se koriste
za promet vozilima i koje svatko može koristiti na način i pod uvjetima određenim
Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste,
- održavanje groblja – podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje
ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika,
- održavanje javne rasvjete – što podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete, uključivo podmirenje troškova energije za rasvjetljavanje
javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Sredstva za realizaciju ovog Programa osigurava se iz:
- komunalne naknade ………………………………………………………
800.000,00
- ukopa pokojnika …………………………………………………………….
15.000,00
- grobne naknade …………………………………………………………….
150.000,00
- Proračuna općine Oriovac ……………………………………………. 1.626.100,00

kn
kn
kn
kn

Poslije rasprave u kojoj je sudjelovao vijećnik Jozo Hrgić, Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
2015.godinu usvaja se sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana.
Ad.17.
DONOŠENJE PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI U OPĆINI ORIOVAC ZA 2015.GODINU.
Pavao Haring Voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da na temelju članka 8.
Zakona o komunalnom gospodarstvu jedinice lokalne samouprave za obavljanje komunalnih

poslova mogu osnovati vlastite pogone, što je općina Oriovac i učinila. Člankom 2. Odluke
o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti određeni su poslovi koji
vlastiti pogon obavlja na području općine Oriovac. To su:
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- upravljanje i održavanje groblja i ukopa pokojnika,
- održavanje kanala uz ceste uz naseljeno mjesto,
- nabavka sadnog materijala.
Sredstva za rad Vlastitog pogona osiguravaju se iz komunalne naknade, grobne naknade,
komunalnog doprinosa, proračuna općine i drugih izvora. U članku 6. Odluke o osnivanju
Vlastitog pogona, određeno je da upravitelj donosi Plan rada za svaku godinu i podnosi ga
Općinskom vijeću na usvajanje.
Poslije rasprave Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini
Oriovac za 2015.godinu usvaja se sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana.
Ad.18.
DONOŠENJE PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U
2015.GODINI.
Pavao Haring, voditelj Komunalnog pogona je nazočne upoznao da je u Proračunu općine
Oriovac za 2015.godinu za kapitalna ulaganja u objekte općine Oriovac osigurano ukupno
7.135.000,00 kuna.
Sukladno zakonskim odredbama predložen je program kapitalnih ulaganja u objekte, ceste,
opremu i ostalo na području općine Oriovac, a sukladno dostavljenim planovima rada
Mjesnih odbora.
Poslije rasprave Program kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2015.godini usvaja
se sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana.
Ad.19.
DONOŠENJE PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2015.GODINI.
Pavao Haring, voditelj Komunalnog pogona je nazočne upoznao da sukladno zakonskim
odredbama (Zakona o proračunu) za svaku godinu potrebno je donijeti program tekućeg i
investicijskog održavanja objekata. U Proračunu općine Oriovac za 2015.godinu predviđena
su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna i to:
-400.000,00 kuna za materijal za održavanje objekata i
- 600.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata.
U priloženom Programu sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna raspoređena su po
objektima sukladno dostavljenim planovima Mjesnih odbora. Poslije rasprave Program
tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2015.godini se
usvaja sa 10 glasova za, 1 glas protiv i 1 glas suzdržan.

Ad.20.
DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA
2015.GODINU.
Ivana Tomić, je nazočne upoznala da se programska djelatnost sporta u općini Oriovac
temelji na odredbama Zakona o sportu i smjernicama Odbora za sport općine Oriovac.
Odredbama članka 76. Zakona o športu, javne potrebe u sportu za koje se sredstva
osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su programi
odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave:
1. poticanje i pronicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena
zaštita sportaša,
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu
lokalne i područne (regionalne) samouprave
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u
funkciji razvoja sporta.
Bavljenje sportom što većeg broja mladih, promidžba kroz sportske priredbe i postizanje
značajnih sportskih rezultata osnovni su motiv ulaganja u sportu za svaku razvijeniju sredinu
pa tako i za općinu Oriovac. Osnovni ciljevi programa javnih potreba u sportu općine Oriovac
koji se financira sredstvima općinskog proračuna su: poticanje i pronicanje sporta,
provođenje dijela programa tjelesne kulture djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga,
stručni rad u sportu, te organizacija i provođenje sustava natjecanja u sportu. Ostvarenje
ovih ciljeva, kojima treba dodati i skrb o svim sportskim objektima, postiže se putem
programskih kriterija koji utvrđuje Odbor za sport općine Oriovac, a sve u skladu i u okvirima
proračunskih mogućnosti. Ukupna sredstva koja se osiguravaju u Proračunu općine Oriovac
za 2015.godinu iznose 705.000,00 kuna. Poslije rasprave Program javnih potreba u športu na
području općine Oriovac u 2015.godini usvaja se sa 11 glasova za i 1 glas suzdržan.
Ad.21.
DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2015.GODINI.
Ivana Tomić, je nazočne upoznala da se Program javnih potreba u kulturi općine Oriovac
donosi temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, te
predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za
općinu Oriovac.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti
osiguravaju se Proračunu općine Oriovac za pojedinu godinu, sa rasporedom po korisnicima i
programima.

Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo
namjenski po načelima dobrog gospodarenja, te su stoga nositelji programa dužni dostaviti
godišnje izvješće o ostvarenju programa u pisanom obliku.
Ovim Programom za 2015.godinu u proračunu općine Oriovac predviđen je ukupan iznos od
220.000,00 kuna, a odnosi se na:
- transferi KUD-ovima ………………………………………………. 100.000,00 kuna
- manifestacije u kulturi ……………………………………………. 50.000,00 kuna
- nabavka knjiga za knjižnicu ……………………………………. 20.000,00 kuna
- izdavanje općinskog glasila OBZOR ……………………… 50.000,00 kuna
________________________
UKUPNO: 220.000,00 kuna
Poslije rasprave Program javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2015.godini
se usvaja sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana.
Ad.22.
DONOŠENJE PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2015.GODINI.
Ivana Tomić, je nazočne upoznala da socijalna skrb predstavlja djelatnost od posebnog
interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi
namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili
obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, pronicanje promjena, pomoć u
zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem
unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih
životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
O pravima u sustavu socijalne skrbi, između ostalih, odlučuju i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a sukladno odredbama ovog zakona. Jedinice lokalne samouprave
obvezne su u svom proračunu osigurati sredstva za pomoć za podmirenje troškova
stanovanja, a mogu temeljem svoga programa osigurati i ostale oblike socijalne pomoći za
osobe i obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke
osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili
smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.
Ovaj Program temelji se na sredstvima planiranim Proračunom općine Oriovac za
2015.godinu koja iznose 580.000,00 kuna. Poslije rasprave Program socijalnih potreba na
području općine Oriovac u 2015.godini se usvaja sa 11 glasova za i 1 glas protiv.
Ad.23.
DONOŠENJE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi
(N.N. br. 90/11, 83/13 i 143/13 ) izrada Plana nabave obveza je koju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave mora izvršiti za svaku proračunsku godinu.
Stoga je Plan nabave obvezan planski akt koji su općine dužne izraditi i usvojiti za nadolazeću
proračunsku godinu, a minimalno mora sadržavati sljedeće podatke:

1. predmet nabave,
2. evidencijski broj nabave,
3. procijenjena vrijednost nabave ako je poznata,
4. vrsta postupka javne nabave,
5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
6. planirani početak postupka,
7. planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi.
Polazna osnova Plana nabave je ta da isti mora biti usklađen sa proračunom.
Javni naručitelj u Planu nabave samostalno određuje predmet nabave opisujući ga na jasan i
razumljiv način. Iz procijenjene vrijednosti predmeta nabave proizlazi obveza primjene
zakonskih propisa u pogledu javne nabave. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na
ukupnom iznosu nabave (bez PDV-a) pri čemu se u izračunu uzima u obzir ukupna vrijednost
nabave. Procijenjena vrijednost nabave je najznačajnija polazna osnova za izradu plana
nabave.Za Plan nabave općine Oriovac za 2015.godinu koji se daje u privitku sa ukupnom
procijenjenom vrijednosti od 6.888.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 8.610.000,00 kuna sa
PDV-om , sredstva su osigurana u Proračunu za 2015.godinu. Poslije rasprave Plan nabave za
2015.godinu se usvaja sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana.
Ad.24.
ANALIZA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2014.GODINI.
Jadranko Mličević, zamjenik načelnika je nazočne upoznao sa Analizom sustava zaštite i
spašavanja u 2014.godini, te se poslije rasprave isto usvaja sa 11 glasova za, 1 glas protiv i 1
glas suzdržan.
Ad.25.
DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
2015.GODINI.
Jadranko Mličević, zamjenik načelnika je nazočne upoznao sa Smjernicama za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015.godini, te se poslije rasprave isto jednoglasno
usvaja.
Ad.26.
ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE IZRAVNOM
POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2015.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da člankom
44. st.1. i 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu propisano je da sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva prihod su državnog
proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna
jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi, odnosno

