REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac, 13.03.2015.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 10. sjednice Vijeća općine Oriovac održane 12.03.2015. godine
sa početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Petar Delić, Tadija Krištija, Petar Džinić, Božidar Jurić, Zdenko Pavić, Predrag Kolundžić,
Ivan Ivezić, Željka Čorak, Jozo Hrgić, Miroslav Maričić, Igor Vračić, Mirko Beketić, Dragica
Vučković
ODSUTNI: Ivan Lalić, Vlatko Klarić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Jadranko Mličević, Anica Hemen, Ivana Tomić, Pavao Haring
ZAPISNIK VODILA:
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći
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RED :

Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Usvajanje temeljnog financijskog izvještaja Proračuna općine Oriovac za 2014.godinu.
Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2014.g
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2014.godinu
Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2014.godini.
Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području
općine Oriovac u 2014.godini
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Oriovac u 2014.godini
Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22.
st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014.g.
Izvješće o ostvarenju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti u
općini Oriovac u 2014.godini.
Izvješće o ostvarenju Plana nabave za 2014.godinu
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u
2014.godini
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u
2014.godini.
Izvješće o ostvarenju Programa Socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2014.godini
Izvješće o financiranju programa, projekata i aktivnosti udruga iz Proračuna općine Oriovac u
2014.godini

16. Izvješće o radu narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2014.godini.
17. Donošenje Odluke o raspodjeli proračunskih sredstava sportskim udrugama na području
općine Oriovac u 2015.godini
18. Donošenje Odluke o raspodjeli proračunskih sredstava kulturno-umjetničkim udrugama na
području općine Oriovac u 2015.godini
19. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati dodjelom koncesije
na području općine Oriovac
20. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima korištenja Društvenih domova na području općine
Oriovac
21. Plan mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac
22. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac
23. Donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog plana općine Oriovac
Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 9.sjednice Vijeća općine Oriovac je jednoglasno usvojen.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

-

Vijećnik Ivan Ivezić – postavlja pitanje da li su vijećnici trebali dobiti Statute općine – dobiva
odgovor od Načelnika da do sada nije bila praksa a niti obveza jer se Statut općine Oriovac
nalazi na našim web stranicama, a nije problem i podijeliti vijećnicima isti
Vijećnik Predrag Kolundžić – pita da li je načelnik upoznat da ŽUC raspolaže određenim
sredstvima koja su namijenjena za izgradnju autobusnih gibališta, i smatra da općina treba
uputiti dopis prema ŽUC-u da bi krenuli sa izgradnjom istih – dobiva odgovor od načelnika da
je upoznat sa istim, te da su već neke potrebne aktivnosti krenule.
Vijećnik Jozo Hrgić – predlaže da bi se trebali dogovoriti oko obilježavanja 70.godišnjice
mučki pogubljenih mještana Oriovca 30.05.1945godine.
Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali Načelnik Antun Pavetić, Jozo Hrgić, Pavao Haring,
Željaka Čorak, Miroslav Maričić dogovoreno je da se zatraži mišljenje VMO Oriovac i poslije
toga konkretan prijedlog dostavi Općinskom vijeću.
Vijećnik Petar Džinić – postavlja pitanje što je sa vodom koja nije za piće, i mještani kupuju
vodu – dobiva odgovor od načelnika da je dostava vode na cijeloj općini Oriovac prebačena
na vodovod Davor, zbog određene izmjene filtera, sanacije crpilišta u tvornici vode na Jelasu.
Poslije završenih radova biti ćemo vraćeni na vodocrpilište Jelas.
Vijećnik Igor Vračić – postavlja pitanje kada će početi rad male škole u Lužanima – dobiva
odgovor od Načelnika da će početi vrlo brzo, malo je kasnilo iz razloga što sada po novom
modelu djelatnici vrtića ne mogu voditi malu školu, nego se po školama primaju novi
djelatnici koji će obavljati posao vođenja male škole.

