
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC

Klasa: 022-01/20-01/
Urbroj: 2178/10-01-20-2

Oriovac, 27.05.2020.godine.

I Z V O D I Z Z A P I S N I K A
sa 22.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 26.05.2020.godine

sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac

NAZOČNI: Josip Jagodar, Alen Pešutić, Iva Ivezić, Mirko Beketić, Zdenko Margetić, Đuro Pavelić,
Suzana Majetić, Matija Jošić, Igor Vračić, Ivan Kajmić

ODSUTNI: Dubravko Kolundžić, Mijo Galović, Pavo Fran, Draženko Roksandić, Tadija Krištija

OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Željka Čorak, Anica Hemen, Katarina Lesiov, Ivana Tomić, Josipa
Gavran Ećimović

ZAPISNIK VODILA: Darija Jandik

Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže
slijedeći dopunjeni

D N E V N I M R E D O M :

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća
2. Aktualan sat
3. Izvješće o radu komunalnog redarstva za razdoblje 1.1. – 31.12.2019.godine
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2019.godinu
6. I. izmjene i dopune Proračuna općine Oriovac za 2020.godinu
7. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac

u2019.godini
8. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u

2019.godini
9. Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2019.godini
10. Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2019.godini
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na

području općine Oriovac za 2019.godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine

Oriovac u 2019.godini
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godine na

području općine Oriovac
14. Izvješće o izvršenju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u

općini Oriovac za 2019.godinu
15. Donošenje Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni

„Čaplja“ Oriovac



16. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine
Oriovac

17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju
prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“

18. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju

Dnevni red je usvojen jednoglasno .

Ad.1.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

Zapisnik sa 21. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.

Ad.2.

AKTUALAN SAT

- Iva Ivezić je izvijestila nazočne da Vodoprivreda čisti kanale po poljima i interesira ju kako će
se namiriti učinjena šteta na usjevima – dobiva odgovor od načelnika da poslove nadziru
Hrvatske vode i da će vidjeti sa nadzornim inženjerom što se može učiniti po tom pitanju

- Iva Ivezić postavlja pitanje što se događa sa raspisivanjem natječaja za prodaju i kupnju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – dobiva odgovor od načelnika da
se čeka suglasnost Ministarstva poljoprivrede, koja jwe već trebala biti izdana.

- Matija Jošić postavlja pitanje što je sa poticajem za zapošljavanje – dobiva odgovor da će se
ovih dana isto rješavati i objaviti, a sve kasni prvenstveno zbog korona virusa.

Ad.3.

IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG REDARSTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2019.GODINE

Komunalna redarica Josipa Gavran Ećimović je nazočnima podnijela izvješće o radu komunalnog
redarstva za razdoblje 1.1. – 31.12.2019.godine, te se isto jednoglasno usvaja.

Ad.4.

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJUSUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila po pitanju ove Odluke, te poslije rasprave Odluka o
davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

AD. 5.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJO IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2019.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 2019.godinu, te se poslije rasprave Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna općine
Oriovac za 2019.godinu jednoglasno usvaja.

Ad.6.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2020.GODINU

Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio Prihodi i primici planirani u iznosu 28.286.7891.25
kuna za 2020.godinu, I izmjenama i dopunama predlažu se u iznosu od 28.367.281,25 kuna. Račun
zaduživanja u iznosu od 3.500.000,00 kn kratkoročnog kredita . Kamata na kratkoročni kredit u iznosu
80.500,00kn. Ukupan račun prihoda i rashoda i račun zaduživanja prvih izmjena i dopuna iznosi
31.367.281,25 kn. Prijedlog izmjena i dopuna Plana proračuna općine Oriovac za 2020 godinu odnosi
se na zaduživanje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 3.500.000.00 kn. Kratkoročni kredit uzima
se za financiranje slijedećih projekata: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, po Mjeri 07,
Temeljem usluge i obnova sela u ruralnom razvoju, podmjera 7.4., Operacija 7.4.1. Sektor Dječji vrtić

– financiran od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 1.670,000,00 kn,
Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu po Mjeri 04, tip operacije 4.3.3. ulaganje u šumsku
infrastrukturu, - financiranje od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju-

1.270.000,00 kn, Izgradnja Reciklažnog dvorišta Oriovac, financiran Iz kohezijskog fonda u
financijskom razdoblju 2014 – 2020, Ministarstva zaštite okoliša i Energetike i fonda za zaštitu okoliša
i energetske učinkovitosti 560.000,00 kn

Ad.7.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
U 2019.GODINU

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da su za Program javnih potreba u
sportu na području općine Oriovac planirana sredstva u iznosu od 1.088.400,00 kuna, a sa
31.12.2019. godine ostvarena u iznosu od 1.420.284,08 kuna. Transferi sportskim društvima
predviđeni su u iznosu od 800.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.078.256,65 kuna, te izdaci u
sportu predviđeni su u iznosu od 17.400,00 kuna, a ostvareni sa 15.000,00 kuna. Transferi
udrugama predviđeni su u iznosu od 260.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 288.700,00 kuna, te
izdaci za udruge predviđeni su u iznosu od 11.000,00 kuna, a ostvareni sa 38.327,43 kune. Poslije
rasprave Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u
2019.godini se jednoglasno usvaja.

Ad. 8.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
U 2019.GODINI.

