REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/
Urbroj: 2178/10-01-15-2
Oriovac, 16.12.2015.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 14.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 15.12.2015.godine
sa početkom u 17,30 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Miroslav Maričić, Zdenko Pavić, Željka Čorak, Božidar Jurić, Mirko Beketić, Igor
Vračić, Petar Džinić, Ivan Lalić, Dragica Vučković, Patar Delić, Manda Lalić
ODSUTNI: Vlatko Klarić, Jozo Hrgić, Ivan Ivezić, Tadija Krištija
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Jadranko Mličević, Anica Hemen, Ankica Milković, Ivana
Tomić, Pavao Haring, Dario Pavić (županijski vijećnik)
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći dopunjeni
D N E V N I R E D:
1. a) Zaključak o prestanku mandata člana Općinskog vijeća općine Oriovac
b) Rješenje o verifikaciji mandata zamjenika člana Općinskog vijeća općine Oriovac
c) Svečana prisega člana Općinskog vijeća općine Oriovac
2. Usvajanje zapisnika sa 13.sjednice Vijeća općine Oriovac
3. Aktualan sat
4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oriovac za 2015.godinu
5. Donošenje izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015.godinu
6. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
čl.22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015.godinu
7. Donošenje izmjena i dopuna Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području
općine Oriovac za 2015.godinu
8. Donošenje izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u
2015.godini
9. Donošenje izmjena i dopuna Programa rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti u općini Oriovac za 2015.godinu
10. Donošenje izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u
2015.godini
11. Donošenje izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u
2015.godini.

12. Donošenje izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u
2015.godini
13. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Oriovac u 2015.god.
14. Donošenje izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.godinu
15. Donošenje Odluke o Proračunu općine Oriovac za 2016.godinu
16. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2016.godinu
17. Donošenje Plana nabave općine Oriovac za 2016.godinu
18. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. st.1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2016.godinu
20. Donošenje programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac
za 2016.godinu
21. Donošenje Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2016.godini
22. Donošenje programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u
2016.godini
23. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2016.godini.
24. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2016.godini
25. Donošenje Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2016.godini
26. Donošenje Smjernica za Plan razvoja sustava civilne zaštite u općini Oriovac za razdoblje 2016.2018.godine.
27. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite općine Oriovac za razdoblje 2016.-2018.godine
28. Donošenje odluke o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta
29. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Oriovac za 2016.godinu
30. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine
Oriovac
31. Donošenje Izmjene i dopune Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Oriovac
32. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine
Oriovac
33. Donošenje Zaključka na dopis CRO-TEX-a d.o.o. Malino
34. Donošenje Odluke o osnivanju mladih općine Oriovac
35. Donošenje Zaključka o pokretanju postupaka izbora i imenovanja članova savjeta mladih općine
Oriovac
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Ad.1. a)
ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Predsjednica Mandatnog povjerenstva Dragica Vučković podnosi slijedeće izvješće: Predrag
Kolundžić, kandidat izabran na kandidacijskoj listi HDZ, podnio je zahtjev za ostavku na mandat člana
Općinskog vijeća općine Oriovac, te ga zamjenjuje neizabrani kandidat sa liste HDZ, kojeg određuje
stranka.
Stranka kao predlagatelj liste odredila je da Predraga Kolundžić zamjenjuje neizabrani kandidat sa
liste HDZ Manda Lalić iz Slavonskog Kobaša.
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Mandatnog povjerenstva , a zaključak u cijelosti glasi:

Na temelju članka 80. st.1. točka 1. Zakona o lokalnim izborima (N.N. br. 144/2012) i članka 37 i 32.
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 07/13), Općinsko
vijeće općine Oriovac na 14. sjednici održanoj 15.12.2015.godine. donosi

ZAKLJUČAK
o prestanku mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti
zamjenika člana Općinskog vijeća općine Oriovac
I
Dana 30.11.2015.godine prestaje mandat članu Općinskog vijeća općine Oriovac i tim danom dužnost
člana Općinskog vijeća općine Oriovac počinje obnašati zamjenik člana:
1. MANDA LALIĆ, zamjenik člana Općinskog vijeća
kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ)
umjesto PREDRAGA KOLUNDŽIĆA.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/15-01/71
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 15.12.2015.godine.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec.