Ad.3.
USVAJANJE TEMELJNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA
2014.GODINU.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio o ostvarenju Proračuna općine Oriovac za 2014.godinu
kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI:
Prihodi poslovanja Proračuna općine Oriovac u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2014.godine ostvareni su u iznosu od
11.888.677,00 kuna ili ostvarenje sa 112% u odnosu na planirano.
Prihodi poslovanja obuhvaćaju slijedeće vrste prihoda:

Prihodi od poreza – koji su ostvareni u iznosu od 4.766.138,00 kuna,

Potpore iz državnog i županijskog proračuna – koje su ostvarene u iznosu od 4.861.679,00 kuna, a što čini
najveću razliku u ostvarenju prihoda,

Prihodi od imovine – koji su ostvareni u iznosu od 398.473,00 kuna koja uključuju prihode od financijske i
nefinancijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, naknade za koncesiju, prihod
od zakupa i iznajmljivanja imovine)

Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.549.672,00 kune, a
uključuju upravne pristojbe, komunalni doprinos, komunalnu naknadu, doprinos za šume, prihod od korištenja
grobnih mjesta i ostali prihodi.
RASHODI I IZDACI
U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2014.godine rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 9.934.406,00 kuna
ili 94 % u odnosu na planirano.
Rashodi i izdaci poslovanja obuhvaćaju slijedeće:
Rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 1.382.119,00 kuna , a uključuju plaće i doprinose za redovan rad
i plaće za javne radove (komunalni radovi i pomoć u kući)
Materijalni rashodi – ostvareni su u iznosu od 4.490.032,00 kuna.
Materijalni rashodi obuhvaćaju:
Naknade troškova zaposlenima – ostvarene su u iznosu od 109.632,00 kuna,
Rashode za materijal i energiju – ostvareni u iznosu od 1.606.269,00 kuna, a odnosi se na:
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi ……………………….. 96.324,00 kn
- energija (javna rasvjeta i el.energija)………………………………...805.518,00 kn
- materijal i dijelovi za tek. i invest. Održavanje ………………….. 701.694,00 kn
- sitni materijal i auto gume ………………………………………..
2.733,00 kn
Rashode za usluge – koji su ostvareni u iznosu od 2.242.176,00 kuna, a odnosi se na:
- usluge telefona, pošta i prijevoza …………………..
98.479,00 kn
- usluge tekućeg i invest.održavanja …………………. 1.685.536,00 kn
- komunalne usluge …………………………………..
193.550,00 kn
- intelektualne i osobne usluge ………………………… 217.748,00 kn
- ostale usluge ………………………………………….
46.863,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ……………..531.955,00 kn, a sastoji se od:
- naknade za rad pred. i izvršnih tijela ………………..
34.750,00 kn
premije osiguranja …………………………………….
27.672,00 kn
reprezentacija ………………………………………….
85.870,00 kn
ostali nespomenuti izdaci ……………………………..
383.663,00 kn
Financijski rashodi – koji su ostvareni sa 113.214,00, a sastoje se od:
ostali financijski rashodi ………………………………. 106.421,00 kn
bankarske usluge ………………………………………. 52.054,00 kn
zatezne kamate ………………………………………… 33.467,00 kn
ostali nespomenuti izdaci ……………………………… 20.900,00 kn
Rashodi i naknade građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 690.541,00 kuna u odnosu na planirano
razdoblje, a odnosi se na naknade građanima i kućanstvima.
Ostali rashodi – ostvareni su u iznosu od 2.461.783,00 kuna, a odnose se na transfere športskim, kulturnim,
vjerskim i ostalim udrugama, vatrogasnoj zajednici općine i dječjem vrtiću Ivančica Oriovac, kao i naknada štete
pravnim i fizičkim osobama.

Poslije rasprave Odluka o usvajanju temeljnog financijskog izvještaja Proračuna općine Oriovac za
2014.godinu se usvaja sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.4.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD SRPANJ – PROSINAC 2014.GODINE.
Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2014.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 2014.godine usvaja se sa 12
glasova za i 1 glas suzdržan.
Ad.5.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORIOVAC ZA 2014.GODINU.
Načelnik je podnio Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2014.godinu.
Naglašava da će Općina Oriovac u cilju praćenja provedbe Plana gospodarenja otpadom, i nadalje
sve svoje aktivnosti usmjeravati na realizaciju Planova sanacije preostalih triju odlagališta otpadom u
suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Poslije rasprave Izvješće o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2014.godinu se usvaja sa 12 glasova za i 1 glas
suzdržan.

