REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac, 30.09.2015.godine.

IZVOD IZ ZA PISNIKA
sa 13.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 29.09.2015.godine
sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Miroslav Maričić, Petar Delić, Mirko Beketić, Igor Vračić, Patar Džinić, Željka Čorak, Vlatko
Klarić, Dragica Vučković
ODSUTNI: Ivan Lalić, Božidar Jurić, Tadija Krištija, Jozo Hrgić, Ivan Ivezić, Zdenko Pavić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Jadranko Mličević, Anica Hemen, Ankica Milković, Pavao Haring
(do točke 2.)
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći
DNEVNI

RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 11. i 12.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac
2. Aktualan sat
3. Usvajanje izvještaja o izvršenju Proračuna općine Oriovac od 01.01.2015. do
30.06.2015.godine.
4. Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj –lipanj 2015.godine
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći načelnika i zamjenika načelnika
općine Oriovac
6. Donošenje Odluke o osnivanju dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“
7. Donošenje Godišnjeg Plana i programa rada dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ za
pedagošku godinu 2015/2016.
8. Plan mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac
9. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Oriovac (PPUOO)
10. Donošenje izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama
uz dopunu pod točkom 11. Davanje suglasnosti općine Oriovac o pristupanju urbanom
području Slavonski Brod
Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. I 12. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnici sa 11. i 12. sjednice Vijeća općine Oriovac su jednoglasno usvojeni.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

Mirko Beketić postavlja pitanje da li se u Lužanima mogu postaviti oznake za Nogometni klub,
Dom zdravlja i dr. -dobiva odgovor od načelnika da i sam želi na cijelom području općine, a
pogotovo uz županijsku cestu, postaviti smeđu signalizaciju, a glavni razlog što to još nije
realizirano je financijske prirode, kao i činjenica da ovom do sada nije posvećeno dovoljno
pozornosti. Načelnik naglašava da će navedeno nastojati realizirati slijedeće godine.
Željka Čorak postavlja pitanje da li se stupilo u kontakt sa HŽ po pitanju prijelaza preko pruge
u Oriovcu i da li se što preuzelo po pitanju regulacije prometa na groblju u Oriovcu – dobiva
odgovor od načelnika da je upućen dopis HŽ-u: uspostavljen kontakt po pitanju prijelaza
preko pruge. Rješenja još nema, ali se nada konkretnijim dogovorima u vremenu koje je pred
nama.
Vlatko Klarić izvješćuje da postoji problem oko struje u Domu u Kobašu – dobiva odgovor od
načelnika da mu je poznato stanje po pitanju snage el.energije u Domu Kobaš nakon
instaliranja solarnih modula i ugradnje limitatora od strane Elektre, te da je u tijeku
rješavanje istoga.

-

-

Ad.3.
USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC OD 01.01.2015. DO
30.06.2015.GODINE
Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisana je
obveza načelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na
donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te je načelnik nazočne upoznao sa slijedećim izvješćem:
PRIHODI
Prihodi i primici Proračuna općine Oriovac u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2015.godine ostvareni su u
iznosu od 5.878.487,00 kuna
- prihodi od poreza ………………………………………………. 1.706.928,00 kn
- pomoći iz državnog proračuna …………………………… 3.148.424,00 kn
- prihodi od imovine ……………………………………………... 280.495,00 kn
- prihodi po posebnim propisima ………………………….. 663.426,00 kn
- prihodi od prodaje nefin. i imov…………………………..
79.214,00 kn
RASHODI
U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2015.godine rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 4.841.550,00 kuna,
a sačinjavaju ih:
-

Rashodi za zaposlene ………… 689.342,00 kn
Materijalni rashodi ………… 1.941.968,00 kn

-

financijski rashodi ………………………………………………………….. 57.296,00 kn
rashodi i naknade građanima i kućanstvima ………………… 195.583,00 kn

-

ostali rashodi ……………………………………………………………… 1.236.122,00 kn
rashodi za nabavu nefinancijske imovine …………………… 721.239,00 kn

Poslije rasprave Izvješće o izvršenju Proračuna općine Oriovac od 01.01.2015. do 30.06.2015.godine
se jednoglasno usvaja.
Ad.4.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2015.GODINE.
Načelnik podnosi Izvješće o radu za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2015.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 siječanj - lipanj 2015.godine usvaja se
jednoglasno.
Ad.5.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJNEI I DOPUNI ODLUKE O PLAĆI NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA
OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala po pitanju ove točke, te se poslije rasprave Odluka o
izmjeni i dopuni Odluke o plaći načelnika i zamjenika načelnika općine Oriovac jednoglasno usvaja.
Ad.6.
ODLUKA O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“
Načelnik je nazočne podsjetio da se dječji vrtić „Ivančica“ iz Oriovca odvojio iz ustanove Dječji vrtić
Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod, te se ovom predloženom Odlukom osniva ustanova za
predškolski odgoj i obrazovanje pod nazivom Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ sa sjedištem u Oriovcu i
osnivač je općina Oriovac. Poslije rasprave Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ se
jednoglasno usvaja.
Ad.7.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ ZA PEDAGOŠKU GODINU
2015/2016.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala po pitanju ove točke, te se poslije rasprave u kojoj su
sudjelovali vijećnici: Vlatko Klarić i Petar Delić, Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Ivančica
Oriovac“ za pedagošku godinu 2015/2016. jednoglasno usvaja.
Ad.8.
PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je na sjednici Općinskog vijeća u ožujku 2015.godine
donesen Plan mreže dječjih vrtića kada je dječji vrtić „Ivančica“ bio u sastavu Ustanove Dječji vrtić
Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod, zbog navedenog potrebno je donijeti novi Plan.

Ad.9.
ODLUKA O IZRADI IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ORIOVAC
Načelnik je nazočne upoznao po pitanju ove točke da je u tijeku izrada Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja općine Oriovac, ali zbog usklađenja sa novom zakonskom regulativom potrebno je
korigirati postojeću Odluku o izradi izmjene i dopune Prostornog plana, što je jednoglasno
prihvaćeno.
Ad.10.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općinsko vijeće općine Oriovac na 4.sjednici
održanoj 19.12.2013.godine donijelo Odluku o nerazvrstanim cestama, kojom je uređeno upravljanje,
građenje, održavanje, zaštita nerazvrstanih cesta i ostale odredbe. Ovom izmjenom Odluke
navodimo sve nerazvrstane ceste na području općine po naseljima sa brojevima čestica. Razlog
ovakve izmjene je buduće kandidiranje cesta prema Europskim fondovima – traže da se točno vidi u
Odluci koje su ceste nerazvrstane. Također, nakon donošenja ove Izmjene u javnom glasilu će se
objaviti javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na
kojem su izvedene nerazvrstane ceste, te će se izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja i staviti na
uvid u prostorije općine, te nakon toga obaviti evidentiranje svih nerazvrstanih cesta po katastarskim
općinama. Poslije rasprave Odluka o izmjeni i dopuni odluke o nerazvrstanim cestama se jednoglasno
usvaja.
Ad.11.
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINE ORIOVAC O PRISTUPANJU URBANOM PODRUČJU
SLAVONSKI BROD
Načelnik je nazočne upoznao po pitanju pristupanju općine Oriovac urbanom području Slavonski
Brod. Poslije rasprave jednoglasno se daje suglasnost općine Oriovac o pristupanju urbanom
području Slavonski Brod.

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

