
REPUBLIKA  HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
KLASA: 024-02/22-02/42 
Urbroj: 2178-10-03-22-2 
Oriovac,  25.05.2022.godine. 
 

I Z V O D    I Z     Z A P I S N I K A 
sa  8.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 24.05.2022.godine 

sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac 
 

 
NAZOČNI:  Matija Jošić, Tadija Krištija, Karlo Tomljenović, Mirko Beketić, Patar Sarić, Zrinka Galović, 
                    Dalibor Pešutić, Đuro Pavelić 
 
ODSUTNI:  Željko Galović,  Jelena Ivezić, Josip Pišonić, Renata Zulić Milača, Nikola Kuterovac 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić,  Anica Hemen, Katarina Lesiov, Ivana Tomić 
                             
ZAPISNIK VODILA:  Darija Jandik 
 
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Matija Jošić  otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže 
dopunjeni slijedeći 
 

DNEVNIM  REDOM : 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

2. Aktualan sat 

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2021.godinu  

4. Izmjena i dopuna Odluke o načinu i uvjetima korištenja Društvenih domova na području općine 

Oriovac  

5. Izvješće o radu komunalnog redarstva za razdoblje 01.01. – 31.12.2021.godine  

6. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2021.godini  

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 

2021.godine  

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 

2021.godini  

9. Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2021.godini  

10. Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine 

Oriovac u 2021.godini  

11. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac 

u 2021.godini 

12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

13. Izvješće o izvršenju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u 

općini Oriovac za 2021.godinu  

14. Donošenje odluke o imenovanju privremenog člana Uprave – direktora trgovačkog društva 

„ORIO-KOM“ d.o.o. 

15. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „ORIOI-KOM“ 

d.o.o. 



16. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog člana Uprave  - direktora trgovačkog društva „ 

ORIOVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA“ d.o.o. 

17. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „ORIOVAČKA 

RAZVOJNA AGENCIJA“ d.o.o. 

 
Dnevni red se usvaja sa 10 glasova za. 

 
Ad.1.  

 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC 

 
Zapisnik sa 7. sjednice Vijeća usvojen je sa 8 glasova za. 
 

Ad.2. 
  

AKTUALAN SAT 
 

Pod točkom Aktualan sat nije bilo pitanja i prijedloga. 
 

Ad.3.   
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2021.GODINU. 
 

Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da su Ukupni prihodi općine  Oriovac i dječjeg vrtića 
Ivančica Oriovac ostvareni su u iznosu od 17.558.250,27 kn što je 82,73 % od planiranog. Ukupni 
rashodi općine  Oriovac i dječjeg vrtića Ivančica Oriovac ostvareni su u iznosu od 18.381.370,00 kn, 
što je 88,33 % od planiranog. Godišnjim  izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Oriovac i dječjeg 
vrtića Ivančica  za 2021.godinu utvrđen je manjak prihoda /primitaka  nad rashodima/izdatcima 
tekuće godine  u iznosu od 823.119,73  kune .  
Ukupni prihodi dječjeg vrtića Ivančica iznose 2.879.127  kn. 
Ukupni rashodi dječjeg vrtića Ivančica iznose 2.872.01 kn 
Ukupni prihodi općine Oriovac iznose 16.326.627. kn 
Ukupni rashodi općine Oriovac iznose 17.147.525 kn 
Struktura financijskog rezultata 
Nakon obračuna poslovanja i provedenih knjiženja utvrđeni su sljedeći rezultati: 
92211—višak prihoda poslovanja 47.087.223,61  
92213-   višak primitaka od financijske imovine -2.116.122,24  
92222-   manjak prihoda od nefinancijske imovine 55.402.496,17 
Ukupan rezultat  -manjak poslovanja  6.199.150,32. 
Ukupna financijska imovina 12.627.380,21 
 novac u banci- 107.897,36 
depoziti jamčevine- 365.233,35 
potraživanja za dane zajmove-783.655,93 
dionice- 4.125.560,30 
potraživanja za poreze-242.548,31 
potraživanja za pomoći-15.225,13 
potraživanja za prihode od imovine-5.973.325,21(zakup polj.zemlj zadužen u 100% iznosu po 
ugovorima) 
potraživanja za upravne i administrativne pristojbe-587.927,36 
potraživanja za prihode od pruženih usluga-51.940,37 
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – 245.204,84 