Ad.1. b)
RJEŠENJE O VERIFIKACIJI MANDATA ZAMJENIKA ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Slijedom utvrđenja iz prethodne točke Mandatnog povjerenstva predlaže Općinskom vijeću općine
Oriovac da se potvrdi mandat izabranom članu Mandi Lalić koja počinje obnašati dužnost vijećnice
Općinskog vijeća te se jednoglasno usvaja prijedlog Mandatnog povjerenstva, a Rješenje u cijelosti
glasi:

Na temelju članka 81. Zakona o lokalnim izborima (N.N. br. 144/12), članka 4. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 7/13) i članka 32.
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 14.sjednici održanoj 15.12.2015.godine donosi
RJEŠENJE
o verifikaciji mandata
člana Općinskog vijeća općine Oriovac
I
Verificira se mandat zamjenika člana Općinskog vijeća , koja počinje obnašati dužnost člana
Općinskog vijeća općine Oriovac i to:
1. MANDA LALIĆ (HDZ) - SLAVONSKI KOBAŠ
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/72
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 15.12.2015.godine.

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec.

Ad.2. c)
SVEČANA PRISEGA ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Predsjednik Općinskog vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić poziva vijećnicu Mandu Lalić na čin
davanja svečane prisege, obzirom da je verificiran mandat izabranom članu Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća općine Oriovac je pročitao tekst svečane prisege:
„PRISEŽEM DA ĆU PRAVA I OBVEZE ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC OBAVLJATI
SAVJESNO I ODGOVORNO RADI GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG PROBITKA OPĆINE ORIOVAC I
REPUBLIKE HRVATSKE I DA ĆU SE U OBAVLJANJU DUŽNOSTI ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA
PRIDRŽAVATI USTAVA, ZAKONA I STATUTA OPĆINE ORIOVAC I DA ĆU ŠTITITI POREDAK REPUBLIKE
HRVATSKE“
Po pročitanom tekstu svečane prisege vijećnica je izrekla riječ „Prisežem“.

Ad.2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 13. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.
Ad.3.
AKTUALAN SAT
-

-

vijećnik Petar Delić – traži informaciju po pitanju razdruživanja dječjeg vrtića Ivančica Oriovac
iz Grada Slav.Brod – dobiva odgovor od načelnika da je Ugovor o razdruživanju potpisan sa
Gradom i sada su u tijeku dobivanja potrebnih suglasnosti, registracija i sve što je potrebno
pri osnivanju vrtića, a sa malom školom se može početi raditi u školama Lužani i Slavonski
Kobaš kao i do sada.
Vijećnik Zdenko Pavić – postavlja pitanje kada će se u M.O. Malino izmjestiti ormarić od
struje – dobiva odgovor od načelnika da će se uskoro isto realizirati.
Ad.4.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2015.GODINU.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo
18.12.2014.godine Proračun općine Oriovac za 2015.godinu sa uravnoteženim prihodima i rashodima
u iznosu od 17.835.600,00 kuna. Tijekom ove godine, a temeljem realizacije siječanj-studeni,
pokazala se potreba za izmjenama i dopunama pojedinih stavki. S obzirom na promjene na
pozicijama prihoda, predlažu se izmjene i dopune proračuna općine Oriovac za 2015.godinu, kojim bi
se izvršila stvarna procjena prihoda, te u skladu s tim omogućilo i izvršenje rashoda do kraja godine.
Ovim Izmjenama i dopunama Proračun općine Oriovac za 2015.godinu iznosi 13.545.700,00 kuna,
što čini 76% izvornog Proračuna općine Oriovac za 2015.godinu.
Značajnije promjene iskazane su na tekućim potporama i to:
- planirano je 11.350.000,00 kuna potpora iz državnog proračuna, a ostvareno je 8.000.000,00
kuna
Također za 2015.godinu planirana su sredstva od poreza na dohodak od nesamostalnog rada u
iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 2.700.000,00 kuna.
Vezano uz porez na promet nekretnina – u tom dijelu došlo je do povećanja prihoda – plan je bio
30.000,00 kuna, a ostvareno je sa 255.000,00 kuna.
Planom za 2015.godinu predviđen je prihod od prodaje zemljišta u poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u
iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvaren će biti u iznosu od 70.000,00 kuna, jer se niti nakon dva
raspisana javna natječaja nitko nije javio.
Zakonom o proračunu utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine povećavaju rashodi i
izdaci, odnosno umanjeni prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem rashoda i
izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Isto tako u slučaju ostvarenja većih
prihoda od planiranih potrebno je izmijeniti proračun i utvrditi namjenu više ostvarenih prihoda.
Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode)
provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za
donošenje proračuna.
Poslije rasprave Odluka o izmjeni i dopuni proračuna općine Oriovac za 2013.godinu je jednoglasno
usvojena.