da su navedena sredstva koja su prihod jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
namijenjena isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
zemljišnih knjiga, te podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona,
program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu, postupak uređenja zemljišta u
postupku komasacije i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede.
Za provedbu ove Odluke planirana su sredstva u proračunu za 2015.godinu u iznosu od
420.000,00 kuna. Poslije rasprave Odluka o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje
izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2015.godini usvaja se sa 11
glasova za i 1 glas suzdržan.
Ad.27.
DONOŠENJE ODLUKE O PREIMENOVANJU ULICE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je pravna osnova za donošenje ove Odluke
Zakon o naseljima (N.N. 54/88), koji u članku 9. navodi da imena naselja, ulica i trgova
određuje Općinsko vijeće općine Oriovac. Državna geodetska uprava, Područni ured za
katastar Slav.Brod dostavio je dopis općini Oriovac po kojemu treba postupiti – donijeti
Odluku kako je predloženo tj. da se u naselju Oriovac preimenuje slijedeći naziv ulice: Matije
Mesića u „Ulica Matije Mesića“.
Poslije rasprave po ovoj točki Odluka o preimenovanju ulice na području općine Oriovac se
usvaja sa 11 glasova za i 1 glas suzdržan.
Ad.28.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA,
MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA ZA OPĆINU ORIOVAC
Zamjenik načelnika Jadranko Mličević je nazočne upoznao da Prema inspekcijskom nalazu
Samostalne službe za inspekcijske poslove Područna jedinica Slavonski Brod, utvrđeno je da
u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara nisu određene potrebne
snage za zaštitu i spašavanje. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara izrađena je 2009.godine, a prema uputama DUZS Područni ured Slav.Brod, nije se
utvrđivao broj pripadnika tima, nego je to utvrđeno prilikom izrade Plana ZIS i CZ, kojim
planom je utvrđen točan broj pripadnika prema vrsti, sastavu i veličini postrojbe. S obzirom
na navedeno potrebno je uskladiti broj operativnih snaga sa Procjenom ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Poslije rasprave Izmjena i dopuna procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za općinu Oriovac se usvaja sa11
glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.29.
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE ORIOVAC ZA 2014.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Zakonom o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14), člankom 7. Propisano da
predstavničko tijelo JLS donosi Odluku o raspoređivanu sredstava iz proračuna za
financiranje političkih stranaka. Člankom 5. istoga Zakona određeno je da se sredstva
raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Općinskom
vijeću i to tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih
zastupnika odnosno članova predstavničkog tijela. Člankom 3. Zakona određeno je da su JLS
dužne osigurati sredstva za redovito godišnje financiranje, međutim nije određen iznos.
Člankom 6. Zakona određeno je da za svakog izabranog člana predstavničkog tijela JLS
podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10%
iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Proračunom općine Oriovac
usvojenim na 4.sjednici Općinskog vijeća, predviđen je iznos od 50.000,00 kuna, a ovim
izmjenama predlaže se iznos od 15.000,00 kuna. Poslije rasprave, Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Oriovac za 2014.godinu se usvaja sa 13 glasova za i 1 glas
suzdržan.
Ad.30.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH
STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE ORIOVAC ZA 2015.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da se ovom Odlukom raspoređuju sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za
2015.godinu koja se osiguravaju u Proračunu općine Oriovac za 2015.godinu. U Proračunu
općine Oriovac za 2015.godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac u iznosu od 15.000,00 kuna. Za svakog
člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjeno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća. Poslije rasprave Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za 2015.godinu se
jednoglasno usvaja.
Ad.31.
DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
ORIOVAC SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU N.N. RH 153/13
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je u općinu Oriovac dostavljen dopis od
Zavoda za prostorno planiranje Brodsko-posavske županije kojim nas izvješćuju da su dana
1.siječnja 2014.godine stupili na snagu Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji (N.N.

153/13) kojima je uz ostalo uređeno izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, te je nužno
pokrenuti postupak usklađenja prostorno planske dokumentacije općinskog nivoa s novim
Zakonom, i predlažu Općinskom vijeću donošenje Odluke o izradi usklađenja Prostornog
plana uređenja općine Oriovac sa Zakonom o prostornom uređenju N.N. 153/13. Poslije
rasprave ista se Odluka jednoglasno usvaja.
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