Potraživanja od prodaje proiz.dug.imovine-8.185,56 
Unaprijed plaćeni rashodi -118.430,93. 
Ukupne obveze na dan 31.12.2021.  iznose 10.051.961,00 kn , dospjele obveze 4.290,422,00 kn, 
nedospjele 5.761.540,00 kn. 
Poslije rasprave Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2021.godinu se usvaja sa 8 
glasova za. 
 

Ad.4. 
 

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA DRUŠTVENIH DOMOVA NA 
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 

 
Anica Hemen, voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala da su Odlukom o načinu 
i uvjetima korištenja Društvenih domova na području općine Oriovac koju je donijelo Općinsko vijeće 
2015.godine utvrđeni  uvjeti i cijene korištenja Društvenih domova. Ovom Izmjenom Odluke predlaže 
se cijena korištenja Domova za održavanje svadbi posebno, a posebno cijena za održavanje manjih 
prigoda kao rođendani, pričesti, krizme i sl. Poslije rasprave Izmjena i dopuna Odluke o načinu i 
uvjetima korištenja Društvenih domova na području općine Oriovac se usvaja sa 8 glasova za. 

 
Ad.5. 

 
IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG REDARSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021.GODINE. 

 
Dubravko Kolundžić, komunalni redar je nazočne upoznao sa Izvješćem o radu komunalnog redarstva 
za razdoblje 1.1. – 31.12.2021.godine, te se poslije isto usvaja se 8 glasova za. 

 
Ad.6. 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 

2021.GODINI. 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti nazočne je upoznala da je  Program socijalnih 
potreba na području općine Oriovac u 2021. godini predviđen iznos od 1.787.283,97 kuna, a 
sa 31.12.2021. godine ostvaren je u iznosu od 1.674.162,72 kune, a navedena sredstva 
utrošena su na: Naknade i razne pomoći građanima u iznosu od 975.422,09 kuna 

- jednokratne novčane pomoći 
- naknade u naravi 
- humanitarna djelatnost Crvenog križa 
- školska kuhinja 
- nabavka ogrijeva 
- naknade za novorođenčad 
- podmirenje troškova stanovanja 
- pomoć pri kupnji ili izgradnji prve nekretnine 
- financiranje komunalne infrastrukture-potpora za braniteljski kredit 
- topli obrok starijim i nemoćnim osobama 
- financiranje naknade građanima kod plaćanja uplatnica za komunalnu i grobnu 

naknadu 
Predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od 698.740,63 kune 

- sufinanciranje školskih ustanova 
- sufinanciranje studenata 



- subvencioniranje prijevoza učenika 
- sufinanciranje boravka djece u vrtiću Sunčica Oriovac 
- nabavka knjiga učenicima OŠ 
- održavanje dječjih igrališta 
- sufinanciranje predškolskog odgoja DV Cekin 
- opremanje  za dječja igrališta. 

Poslije rasprave  Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac 
u 2021.godini se usvaja se sa 8 glasova za. 
 

Ad.7. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 
2021.GODINI. 