Ad.5.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2015.GODINU.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da se za realizaciju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu predvidjelo ukupno 6.330.000,00 kn.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa predviđen je iznos od 500.000,00 kuna, a sve promjene
konkretno su prikazane u samom Programu. Poslije rasprave prijedlog izmjena i dopuna Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu usvaja se jednoglasno.
Ad.6.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
DJELATNOSTI IZ ČL.22.ST.1 ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015.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 2015.godini u Proračunu općine Oriovac predviđen iznos od 2.591.100,00 kuna. Ovim
Izmjenama i dopunama Programa predviđen je iznos 1.764.000,00 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
2015.godini usvaja se sa jednoglasno.
Ad.7.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2015.GODINI
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da je za realizaciju Programa tekućeg
i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2015.godini u Proračunu općine
Oriovac predviđen iznos od 1.000.000,00 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama predlaže se iznos od
1.668.700,00 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 2015.godini usvaja se jednoglasno.
Ad.8.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC
U 2015.GODINI.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da je Programom kapitalnih ulaganja
u objekte općine Oriovac u 2015.godini predviđen iznos od 7.135.000,00 kuna. Ovim Izmjenama i
dopunama predložen je iznos od 2.039.000,00 kuna, razlika se očituje u izgradnji javne rasvjete koja
je bila predviđena za izvođenje u iznosu od 1.400.000,00 kuna, međutim radovi će se izvoditi u
2016.godini. Znatna razlika je na poziciji izgradnje cesta, odnosno isto je bilo planirano u iznosu od
910.000,00 kuna, ostvareno je u iznosu od 160.000,00 kuna, također za sanaciju deponija predviđeno
je u iznosu od 2.300.000,00 kuna, a ostvareno je u iznosu od 1.030.000,00 kuna . Poslije rasprave
Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2015. godini usvaja se
jednoglasno.

Ad.9.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI U OPĆINI ORIOVAC ZA 2015.GODINU.
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao da je Programom rada vlastitog
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2015.godinu predviđen iznos od
1.583.489,98 kuna. Ovim izmjenama i dopunama predlaže se iznos od 1.271.600,00 kuna. Poslije
rasprave Izmjene i dopune Programa rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u
općini Oriovac za 2015. godinu je usvojen jednoglasno.
Ad.10.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC U 2015. GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da je u Programu javnih potreba u
športu na području općine Oriovac u 2015.godini došlo do izmjena, a to je da su sredstva za
realizaciju ovog Programa osigurana u Proračunu za 2015.godinu u ukupnom iznosu od 705.000,00
kn, a Izmjenama i dopunama Programa utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 758.000,00
kuna. Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine
Oriovac u 2015.godini usvojene su jednoglasno.
Ad.11.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC U 2015.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da je u Programu javnih potreba u
kulturi na području općine Oriovac u 2015.godini došlo do izmjena i dopuna. Financijska sredstva su u
Proračunu za 2015.godinu osigurana u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna. Ovim izmjenama i
dopunama Programa predložena su financijska sredstva u iznosu od 195.000,00 kuna. Poslije
rasprave Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u
2015.godini usvojene su jednoglasno.
Ad.12.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC ZA 2015.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 2015.godini. Za realizaciju istoga u
Proračunu općine Oriovac za 2015.godinu su predviđena sredstva u iznosu od 580.000,00 kuna.
Izmjenama i dopunama Programa za 2015.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 2015.godini usvaja se jednoglasno.

