REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Klasa: 022-01/17-01/
Urbroj: 2178/10-01-17-2
Oriovac, 31.03.2017.godine.
IZVOD IZ ZA PISNIKA
sa 22.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 30.03.2017.godine
sa početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Oriovac
NAZOČNI: Miroslav Maričić, Željka Čorak, Dragica Vučković, Petar Džinić, Mirko Beketić, Igor Vračić
Petar Delić, Tadija Krištija, Manda Lalić, Vlatko Klarić, Zdenko Pavić
ODSUTNI: Božidar Jurić, Ivan Ivezić, Jozo Hrgić
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen, Ankica Milković, Ivana Tomić, Josip Jagodar
ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Miroslav Maričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći dopunjeni
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RED :

Usvajanje zapisnika sa 21.sjednice Vijeća općine Oriovac
Aktualan sat
Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.godine.
Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2016.godini.
Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine
Oriovac u 2016.godini
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Oriovac u 2016.godini
Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. st.1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.g.
Izvješće o ostvarenju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti u
općini Oriovac u 2016.godini.
Izvješće o ostvarenju Plana nabave za 2016.godinu
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2016.godini
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u
2016.godini.
Izvješće o ostvarenju Programa Socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2016.godini –
izvjestitelj Ivana Tomić
Izvješće o financiranju programa, projekata i aktivnosti udruga iz Proračuna općine Oriovac u
2016.godini
Izvješće o radu narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2016.godini.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac za
projekt „Izgradnja društvenog doma Bečic“

16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac za
projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog doma Oriovac“
17. Donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika za područje općine Oriovac
18. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje 2017.2022.godine. – izvjestitelj Anica Hemen

Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Ad.1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC
Zapisnik sa 21.sjednice Vijeća općine Oriovac uz primjedbu vijećnice Mande Lalić: pitanje za
postavljanje putokaza u Slav.Kobašu je postavila Manda Lalić a ne Ivan Lalić kako je navedeno u
zapisniku, isti je jednoglasno usvojen.
Ad.2.
AKTUALAN SAT
-Vijećnik Igor Vračić postavlja pitanja da li će se cesta prema groblju Bana Jelačića u Lužanima
presvući asfaltom i da li se može sanirati ulica Stjepana Radića u Lužanima,
- dobiva odgovor od načelnika da se ne može puno utjecati na PZC da bi se napravio čitava profil
ceste jer neće ići puna dionica, a ulicu Stjepana Radića će općina ovaj tjedan sanirati.

Ad.3.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. DO 31.12.2016.GODINE.
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 od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.godine, kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI
Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 13.563.423,28 kuna, odnosno ostvarenje sa 92 %
u odnosu na planirano.
Prihodi poslovanja obuhvaćaju sljedeće vrste prihoda:
 Prihodi od poreza – koji su ostvareni u iznosu od 3.546.809,42 kuna
 Prihodi iz državnog proračuna – koji su ostvareni u iznosu od 7.560.927,90 kuna
 Prihodi od imovine – koji su ostvareni u iznosu od 522.111,71 kuna, a koja uključuju prihode
od financijske i nefinancijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i depozit po
viđenju, naknada za koncesiju, prihod zakupa i iznajmljivanja imovine)
 Prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u iznosu od 1.837.092,18 kuna, a uključuju
upravne pristojbe, komunalni doprinos, komunalna naknada, doprinos za šume, prihod od
grobne naknade i ostali prihodi,



Prihod od prodaje nefinancijske imovine - ostvaren u iznosu od 96.482,07 kuna (zemljište,
stanovi)