 
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti nazočne je upoznala da su Programom javnih potreba u 
sportu na području općine Oriovac planirana sredstva u iznosu od  1.184.519,83 kune, a sa 31.12.2021. 
godine ostvarena u iznosu od  1.100.866,85  kuna.  Transferi sportskim društvima predviđeni su u 
iznosu od  900.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu  od  861.096,90 kuna, te izdaci u sportu predviđeni 
su u iznosu od 21.350,00 kuna, a ostvareni sa   22.750,00  kuna.  Transferi udrugama predviđeni su u 
iznosu od 224.200,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od  178.350,00 kuna, te izdaci za udruge predviđeni 

su u iznosu od 38.969,83 kune, a ostvareni sa 38.669,95 kuna. Poslije rasprave  Izvješće o izvršenju 
Programa  javnih  potreba u sportu na području općine Oriovac u 2021.godini se usvaja se sa 
8 glasova za. 

 
Ad.8. 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 

U 2021.GODINI 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da su Javne potrebe u kulturi u 
2021. godini planirane u iznosu od 423.962,84 kuna, a sa 31.12.2021. godine ostvarene su u 
iznosu od  218.150,34  kune za: 

- transfere kulturno umjetničkim društvima 54.500,00 kn 
- manifestacije u kulturi  34.687,50 kn 
- nabavku knjiga 10.562,84 kn 
- sufinanciranje vjerskih zajednica 68.400,00 kn 

- sufinanciranje Turističke zajednice 50.000,00 

Poslije rasprave  Izvješće o izvršenju Programa  javnih  potreba u kulturi na području općine 
Oriovac u 2021.godini se usvaja se sa 8 glasova za. 

 
 

Ad.9. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U 
2021.GODINI 

 
Anica Hemen, Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala sa Programom 
kapitalnih ulaganja koji se odnose na objekte a donesen je u prosincu 2020.godine, odnosno Izmjene i 
dopune donesene su u prosincu 2021.godine. Sredstva za ovaj Program planirana su u iznosu od 
125.000,00 kuna, a ovim Izvješćem o izvršenju Programa utrošena su sredstvima u iznosu od 



108.156,88 kuna. Poslije rasprave Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine 
Oriovac u 2021.godini se usvaja sa 8 glasova za. 

 
Ad.10. 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA NA 

PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC 
 

Anica Hemen, Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala sa Programom tekućeg 
i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac za 2021.godinu koji je  predviđen u 
iznosu od 1.700.000,00 kuna, a sa 31.12.2021.godine izvršen je u iznosu od 1.529.670,81 kuna. Razlika 
u planiranom i izvršenom je 170.329,19 kuna, a vidljiva je u Programu po navedenim radovima i 
mjestima na području općine.  Poslije rasprave Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog 
održavanja objekata na području općine Oriovac se usvaja sa 8 glasova za. 
 

Ad.11. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 
OPĆINE ORIOVAC U 2021.GODINI. 

 
Anica Hemen, Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala sa Programom  građenja 
komunalne infrastrukture koji je donesen ju prosincu 2020.godine, odnosno Izmjene i dopune istoga 
su donesene u prosincu 2021.godine. Sredstva za ovaj Program planirana su u iznosu od 3.573.909,30 
kuna, a ovim Izvješćem o izvršenju sa 31.12.2022.godine 2.287.395,93 kuna. Razlika se očituje u 
slijedećem: 

- Programom je predviđena izgradnja ulice ZNG u Sl.Kobašu u iznosu od 250.000,00 kuna, koja 
je i izvedena, međutim izvođač nije u tijeku 2021.godine ispostavio račun za isto, 

- Isto se odnosi i na radove na uređenju platoa Markov trg u Sl.Kobašu – radovi su izvedeni ali 
račun u 2021.godini nije bio ispostavljen, 

- Za izgradnju semafora u Lužanima predviđen je iznos od 413.000,00 – radovi trebaju započeti, 
dobili smo elektro  suglasnost – troškova nije bilo u 2021.godini, 

- Izgradnja javne rasvjete u ulici A.Starčevića u Malinu bila je predviđena u iznosu od 150.000,00 
kuna – radovi nisu bili izvedeni u 2021.godini.   

Poslije rasprave Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
općine Oriovac u 2021.godini se usvaja sa 8 glasova za. 

