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IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC
ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2014.GODINE.

U Oriovcu, veljača 2015.godine.

Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01,
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 49. Statuta općine
Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 7/13), Općinski načelnik općine
Oriovac, podnosi

IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC
ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2014.GODINE

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja
izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava
izvršavanja općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinica lokalne
samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad,
upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i
njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene
Statutom.
U ovom izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i donijeti
zaključci kojim su rješavana pitanja iz nadležnosti Općinskog načelnika. Nastavio sam održavati
sastanke sa predstavnicima mjesnih odbora, udrugama i stanovništvom koje i dalje primam
svakodnevno radi rješavanja problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih i ostalih.
Načelnik, zamjenik načelnika i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela sudjelovali su na nizu
sastanaka, edukativnih radionica i prezentacija, te smatramo da smo temeljem toga u stanju
odgovoriti novim izazovima i mogućnostima koje su pred nama.
Kao načelnik redovito sam sudjelovao na nizu sastanaka koji su bili sazvani od strane županijskog
čelništva, te na sastancima u javnim poduzećima na razini Županije.
Također je dogovoreno i održano niz sastanaka na razini ministarstava vezano uz podršku našim
projektima koji su kandidirani prema istim (FZO, Hrvatske vode i sl.).
Već dugi niz godina, pa tako i u ovom izvještajnom razdoblju posebnu pažnju posvetio sam socijalnoj
skrbi naših mještana, koji su zbog raznih razloga dovedeni u stanje socijalno potrebitih, te sam u
okviru svojih mogućnosti i ovlasti, financijski, putem plaćanja računa javnih poduzeća (Elektra,
Vodovod i sl.), te isplatom jednokratnih potpora, nastojao ublažiti takvo stanje.
Vezano uz investicije, aktivnosti sam usmjerio u izradu projektne dokumentacije (glavni izvedbeni
projekti) koji su osnova u 2015.godini za kandidiranje prema Europskim fondovima.
Područje društvenih djelatnosti bilo je, kao i svake godine, opsežno i sadržajno, financiran je rad tri
kulturno umjetnička društva s područja općine, te su podupirana i organizirana njihova kulturna
događanja, kao i aktivnosti naših udruga i obiteljskih gospodarstava.
Sudjelovao sam na svim sastancima VZO na kojima sam bio upoznat sa svim relevantnim podacima
koji se tiču vatrogasne problematike, te u rješavanju istih.
Rad vatrogasne zajednice, odnosno vatrogasnih društava, financiran je sukladno odredbama Zakona
o vatrogastvu.

Gospodarenje otpadom na području općine obavlja se kontinuirano sa tvrtkom Jakob Becker putem
Ugovora o koncesiji. Ovih dana koncesionar je putem komunalnih djelatnika općine podijelio žute i
plave vreće, kako bi započelo odvojeno sakupljanje otpada u kućanstvima, (papir i PET ambalaža).
U prvoj polovici 2014.godine općina se prijavila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, te nam je odobren iznos od 250.000,00 kuna za nabavku kontejnera za odvojeno
prikupljanje otpada koji će biti postavljeni na cijeloj općini (30 komada kontejnera za papir, 30 za
plastiku, 30 bio otpad i 30 za staklo – ukupno 120 komada). Isporuka slijedi sredinom ožujka
2015.godine, te postavljanje „zelenih otoka“ u svim našim Mjesnim odborima.
Vezano uz projekt energetske obnove obiteljskih kuća, za koji smo od Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost dobili 1.000.000,00 kuna, isti je u fazi potpisivanja ugovora sa korisnicima –
njih ukupno 23 – koji nakon toga kreću sa radovima.
Informiranje javnosti o aktivnosti općine i dalje se obavlja putem službene stranice općine Oriovac –
www.oriovac.hr, na kojoj nastojimo prikazati sva aktualna događanja.
Podneseno izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2014.godine sadrži dio značajnijih poslova i
zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine.
Pored izuzetno teške financijske situacije općinska uprava, načelnik i zamjenik načelnika intenzivno
rade na svojim obvezama, a posebice na pripremi projekata koji će se financirati sredstvima EU, s
obzirom da se otvaraju široke mogućnosti korištenja istih.
Zahvaljujem vijećnicima Općinskog vijeća koji svojim pozitivnim idejama, te konstruktivnim
prijedlozima i stvaranju pozitivne atmosfere pridonose boljitku naše općine.

