REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/19-01/
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac, 03.06.2019.godine.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 15.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 31.05.2019.godine
sa početkom u 20,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Josip Jagodar, Iva Ivezić, Igor Vračić, Suzana Majetić, Draženko Roksandić, Mirko Beketić,
Zdenko Margetić. Pavo Fran, Matija Jošić
ODSUTNI: Alen Pešutić, Đuro Pavelić, Dubravko Kolundžić, Tadija Krištija, Ivan Kajmić, Mijo Galović
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen, Katarina Lesiov

ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći
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DNEVNIM REDOM:
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2018.godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2018.godine
Odluka o korekciji financijskog rezultata za 2018.godinu.
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Oriovac
Izvješće o ostvarenju programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2018.godini
Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Oriovac za 2018.godinu
Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu. na području
općine Oriovac
Izvješće o ostvarenju programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata za 2018.godinu na
području općine Oriovac
Izvješće o ostvarenju programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u
općini Oriovac za 2018.godinu.
Izmjena i dopuna Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara
Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupaka izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Oriovac

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 14. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-

-

-

-

-

Vijećnik Zdenko Margetić postavlja pitanje da li će se asfaltirati cesta Slavonski Kobaš – Bebrina
– dobiva odgovor od predsjednika Vijeća Josipa Jagodara da je u postupku Javni natječaj i može
se očekivati početak radova u drugoj polovici godine, načelnik Antun Pavetić izvijestio nazočne
da ima informaciju da će radovi krenuti od Bebrine prema Slavonskom Kobašu
Vijećnik Igor Vračić postavlja pitanje što je sa javnom rasvjetom Malino – Lužani – dobiva
odgovor od načelnika da je postupak natječaja u tijeku, nakon čega slijedi ugovoaranje i
izvođenje radova.
- Vijećnik Draženko Roksandić postavlja pitanje što je sa postavljanjem semafora u Lužanima –
načelnik daje odgovor da smo se kandidirali ali nismo prošli na natječaju, sada čekamo novi
natječaj i ponovno javljanje na isti.
Vijećnik Pavo Fran postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se napravi jedan projekt za
energetsku učinkovitost za Društveni dom u Malinu – dobiva odgovor od načelnika kada bude
raspisan natječaj od strane Ministarstva da možemo se javiti, ali sada bi trebali prići izradi
dokumentacije za isto
Vijećnik Pavo Fran predlaže da se u Malinu napravi dječje igralište
Vijećnik Mirko Beketić je nazočne obavijestio da je izvođač radova Brod-plin poslije obavljenih
radova ostavio nered iza sebe – zamjenica načelnika odgovara da Brod-plin još nije završio s
poslovima, te da im je obveza sve vratiti na prvobitno stanje.
Ad.3.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2018.GODINU.

Načelnik je nazočne izvijestio da je Zakonom o proračunu propisana obveza načelnika jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na usvajanje Izvješća o
izvršenju Proračuna za prethodnu godinu. U skladu s tim sačinjeno je Izvješće o izvršenju Proračuna
općine Oriovac za 2018.godinu, te se poslije rasprave Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna općine
Oriovac za 2018.godinu jednoglasno usvaja.
Ad.4.
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2018.GODINE.
Načelnik je nazočne upoznao sa Odlukom o raspodjeli rezultat poslovanja na dan 31.12.2018.godine.,
te se poslije rasprave ista jednoglasno usvaja.
Ad.5.
ODLUKA O KOREKCIJI FINANCIJSKOG REZULTATA ZA 2018.GODINU.
Načelnik je nazočne upoznao sa Odlukom o korekciji financijskog rezultata za 2018.godinu, te se poslije
rasprave ista jednoglasno usvaja.