 
Ad.12. 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2021.GODINU. 
 

Anica Hemen, Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala sa Programom 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu previđen je u iznosu od 2.057.906,31 kuna, a sa 
31.12.2021.godine izvršen je u iznosu od 1.832.010,99 kuna. Razlika se pojavila kod održavanja 
nerazvrstanih cesta  - plan je bio 1.470.000,00 kuna, a izvršeno je manje radova, odnosno izvedeno je 
u iznosu od 1.236.823,61 kuna. Poslije rasprave Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2021.godinu se usvaja sa 8 glasova za. 
 

 
 
 
 



Ad.13. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI U OPĆINI ORIOVAC ZA 2021.GODINU.  

 
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da je Program rada Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti u općini Oriovac donijelo Općinsko vijeće u prosincu 2020.godine, odnosno 
Izmjene i dopune Programa u prosincu 2021.godine u iznosu od 976.116,01 kuna. Ovim Izvješćem 
Programa rada utvrđena su sredstva za rad vlastitog pogona u iznosu od 644.302,95 kuna. Razlika u 
odnosu na planirano se očituje u iznosu od 190.247,80 kuna, koji je bio planiran kao trošak čišćenja 
snijega u zimskom periodu, za koji u 2021.godini nije bilo potrebe. Poslije rasprave Izvješće o izvršenju 
Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2021.godinu 
se usvaja sa 8 glasova za. 
 

Ad.14. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PRIVREMENOG ČLANA UPRAVE – DIREKTORA TRGOVAČKOG 
DRUŠTVA „ORIO-KOM“ D.O.O. 

 
Anica Hemen, Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala da bi se registriralo 
trgovačko društvo „ORIO-KOM“ d.o.o. potrebno je imenovati privremenog člana Uprave direktore i 
predlaže Matiju Jošić iz Oriovca, te se poslije rasprave Odluka o imenovanju Matije Jošić iz Oriovca za 
direktora trgovačkog društva „ORIO-KOM“ d.o.o. usvaja sa 8 glasova za. 

 
Ad.15. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

„ORIO-KOM“ D.O.O. 
 

Anica Hemen, Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala se prijedlogom 
imenovanja članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „ORIO-KOM“ d.o.o. u sastavu: 
1. Karlo Tomljenović – predsjednik 
2. Tadija Krtištija – član 
3. Dalibor Pešutić – član 
te se Odluka o imenovanju predloženih članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva „ORIO-KOM“ 
d.o.o. usvaja sa 8 glasova za. 
 

Ad.16. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PRIVREMENOG ČLANA UPRAVE – DIREKTORA TRGOVAČKOG 
DRUŠTVA „ORIOVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA“ D.O.O. 

 
Anica Hemen, Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala da bi se registriralo 
trgovačko društvo „ORIOVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA“ d.o.o. potrebno je imenovati privremenog 
člana Uprave direktore i predlaže Matiju Jošić iz Oriovca, te se poslije rasprave Odluka o imenovanju 
Matije Jošić iz Oriovca za direktora trgovačkog društva „ORIOVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA“d.o.o. 
usvaja sa 8 glasova za. 

 
 

 
 
 



Ad.17. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU  ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 
„ORIOVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA“ D.O.O. 

 
Anica Hemen, Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala se prijedlogom 
imenovanja članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „ORIOVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA“ d.o.o. 
u sastavu: 
1. Đuro Pavelić  – predsjednik 
2. Nikola Kuterovac – član 
3.  renata Zulić Milača– član 
te se Odluka o imenovanju predloženih članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva „ORIVAČKA 
RAZVOJNA AGENCIJA“ d.o.o. usvaja sa 8 glasova za. 
 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
 
 
 
                                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                             OPĆINE ORIOVAC 
                                                      
                                                                                          Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig. 
 

Zapisnik vodila :                                                        

  Darija Jandik                                                                              

                   