Ad.13.
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU ORIOVAC U 2015.GODINI.
Jadranko Mličević, zamjenik načelnika je nazočne upoznao da je donošenjem Zakona o sustavu civilne
zaštite riješen postojeći problem konflikta između pojmova „zaštita i spašavanje“ i „civilna zaštita“
odnosno provedena je sveobuhvatna normativna reforma sustava, a preimenovanjem sustava zaštite
i spašavanja u sustav civilne zaštite izvršeno je pojmovno usklađivanje i standardiziranje sa stanjem u
prostoru Europske unije na način da se zaštita i spašavanje u velikim nesrećama i katastrofama
definiraju kao aktivnosti civilne zaštite. Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih
snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Člankom 17. Stavak 1. Podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite predstavničko tijelo, na prijedlog
izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna
razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima.U skladu sa
svime naprijed navedenim predlaže se donošenje Analize u priloženom tekstu. Poslije rasprave
Analiza stanja sustava Civilne zaštite za općinu Oriovac u 2015.godini se jednoglasno usvaja.
Ad.14.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU.
Anica Hemen, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela je nazočne upoznala da Sukladno članku 20.
Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) utvrđena je obveza
donošenja godišnjeg plana nabave. Općinsko vijeće je 18.12.2014. godine donijelo Plan nabave
općine Oriovac za 2015. godinu. Planom nabave općine Oriovac za 2015. godinu planirane su nabave
roba, radova i usluga ukupne procijenjene vrijednosti (vrijednost nabave bez PDV-a) u iznosu od
6.888.000,00 kuna,odnosno ukupne planirane vrijednosti (vrijednost nabave s PDV-om) u iznosu od
8.610.000,00 kuna. Čankom 20. Zakona o javnoj nabavi propisano je da naručitelj može, ako je to
potrebno,izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u
odnosu na osnovni plan, te odmah objavljene na internetskim stranicama. Objavljeni plan nabave i
sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30.
lipnja sljedeće godine. S obzirom da se ukazala potreba za izmjenom postojećih planiranih projekata
nabave, odnosno za provedbom nabava koje nisu bile planirane ili su bile, a nisu realizirane u Planu
nabave za 2015. godinu, predlažu se ove izmjene i dopune . Plan nabave općine Oriovac za 2015.
godinu čine objedinjeni planovi nabava svih projekata koji su obuhvaćeni izmjenama i dopunama
proračuna općine Oriovac za 2015. godinu. Ukupna procijenjena vrijednost nabave općine Oriovac za
2015. godinu (iznos nabave bez PDV-a) koja se predlaže ovim izmjenama i dopunama Plana nabave za
2015. godinu iznosi 2.970.578,53 kuna, odnosno ukupna planirana vrijednost nabave (iznos nabave
sa PDV-om) iznosi 3.713.223,16 kuna. Poslije rasprave Izmjene i dopune Plana nabave za
2015.godinu se jednoglasno usvajaju.
Ad.15.
DONOŠENJE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE ORIOVAC ZA 2016.GODINU.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao sa Proračunom za 2016.godinu, t.j. prihodi i primici
proračuna za 2016.godinu predviđeni su u ukupnom iznosu od 16.018.900,00 kuna.
Prihodi su planirani u skladu s realnim procjenama kretanja poreza u 2016.godini i to:
 prihod o porezu na dohodak ……………………………………………………………
2.700.000,00 kn
 porez na imovinu ………………………………………………………………………………….. 213.500,00 kn