Ad.6.
ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU ORIOVAC
Zamjenica načelnika Željka Čorak je nazočne upoznala da je Obveza izrade procjene rizika od velikih
nesreća regulirana člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite , a izrađuje se sukladno Smjernicama
za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinica područne (regionalne)
samouprave. Procjena rizika za područje Općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena
je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Brodsko – posavske županije,
KLASA: 810- 01/17-01/06, URBROJ: 2178/1-11-01-17-3 od 16. ožujka 2017. godine. Procjenu rizika je
potrebno donijeti jer je ona temeljni dokument za niz akata kojima se utvrđuju snage civilne zaštite u
kvantitativnom i kvalitativnom smislu poput odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite, odluke o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i odluke o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite, plan djelovanja civilne zaštite i plan vježbi civilne zaštite.
Procjenom rizika utvrdit će se rizici i prijetnje koje mogu zadesiti područje općine Oriovac i analizirati
postojeće snage sustava civilne zaštite kao mogući odgovor na utvrđene rizike i prijetnje. Poslije
rasprave Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za općinu Oriovac se jednoglasno
usvaja.
Ad. 7.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U
2018.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine
Oriovac u 2018.godini predviđen iznos od 640.069,00 kuna, a ovim Izvješćem program je ostvaren sa
1.135.185,12 kuna, kako je navedeno u predloženoj Odluci, te se Izvješće o ostvarenju Programa
kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2018.godini se jednoglasno usvaja.
Ad.8.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA 2018.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo
20.12.2018.godine Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018.godinu (u nastavku teksta: Program). Program je donesen sukladno članku 74 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 planiran u iznosu od 1.389.750,00 kuna,
a sa 31.12.2018.godine ostvaren u iznosu od 1.482.240,24 kuna. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu na području općine
Oriovac za 2018.godinu se jednoglasno usvaja.
Ad.9.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2018.GODINU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da na temelju članka 72. Zakona o komunalnom
gospodarstvu Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je Program održavanja komunalne

infrastrukture za 2018.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, održavanje javnih
površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, utrošak električne energije za
javnu rasvjetu i održavanje groblja. Program je planiran u iznosu od 2.217.000,00 kuna, a sa
31.12.2018.godine ostvaren je u iznosu od 1.831.206,36 kuna. U privitku se daje detaljan opis
izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture sa financijskim prikazom ostvarenih sredstava
sa 31.12.2018.godine. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018.godinu. na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.10.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA ZA
2018.GODINU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom tekućeg investicijskog održavanja
objekata na području općine Oriovac u 2018.godini predviđen iznos od 1.390.000,00 kuna, a ovim
Izvješćem Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u
2018.godini, ostvaren je u iznosu od 1.035.437,86 kuna, te raspoređen po radovima koji su se izvodili
na području općine u 2018.godini. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju programa tekućeg i
investicijskog održavanja objekata za 2018.godinu na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.
Ad.11.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI U OPĆINI ORIOVAC ZA 2018.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Izvješćem o ostvarenju programa rada Vlastitog
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2018.godinu., te se poslije rasprave
isto jednoglasno usvaja.
Ad.12.
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA KOMUNALNOG REDARA
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je krajem 2017.godine donesena je Odluka o
zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva, po kojoj je bio zaposlen komunalni redar na
određeno vrijeme i taj rok je istekao. Uz zajednički dogovor svih načelnika – općina Oriovac, Brodski
Stupnik, Sibinj i Bebrina, raspisan je ovih dana natječaj za prijem komunalnog redara u stalni radni
odnos, te je potrebno izmijeniti i ovu našu ( a i svih ostalih općina) Odluku. Poslije rasprave Izmjena i
dopuna Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara se jednoglasno usvaja.

Ad.13.
ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O POKRETANJU POSTUPAKA IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ORIOVAC
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da je na 14.sjednici Općinskog vijeća donesena Odluku o
pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac, koja je određena
odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a i kako bi zadovoljili nalog inspektora zaštite
okoliša koji je naložio da se ova Odluka donese. U općinu je u svibnju zaprimljen dopis od Zavoda za

prostorno uređenje BPŽ u kojoj nas obavještavaju o daljnjim postupcima koji bi slijedili nakon
donošenja ove Odluke – koji postupak nam je poznat kada se radi o donošenju Prostornih planova.
U tijeku je izrada 5.izmjena i dopuna prostornog plana Brodsko-posavske županije koji će kao plan više
razine u svom dokumentu detaljno definirati građevine za gospodarenje otpadom. Stoga predlažu da
se Odluka stavi van snage do izrade njihovog plana, prema kojim ćemo odredbama vezanim uz
gospodarenje otpadom i mi uskladiti naš plan. (Napomena: Sukladno zakonskim odredbama Prostorni
planovi županija moraju biti usklađeni sa prostornim planovima RH, a prostorni planovi jedinica lokalne
samouprave moraju biti usklađeni sa prostornim planovima županija). Poslije rasprave Odluka o
stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupaka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Josip Jagodar, mag.edu. v.r.
Zapisnik vodila:
Darija Jandik