Ad.6.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U
2014.GODINI.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne izvijestio da je Programom kapitalnih ulaganja
u objekte općine Oriovac u 2014.godini predviđen iznos od 956.500,00 kuna, a ovim Izvješćem
program je ostvaren sa 596.716,54 kuna.
Znatnija razlika manje ostvarenog očitovala se u opremi jer su kontejneri za otpad (120 komada)
trebali biti isporučeni do kraja godine, međutim će biti isporučeni do ožujka 2015.godine.
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u
2014.godini se usvaja sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan.
Ad.7.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2014.GODINI.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne izvijestio da je Programom tekućeg
investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2014.godini predviđen iznos od
1.700.000,00 kuna, a ovim Izvješćem Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na
području općine Oriovac u 2014.godini, ostvaren je u iznosu od 1.501.277,20 kuna, te raspoređen po
radovima koji su se izvodili na području općine u 2014.godini, a po zahtjevima Mjesnih odbora.
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na
području općine Oriovac u 2014.godini se usvaja sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.8.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2014.GODINI.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne izvijestio da je Općinsko vijeće općine Oriovac
donijelo 19.12.2014.godine Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014.godinu (u nastavku teksta: Program). Program je donesen sukladno članku 30.
st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima
financiranja. Sukladno odredbama istoga Zakona, postoji obveza podnošenja Izvješća o ostvarenju
Programa za prethodnu kalendarsku godinu, kako je predloženo u privitku. U privitku se daje
financijski plan sa detaljnim opisom izvedenih radova iz kojeg je vidljivo da je isti rebalansom
planiran u iznosu od 519.000,00 kuna, a sa 31.12.2014.godine ostvaren u iznosu od 397.468,73 kuna.
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Oriovac u 2014.godine se usvaja sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.9.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
DJELATNOSTI IZ ČL.22. ST.1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2014.GODINI.
Pavao Haring voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da je na temelju članka 28. st.1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo Program održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. za 2014.godinu (u daljnjem tekstu:
Program).
Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture, opseg poslova održavanje i
financijska sredstva za ostvarenje Programa.
Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:
- odvodnja atmosferskih voda planirana je u iznosu od 37.000,00 kuna a sa 31.12.2014.godine
ostvarena sa 45.500,00 kuna
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje javnih površina, planirana je u iznosu od 37.000,00 kuna a sa 31.12.2014.godine
ostvarena sa 45.500,00 kuna
- održavanje nerazvrstanih cesta, planirano je u iznosu od 941.100,00 kuna, a sa
31.2.2014.godine ostvareno je u iznosu od 564.299,96 kuna.
- javna rasvjeta, održavanje javne rasvjete planiran je u iznosu od 170.000,00 kn, a sa
31.12.2014.godine ostvaren je u iznosu od 124.741,25 kuna
- utrošak električne energije planiran je u iznosu od 600.000,00 kuna, a sa 31.12.2014.godine
ostvaren je u iznosu od 537.039,37 kuna.
- održavanje groblja - novim Planom Programa sredstva su bila predviđena u iznosu od
163.000,00 kuna, a ostvarenje je sa 31.12.2014.godine u iznosu od 157.991,53 kuna.
Poslije rasprave, Izvješće o ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz čl.22.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014.godini usvaja se sa 12 glasova za i 1 glas
suzdržan.