RASHODI I IZDACI
Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 15.436.420,80 kuna ili 105 % u odnosu na planirano.
Rashodi i izdaci obuhvaćaju slijedeće:
 Rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 1.450.128,24 kuna, uključuju plaće i
doprinose za redovan rad i plaće za javne radove
 Materijalni rashodi – ostvareni su u iznosu od 6.033.991,87 kuna, a obuhvaćaju: Naknade
troškovima zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge ostale izdatke,
 Financijski rashodi – ostvareni su u iznosu od 1.434.348,65 kuna, a sastoje se od: ostali
financijski rashodi, bankarske usluge, zatezne kamate
 Ostali rashodi – ostvareni su u iznosu od 1.372.412,26 kuna a odnose se na transfere
sportskim, kulturnim, vjerskim i ostalim udrugama, vatrogasnoj zajednici općine i dječjem
vrtiću „Ivančica Oriovac“ kao i naknada štete pravnim i fizičkim osobama,
 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – osnovani su u iznosu od 1.753.285,78 kuna, a
odnose se na izgradnju cesta, objekata, javne rasvjete, sanacije deponija, nabavka knjiga,
opreme i sl.
Poslije rasprave Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za razdoblje od 01.01. do
31.12.2017.godine se jednoglasno usvaja.
Ad.4.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U
2016.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine
Oriovac u 2016.godini predviđen iznos od 1.908.000,00 kuna, a ovim Izvješćem program je ostvaren
sa 1.748.285,78 kuna, kako je navedeno po stavkama i po mjestima u kojemu su radovi ostvareni.
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u
2016.godini se jednoglasno usvaja.
Ad.5.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2016.GODINI.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom tekućeg investicijskog održavanja
objekata na području općine Oriovac u 2016.godini predviđen iznos od 1.661.958,31 kuna, a ovim
Izvješćem Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u
2016.godini, ostvaren je u iznosu od 2.264.385,71 kuna, te raspoređen po radovima koji su se izvodili
na području općine u 2016.godini, a po zahtjevima Mjesnih odbora. Poslije rasprave Izvješće o
ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u
2016.godini se jednoglasno usvaja.

Ad.6.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2016.GODINI.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo
13.12.2016.godine Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016.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 planiran u iznosu od 1.530.000,00
kuna, a sa 31.12.2016.godine ostvaren u iznosu od 1.429.041,90 kuna. Poslije rasprave Izvješće o
ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Oriovac u 2016.godini jednoglasno se usvaja.
Ad.7.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
DJELATNOSTI IZ ČL.22. ST.1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2016.GODINI.
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao da je na temelju članka 28. st.1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je Program održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. za 2016.godinu. Programom je utvrđeno
održavanje komunalne infrastrukture, opseg poslova održavanje i financijska sredstva za ostvarenje
Programa.
Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova: odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, održavanje groblja.
TOČKA 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
Odvodnja atmosferskih voda planirana je u iznosu od 65.230,00 kuna a sa 31.12.2016.godine
ostvarena sa 78.250,00 kuna.
TOČKA 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Održavanje javnih površina planirano je sa 57.000,00 kuna, a sa 31.12.2016.godine ostvareno sa
53.000,00 kuna.
TOČKA 3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je u iznosu od 1.450.770,00 kuna, a sa 31.2.2016.godine
ostvareno je u iznosu od 1.741.811,04 kuna.
TOČKA 4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Održavanje javne rasvjete planiran je u iznosu od 100.000,00 kn, a sa 31.12.2016.godine ostvaren je
u iznosu od 45.800,36 kuna.
TOČKA 5. UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU
Utrošak električne energije planiran je u iznosu od430.000,00 kuna, a sa 31.12.2016.godine ostvaren
je u iznosu od 440.179,77 kuna.
TOČKA 6. ODRŽAVANJE GROBLJA
Novim Planom Programa sredstva su bila predviđena u iznosu od 165.000,00 kuna, a ostvarenje je
sa 31.12.2016.godine u iznosu od 152.655,24 kuna. U privitku se daje detaljan opis izvedenih
radova održavanja komunalne infrastrukture sa financijskim prikazom ostvarenih sredstava sa
31.12.2016.godine. Poslije rasprave, Izvješće o ostvarenje Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl.22.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.godini
jednoglasno se usvaja.

Ad.8.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA I PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI U OPĆINI ORIOVAC U 2016.GODINI
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio 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 2016.godini se jednoglasno usvaja.
Ad.9.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA NABAVE ZA 2016.GODINU.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je novim Zakonom o javnoj nabavi koji je stupio na
snagu 1.siječnja 2017.godine utvrđena je obveza donošenja godišnjeg plana nabave. Na temelju
odredbe članka 28. 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 31.12.2016.godine kako je
predloženo u odluci. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Plana nabave općine Oriovac za
2016.godinu se usvaja jednoglasno.
Ad.10.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC U 2016.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da su u Program javnih potreba u
sportu na području općine Oriovac planirana sredstva u iznosu od 825.000,00 kuna, a sa krajem
godine ostvarena u iznosu od 932.794,35 kuna. Transferi sportskim društvima predviđeni su u iznosu
od 800.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 906.100,00 kuna , te izdaci u sportu predviđeni su u
iznosu od 25.000,00 kuna, i ostvareni sa 26.694,35 kuna.
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u
2016.godini se usvaja jednoglasno.
Ad.11.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC U 2016.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da su Javne potrebe u kulturi u
2016.godini planirane u iznosu od 260.000,00 kuna i sa 31.12.2016.godine ostvarene su u iznosu od
252.603,97 kuna, od toga ostvareno je:
-