porez na promet ………………………………………………………………………………….. 55.000,00 kn
ostali prihodi od poreza – porez na tvrtku ……………………………………………. 55.000,00 kn
ostali prihodi od poreza ………………………………………………………………………
100,00 kn
potpore državne i županijske ……………………………………………………………… 10.771.000,00 kn
prihodi od imovine ………………………………………………………………………………
1.000,00 kn
prihodi od nef. imovine ………………………………………………………………………
578.100,00 kn
prihodi od prodaje roba i usluga ……..………………………………………………..
116.500,00 kn
prihodi po posebnim prihodima ( kom.doprinosa,
kom.naknade, grobna i ostalo) …………………………………………………………
1.481.200,00 kn
 prihodi od prodaje nematerijalne imovine (stanovi, polj.zemljište)…
160.000,00 kn
S obzirom na planirane potpore koje očekujemo da će se ostvariti u 2016.godini u iznosu od
10.771.000,00 kuna, možemo konstatirati da su izvorni prihodi proračuna općine bez potpora
5.247.900,00 kuna.
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA 2016.GODINU
Ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 16.018.900,00 kuna.
Analizirajući planiranu proračunsku potrošnju, u 2016.godini možemo utvrditi da će pretežiti dio
sredstava biti usmjeren na:
1. materijal i usluge za tekuće investicijsko održavanje
građ.objekata
……………………………………………………………………………. 780.000,00 kn
2. socijalna zaštita …………………………………………………………………………………… 836.000,00 kn
3. izgradnja cesta ………………………………………………………………………………….. 2.590.000,00 kn
4. sufinanciranje dj.vrtića Ivančica i male škole ……………………………………
775.000,00 kn
5. tekuće donacije u novcu (VZ, KUD, Šport)
……………………………………
2.996.000,00 kn
6. rashodi za zaposlene ………………………………………………………………………..
1.380.000,00 kn
7. izgradnja javne rasvjete ……………………………………………………………………
1.500.000,00 kn
8. nabavka opreme za MO-e ………………………………………………………………..
299.000,00 kn
9. održavanje cesta ……………………………………………………………………………….
1.410.900,00 kn
10. izgradnja kanalizacije (naš dio) ………………………………………………………….
200.000,00 kn
11. trošak za javnu rasvjetu (potrošnja) ……………………………………………..
400.000,00 kn
12. izgradnja Dom Bečic …………………………………………………………………………..
500.000,00 kn
Poslije rasprave Proračun općine Oriovac za 2016.godinu usvaja se jednoglasno.
Ad.16.
DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2016.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Odlukom o izvršenju Proračuna općine Oriovac za
2016.godinu, te se ista jednoglasno usvaja.
Ad.17.
DONOŠENJE PLANA NABAVE OPĆINE ORIOVAC ZA 2016.GODINU
Pročelnica Anica Hemen e nazočne upoznala po pitanu ove točke, te se Plan nabave općine Oriovac
za 2016.godinu jednoglasno usvaja.

Ad.18.
DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2016.GODINU.
Pavao Haring, je nazočne upoznao sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Oriovac za 2016.godinu. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture donosi predstavničko tijelo s ciljem izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture koji će omogućiti daljnji razvoj općine i kvalitetnije obavljanje komunalnih djelatnosti
kroz bolju povezanost naselja.
Sredstva za realizaciju predloženog Programa planiraju se u iznosu od 4.140.000,00 i to iz
sredstava koncesije, komunalnog doprinosa, proračuna općine Oriovac i sredstava EU.
Programom gradnje za 2016.godinu uključene su investicije za tri programa i to:
- građenje javnih površina …………………………………………………………………………….. 50.000,00 kn
- građenje nerazvrstanih cesta ……………………………………………………………………… 2.590.000,00 kn
- izgradnja javne rasvjete ……………………………………………………………………………… 1.500.000,00 kn
Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Ivan Lalić i Petar Džinić Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu na području općine Oriovac jednoglasno se usvaja.
Ad.19.
DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČL.22.
ST.1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2016.GODINU.
Pavao Haring, je nazočne upoznao da je Predloženi prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2016. 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 2016.godinu. Ukupna vrijednost programa iznosi 2.142.900,00 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 koji 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 kn
- ukopa pokojnika …………………………………………………………….
12.000,00 kn
- grobne naknade …………………………………………………………….
170.000,00 kn
- Proračuna općine Oriovac ……………………………………………. 1.160.900,00 kn
______________________
2.142.900,00 kn
Poslije rasprave Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. st.1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2016.godinu jednoglasno se usvaja.

Ad.20.
DONOŠENJE PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
U OPĆINI ORIOVAC ZA 2016.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 u kojoj su sudjelovali vijećnici Ivan lalić, Manda lalić i Igor Vračić Program rada
Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2016.godinu jednoglasno
se usvaja.
Ad.21.
DONOŠENJE PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U 2016.GODINI.
Pavao Haring, voditelj Komunalnog pogona je nazočne upoznao da je u Proračunu općine Oriovac za
2016.godinu za kapitalna ulaganja u objekte općine Oriovac osigurano ukupno 5.624.000,00 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 2016.godini jednoglasno se
usvaja.
Ad.22.
DONOŠENJE PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC U 2016.GODINI.
Pavao Haring, voditelj Komunalnog pogona nazočne je 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 2016.godinu predviđena su sredstva u iznosu od
780.000,00 kuna i to:
-280.000,00 kuna za materijal za održavanje objekata i
- 500.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata.
U priloženom Programu sredstva u iznosu od 780.000,00 kuna raspoređena su po objektima sukladno
dostavljenim planovima Mjesnih odbora.
Poslije rasprave u kojoj je sudjelovao vijećnik Ivan Lalić Program tekućeg i investicijskog održavanja
objekata na području općine Oriovac u 2016.godini jednoglasno se usvaja.