Ad.10.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA I PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI U OPĆINI ORIOVAC U 2014.GODINI
Pavao Haring Voditelj komunalnog pogona je nazočne izvijestio o Programu rada Vlastitog pogona i
naglasio da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo 18.12.2009.godine Pravilnik o poslovanju
Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. Navedenim Pravilnikom određen je način
rada i rukovođenje Vlastitim pogonom te radna mjesta potrebna za funkcioniranje istoga. Člankom
4. Pravilnika određeno je da upravitelj Vlastitog pogona, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća,
donosi Godišnji plan i program rada. Člankom 5. Pravilnika, upravitelj Vlastitog pogona izrađuje
Izvješće o ostvarenju plana i programa za proteklu kalendarsku godinu i podnosi ga Općinskom vijeću
na usvajanje kako je predloženo u privitku. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Plana i Programa
rada vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti u općini Oriovac u 2014.godini se
jednoglasno usvaja.
Ad.11.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA NABAVE ZA 2014.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Zakonom o javnoj nabavi utvrđena obveza
donošenja godišnjeg plana nabave. Na temelju odredbe članka 13. navedenog Zakona naručitelj
izrađuje i donosi Plan nabave za proračunsku godinu koji mora biti usklađen sa Proračunom općine i
ostalim dokumentima koji reguliraju nabavku opreme, radova i usluga u tekućoj godini. S obzirom da
je došlo do odstupanja Plana odnosno pojedini predmeti nabave nisu izvršeni, donosi se ostvarenje
istoga sa 31.12.2014.godine kako je predloženo. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Plana nabave
općine Oriovac za 2014.godinu se usvaja sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.12.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC U 2014.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da su u Programu javnih potreba
u sportu na području općine Oriovac planirana sredstva u iznosu od 701.000,00 kuna, a sa krajem
godine ostvarena u iznosu od 912.377,03 kuna. Transferi sportskim društvima predviđeni su u iznosu
od 700.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 904.500,00 kuna, te izdaci u sportu predviđeni su u
iznosu od 1.000,00 kuna, a ostvareni sa 7.877,03 kuna.
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u
2014.godini se usvaja sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.13.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC U 2014.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da su Javne potrebe u kulturi u
2014.godini planirane u iznosu od 190.000,00 kuna i sa 31.12.2014.godine ostvarene su u iznosu od
179.315,22 kuna, od toga ostvareno je:
- transferi KUD-ovima ……………………… 79.500,00 kuna
- manifestacije u kulturi ………………….. 59.243,80 kuna
- nabavka knjiga ……………………………… 6.994,92 kuna
- grafičke i tiskarske usluge …………….. 33.576,50 kuna
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u
2014.godini usvaja se sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.14.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2014.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da je za Program socijalnih
potreba na području općine Oriovac u 2014.godini predviđen iznos od 530.000,00 kuna, a sa
31.12.2014.godine ostvaren je u iznosu od 668.761,97 kuna.
Od toga ostvareno je za:
1.) a) podmirenje troškova stanovanja …………………………………
b) jednokratne novčane pomoći ……………………………………..
c) osiguravanje ogrijeva …………………………………………………..
d) naknada za rođenje djeteta ………………………………………..
e) troškovi školske kuhinje ………………………………………………
f) podmirenje pogrebnih troškova ………………………………….
g) subvencija prijevoza za učenike …………………………………..
h) sufinanciranje obiteljskih kuća …………………………………….
i) oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ……………
j) ostali oblici pomoći ………………………………………………………
2.) PSGO – Program ……………………………………………………………….

29.402,24 kuna
42.500,00 kuna
36.980,00 kuna
52.000,00 kuna
40.449,00 kuna
4.832,00 kuna
97.375,74 kuna
77.369,65 kuna
3 osobe
158.484,51 kuna
129.368,83 kuna

Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u
2014.godini se usvaja se sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.15.
IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUGA IZ PRORAČUNA
OPĆINE ORIOVAC U 2014.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je podnijela izvješće o financiranju programa projekata
i aktivnosti udruga iz proračuna općine Oriovac u 2014.godine, te se poslije rasprave Izvješće o
financiranju programa, projekata i aktivnosti udruga iz proračuna općine Oriovac u 2014.godini
usvaja se sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.16.
IZVJEŠĆE O RADU NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U 2014.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila o radu Narodne knjižnice i
čitaonice Oriovac u 2014.godini, te se isto jednoglasno usvaja.

Ad.17.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ŠPORTSKIM UDRUGAMA NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2015.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da je Proračunom općine Oriovac
za 2015.godinu na poziciji sredstava za sport – transfera – predviđen iznos od 700.000,00 kuna.
Odbor za šport općine Oriovac održao je sastanak i raspodijelio je sredstva po športskim klubovima
koji djeluju na području općine Oriovac kako je predloženo u Odluci.
Poslije rasprave Odluka o raspodjeli proračunskih sredstava športskim udrugama na području općine
Oriovac u 2015.godini se usvaja sa 11 glasova za i 1 glas suzdržan.

Ad.18.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA KULTURNO-UMJETNIČKIM
UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2015.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da je Proračunom općine Oriovac
za 2015.godinu izdvojeno 100.000,00 kuna na ime prijenosnih sredstava – transfera – namijenjenih
poticanju i razvijanju kulturno umjetničkih društava koja djeluju na području općine i raspoređena su
kako je predloženo u Odluci, te se ista poslije rasprave usvaja jednoglasno.