transferi KUD-ovima ………………………158.775,00 kuna

- manifestacije u kulturi ………………….. 55.843,75 kuna
- nabavka knjiga ……………………………… 10.197,47 kuna
- grafičke i tiskarske usluge …………….. 27.787,75 kuna
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u
2016.godini jednoglasno se usvaja.
Ad.12.
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U
2016.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da je Program socijalnih potreba
na području općine Oriovac u 2016.godini predviđen u iznosu od 1.076.000,00 kuna, a sa
31.12.2016.godine ostvaren je u iznosu od 1.251.051,59 kuna. Od toga ostvareno je za:
1.) a) podmirenje troškova stanovanja ………………………………… 26.315,47 kuna
b) jednokratne novčane pomoći …………………………………….. 57.360,00 kuna
c) osiguravanje ogrijeva ………………………………………………….. 87.750,00 kuna
d) naknada za rođenje djeteta ……………………………………….. 53.000,00 kuna
e) troškovi školske kuhinje ……………………………………………… 40.881,50 kuna
f) subvencija prijevoza za učenike ………………………………….. 110.161,94 kuna
g) podmirenje pogrebnih troškova …………………………………. 10.420,95 kuna
g) ostali oblici pomoći ……………………………………………………… 645.439,09 kuna
2.) PSGO – Program ………………………………………………………………. 145.322,69 kuna
3.) Sufinanciranje studenata …………………………………………………. 74.400,00 kuna
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u
2016.godini se jednoglasno usvaja.
Ad.13.
IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUGA IZ PRORAČUNA
OPĆINE ORIOVAC U 2016.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je podnijela izvješće o financiranju programa projekata
i aktivnosti udruga iz proračuna općine Oriovac u 2016.godine, te se poslije rasprave Izvješće o
financiranju programa, projekata i aktivnosti udruga iz proračuna općine Oriovac u 2016.godini
jednoglasno usvaja.
Ad.14.
IZVJEŠĆE O RADU NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U 2016.GODINI.
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila o radu Narodne knjižnice i
čitaonice Oriovac u 2016.godini, te se isto jednoglasno usvaja.
Ad.15.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC ZA PROJEKT „IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA BEČIC“
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je raspisan natječaj mjera 7.4.1. gdje su osigurana
sredstva iz proračuna EU 85% i proračuna RH 15%, na koji će se općina javiti sa projektom Izgradnja

društvenog doma Bečic koji iznosi 1.000.000,00 kuna, i za prijavu je potrebna Suglasnost za provedbu
istoga, te poslije rasprave Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine
Oriovac za projekt „Izgradnja društvenog doma Bečic“ se jednoglasno usvaja.
Ad.16.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE
ORIOVAC ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VATROGASNOG DOMA ORIOVAC“
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je raspisan natječaj mjera 7.4.1. gdje su osigurana
sredstva iz proračuna EU 85% i proračuna RH 15%, na koji će se DVD Oriovac kao udruga javiti sa
projektom Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog doma Oriovac, i za prijavu je potrebna Suglasnost
za provedbu istoga, te poslije rasprave Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području općine Oriovac za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog doma Oriovac“ se
jednoglasno usvaja.
Ad.17.
DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da člankom 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
propisano da predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave na prijedlog općinskih,
odnosno gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine, odnosno drugih zdravstvenih
radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove.
Općina Oriovac je imenovala 2 liječnika – mrtvozornika, Dr. Karlu Tomić i Dr. Željku Krištof iz
Slavonskog Broda, ali smo dobili saznanje da Dr. Karla Tomić neće obavljati te poslove, u općinu se
javio sa zamolbom Dr. Miroslav Godić iz Slavonskog Broda. Te se predlaže za imenovanje
mrtvozornika za područje općine Oriovac Dr. Miroslav Godić, poslije rasprave jednoglasno se usvaja
Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje općine Oriovac Dr. Miroslav Godić.
Ad.18.
DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORIOVAC ZA
RAZDOBLJE 2017.-2022.GODINE.
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala po pitanju Odluke o donošenju Plana gospodarenja
otpadom općine Oriovac za razdoblje 2017.-2022.godine, te se ista jednoglasno usvaja.

Zapisnik vodila:
Darija Jandik

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