Ad.23.
DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA
2016.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 promicanje 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
2016.godinu iznose 710.000,00 kuna.
Poslije rasprave Program javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2016.godini se
jednoglasno usvaja.
Ad.24.
DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2016.GODINI.
Ivana Tomić, je nazočne upoznala da se Program javnih potreba u kulturi općine Oriovac donosi se
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 2016.godinu u proračunu općine Oriovac predviđen je ukupan iznos od
240.000,00 kuna, a odnosi se na:
- transferi KUD-ovima ………………………………………………. 120.000,00 kuna

manifestacije u kulturi ……………………………………………. 50.000,00 kuna
nabavka knjiga za knjižnicu ……………………………………. 20.000,00 kuna
izdavanje općeg glasila OBZOR ……………………………… 50.000,00 kuna
________________________
UKUPNO: 240.000,00 kuna
Poslije rasprave Program javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2016.godini
jednoglasno se usvaja.
-

Ad.25.
DONOŠENJE PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2016.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 živote 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 2016.godinu koja
iznose 596.000,00 kuna.
Poslije rasprave Program socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2016.godini jednoglasno se
usvaja.
Ad.26.
DONOŠENJE SMJERNICA ZA PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U OPĆINI ORIOVAC ZA
RAZDOBLJE 2016-2019.GOD.
Zamjenik načelnika Jadranko Mličević je nazočne upoznao da je Zakonom o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (
preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja
rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na
teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite ustrojava se na
lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i
građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na
prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe. Brzo i učinkovito
djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge
živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturalne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne
nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila. Smjernice se
kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan
djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne
zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u

godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao
najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.
Poslije rasprave Smjernice za Plan razvoja sustava civilne zaštite u općini Oriovac za razdoblje od
2016-2019.godine se jednoglasno usvajaju.
Ad.27.
DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ORIOVAC
ZA RAZDOBLJE 2016.- 2018.GOD.
Zamjenik načelnika Jadranko Mličević je nazočne upoznao da je Zakonom o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (
preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja
rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na
teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Također je definirano da predstavničko
tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Na temelju Analize o stanju sustava civilne
zaštite na području općine Oriovac, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih
nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao ravnomjernog razvoja
svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništva, stožera zaštite i
spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području općine Oriovac za 2016.godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne
zaštite). Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima
financijskih sredstava Proračuna općine koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Poslije rasprave Plan razvoja sustava civilne zaštite općine Oriovac za razdoblje 2016.-2018.godine se
jednoglasno usvaja.
Ad.28.
DONOŠENJE ODLUKE O TROŠENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE I ZAKUPA
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je člankom 44. st.1. i 2. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu propisano 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 2016.godinu u iznosu od 420.000,00
kuna. Poslije rasprave Odluka o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta se jednoglasno usvaja.

Ad.29.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE ORIOVAC ZA 2016.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 je 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 predviđen je
iznos od 15.000,00 kuna.
STRANKA