Ad. 19.
DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI DODJELOM
KONCESIJE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo na svojoj
sjednici održanoj 12.10.2009.godine Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju Koncesije na području općine Oriovac. Kako je nakon donošenja Odluke došlo do izmjena
Zakonskih odredbi, pristupa se donošenju nove Odluke radi usklađenja sa zakonskom regulativom.
Novim Zakonom o koncesijama utvrđeni su postupci davanja koncesije, predmet koncesije, sadržaj i
način sklapanja ugovora o koncesiji, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja
koncesije, te druga pitanja vezana s koncesijom. Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjesta za
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti davanjem koncesije i to:
- skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- prijevoz pokojnika i
- obavljanje dimnjačarskih poslova

Poslije rasprave Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati dodjelom koncesije na
području općine Oriovac je jednoglasno usvojena.

Ad.20.
ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA DRUŠTVENIH DOMAVA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Zamjenik načelnika Jadranko Mličević je nazočne upoznao s Odlukom o načinu i uvjetima korištenja
Društvenih domova na području općine Oriovac kojom se utvrđuju uvjeti i način korištenja svih
Društvenih domova na području naše općine. Poslije rasprave ista Odluka se jednoglasno usvaja.

Ad.21.
PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da Općina Oriovac, sukladno Zakonu o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji su od
lokalnog značaja kojima se neposredno zadovoljavaju potrebe građana, što obuhvaća i poslove koji se
odnose na brigu o djeci rane i predškolske dobi. Osim navedenog, temeljem članka 2. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju gradovi i općine imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i
interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog
odgoja i obrazovanja. Člankom 14. istoga Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo JLS (Općinsko
vijeće) donosi Plan mreže dječjih vrtića na svom području. Mreža predstavlja pregled organiziranog
predškolskog odgoja i obrazovanja kao i osnovu za daljnje širenje djelatnosti na području za koji je
utvrđena. Na području općine Oriovac predškolski odgoj provodi se u Dječjem vrtiću Ivančica u
Oriovcu, čiji je osnivač općina Oriovac, a vrtić je u sastavu Ustanove Ivana Brlić Mažuranić Slavonski
Brod.
Poslije rasprave Plan mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad.22.
DONOŠENJE ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE ORIOVAC
Zamjenik načelnika Jadranko Mličević je nazočne informirao da je Općinsko vijeće na sjednici
održanoj 18.12.2014.godine. usvojilo Proračun općine Oriovac, odnosno Program socijalnih potreba
na području općine Oriovac za 2015.godinu u kojem je predviđen iznos od 80.000,00 kuna za
sufinanciranje deset studenata s područja općine Oriovac. U privitku je prijedlog Odluke o
stipendiranju studenata s područja općine Oriovac, kojom je utvrđen način ostvarivanja financijske
potpore, kao i kriteriji po kojima će se odabrati studenti koji će potporu ostvariti ukoliko se na
natječaj javi više od 10 studenata koliko je predviđeno našom Odlukom. Poslije rasprave Odluka o
stipendiranju studenata s područja općine Oriovac je jednoglasno usvojena.

Ad.23.
DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI STRATEŠKOG RAZVOJNOG PLANA OPĆINE ORIOVAC
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao da Općinsko vijeće treba donijeti Odluku o izradi
Strateškog razvojnog plana općine Oriovac za razdoblje od 2015. do 2020.godine. U Strateški
razvojnom planu općine Oriovac do 2020.godine utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema
društveno-gospodarskom razvoju općine Oriovac. Ciljevi koji se trebaju ostvariti su prije svega:
- utvrđivanje lokalnih potreba, te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima i
Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško
planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne
skupine,
- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju
povećanja i optimalnog korištenja razvojnog potencijala,
- stvaranju podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,
- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj,
regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave iz Hrvatske i inozemstva,
- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim
resursima, te zaštitu okoliša.
Poslije rasprave Odluka o izradi Strateškog razvojnog plana općine Oriovac od 2015. do
2020.godine se usvaja sa 11 glasova za i 1 glas suzdržan.
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