ČLANOVI
ŽENE
SREDSTVA ČL. SREDSTVA
UKUPNO
VIJEĆA
VIJEĆA
ŽENE
HSS
7
2
6.860,00
200,00
7.060,00
HDZ
4
1
3.920,00
100,00
4.020,00
SDP
1
0
980,00
980,00
HDSSB
2
0
1.960,00
1.960,00
HSP - AS
1
0
980,00
980,00
UKUPNO:
15
3
14.700,00
300,00
15.000,00
Poslije rasprave Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Oriovac za 2016.godinu se jednoglasno usvaja.
Ad.30.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA
PODRUČJU OPĆINE oriovac
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općina Oriovac objavila 05.10.2015.godine u
elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 01 K-0032093 i tjedniku „Posavska
hrvatska“ od 9.10.2015.godine, kao i na stranici općine Oriovac, Obavijest o namjeri davanja
koncesije za dimnjačarske poslove na području općine Oriovac. Dana 2.11.2015.godine Stručno
povjerenstvo za koncesiju javno je otvorilo pristigle ponude. U zakonskom roku pristigla je jedna
ponuda i to od Dimnjačarstvo „Zagreb“, Bratovština 14, 10040 Zagreb. Dana 3.11.2015.godine
Stručno povjerenstvo je u postupku pregleda i ocjene ponuda utvrdilo da kod navedenog ponuditelja
ne postoje razlozi za isključenje, odnosno da je navedeni ponudio udovoljio svim traženim uvjetima iz
dokumentacije za nadmetanje. Ponuda ponuditelja Dimnjačarstvo „Zagreb“, vl. Fejzo Bećirović MB
0610948330264, OIB 22623207227, ocijenjena je prihvatljivom u potpunosti sukladnom uvjetima iz
dokumentacije za nadmetanje, te je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude – niža cijena
usluge, i najpovoljnija. Slijedom navedenog donosi se Odluka o davanju Koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području općine Oriovac kao u izreci. Poslije rasprave Odluka o davanju
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad.31.
DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je na 13.sjednici Općinskog vijeća donesena Izmjena
i dopuna Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Oriovac. Izmjene i
dopune Prostornog plana općine Oriovac izrađuje Zavod za prostorno planiranje Osijek i izrada je u
završnoj fazi. Kako se zakonske odredbe mijenjaju u tijeku izrade prostornog plana, potrebno je
donijeti i ovu Odluku koja sadrži slijedeće bitne odredbe:
- potrebno je provesti Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš,
- za korigiranje granica građevinskog područja koristit će se novi digitalni Katastarski plan.
Poslije rasprave Izmjene i dopune Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Oriovac se jednoglasno usvajaju.
Ad.32.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U
VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je Općina Oriovac vlasnik nekretnina u Slavonskom
Kobašu k.č.br. 2202, materijalna graba Sapca, površine 16546 m2. Navedena nekretnina je mjesto
odlagališta otpada koje je kompletno sanirano, te kako bi spriječili odlaganje otpada na istoj (u
međuvremenu se otpad opet počeo odlagati), a nemamo posebni interes za zadržavanje čestice u
svom vlasništvu, predlaže se da se ista da u prodaju. Poslije rasprave Odluka o raspisivanju javnog
natječaja za prodaju nekretnine k.č.br. 2202, K.O. Slavonski Kobaš, površine 16546 m2 s početnom
cijenom za prodaju nekretnine u iznosu od 0,70 kn/m2 se jednoglasno usvaja.
Ad.33.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA NA DOPIS CRO-TEX-a d.o.o. MALINO
Načelnik je nazočne izvijestio da je općina dobila dopis – zamolbu od CRO-TEX d.o.o. Malino za najam
kino sale na Trgu hrvatskog preporoda u vlasništvu općine Oriovac za ugostiteljsku namjenu – „PUBKAVANA“. Isti dopis je upućen Mjesnom odboru Oriovac i zatražilo se mišljenje o istom. Predsjednica
MO Oriovac Željka Čorak je iznijela mišljenje MO da se ne može udovoljiti istoj zamolbi iz razloga što
je zgrada namjenska i plan je ponovno pokretanje kina ili održavanje nekih drugih kulturnih
manifestacija. Poslije rasprave jednoglasno je donesen zaključak da se istoj zamolbi ne udovolji uz
ranije navedeno obrazloženje.
Ad.34.
DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je općina Oriovac 2007.godine donijela Odluku o
osnivanju savjeta mladih općine Oriovac, ali promjenom Zakona o savjetima mladih gdje ima nekih
izmjena potrebno je donijeti novu. Poslije rasprave Odluka o osnivanju savjeta mladih općine Oriovac
se jednoglasno usvaja.

Ad.35.
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPAKA IZBORA I IMENOVANJA ČLANOVA SAVJETA
MLADIH OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da su jedinice lokalne samouprave po zakonu dužne
donijeti Zaključak o pokretanju postupaka izbora i imenovanja članova savjeta mladih, te se isti
jednoglasno usvaja.
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