Ivana Tomić je nazočne upoznala da su za Javne potrebe u kulturi u 2019. godini planirana sredstva u
iznosu od 225.000,00 kuna, a sa 31.12.2019. godine ostvarene su u iznosu od 209.802,22 kune za:
transfere kulturno umjetničkim društvima, manifestacije u kulturi, nabavku knjiga i grafičke i tiskarske
usluge. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba u kulturi na području općine
Oriovac u 2019.godini se jednoglasno usvaja.



Ad.9.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVACU
2019.GODINI

Ivana Tomić referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da Program socijalnih potreba na
području općine Oriovac u 2019. godini predviđen je u iznosu od 1.714.246,99 kuna, a sa 31.12.2019.
godine ostvaren je u iznosu od 1.748.498,12 kuna, a navedena sredstva utrošena su na: Naknade i
razne pomoći građanima u iznosu od 1.013.584,25 kuna: jednokratne novčane pomoći, ostale
naknade iz proračuna u naravi, humanitarna djelatnost Crvenog križa, školska kuhinja, nabavka
ogrijeva, jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, podmirenje troškova stanovanja, pomoć
u kući starijim i nemoćnim osobama, pomoć pri kupnji ili izgradnji prve nekretnine, financiranje
komunalne infrastrukture-potpora za braniteljski kredit. Predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od
734.913,87 kuna: sufinanciranje školskih ustanova, sufinanciranje studenata, sufinanciranje dječje
igraonice Bubamara, subvencioniranje prijevoza učenika, sufinanciranje boravka djece u vrtiću
Sunčica Oriovac, nabavka udžbenika i školskog pribora učenicima OŠ, financiranje škole plivanja,
održavanje dječjih igrališta i asistenta u nastavi, te poslije rasprave Izvješće o ostvarenju programa
socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2019.godini se jednoglasno usvaja.

Ad.10.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVACU
2019.GODINI.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine
Oriovac u 2019.godini predviđen je iznos od 1.247.692,94 kuna, a ovim Izvješćem program je
ostvaren sa 1.313.750,75 kuna, kako je navedeno u predloženoj Odluci, te se Izvješće o izvršenju
Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2019.godini se jednoglasno usvaja.

Ad. 11.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVACZA

2019.GODINU.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je
18.12.2019.godine Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2019.godinu (u nastavku teksta: Program). Program je donesen sukladno članku 67. 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 2.267.615,26
kuna, a sa 31.12.2019.godine ostvaren u iznosu od 1.211.832,65 kuna. Poslije rasprave Izvješće o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu na području
općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad.12.



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJAOBJEKATAZA
2019.GODINU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom tekućeg investicijskog održavanja
objekata na području općine Oriovac u 2019.godini predviđen je iznos od 1.355.000,00 kuna, a ovim
Izvješćem Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u
2019.godini, ostvaren je u iznosu od 1.484.781,25 kuna, te raspoređen po radovima koji su se izvodili
na području općine u 2019.godini. Poslije rasprave Izvješće o izvršenju programa tekućeg i
investicijskog održavanja objekata za 2019.godinu na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad.13.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2019.GODINU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je na temelju članka 72. Zakona o komunalnom
gospodarstvu Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je Program održavanja komunalne
infrastrukture za 2019.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 2.047.000,00 kuna, a sa
31.12.2019.godine ostvaren je u iznosu od 1.506.293,33 kuna. U privitku se daje detaljan opis
izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture sa financijskim prikazom ostvarenih sredstava
sa 31.12.2019.godine.Poslije rasprave Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019.godinu. na području općine Oriovac se jednoglasno usvaja.

Ad.14.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTIU OPĆINI ORIOVAC ZA 2019.GODINU.

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Izvješćem o izvršenju programa rada Vlastitog
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2019.godinu., te se poslije rasprave
isto jednoglasno usvaja.

Ad.15.
DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA, CIJENI I POSTUPKU PRODAJE NEKRETNINA U PODUZETNIČKOJ

ZONI „ČAPLJA“ ORIOVAC

Zamjenica načelnika je nazočne upoznala da se ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji prodaje zemljišta u
Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu ( dalje u tekstu: Poduzetnička zona), po povlaštenim uvjetima u
srhu stavljanja predmetne Poduzetničke zone u funkciju, stvaranja novih radnih mjesta, poticaja
razvoja gospodarstva i poduzetničkih aktivnosti na području općine Oriovac. Poslije rasprave Odluka o
uvjetima, cijeni i postupku prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ Oriovac se jednoglasno
usvaja.

Ad.16.



DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆAMJESNIH ODBORA NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC

Načelnik je nazočne upoznao po pitanju ove točke, te se poslije rasprave jednoglasno donosi Odluka o
raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Oriovac u naseljima kako
slijedi:

1. Mjesni odbor Oriovac
2. Mjesni odbor Slavonski Kobaš
3. Mjesni odbor Lužani
4. Mjesni odbor Malino
5. Mjesni odbor Živike
6. Mjesni odbor Pričac
7. Mjesni odbor Ciglenik
8. Mjesni odbor Bečic.

a održati će se u nedjelju 28.06.20202.godine.

Ad.17.

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJUPRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPISU DJECE I
OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DJEČJEMVRTIĆU „IVANČICA ORIOVAC“

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala po pitanju ove Odluke, te se Odluka o davanju
prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u
Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“ jednoglasno usvaja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

dr.sc. Josip Jagodar

Zapisnik vodila:

Darija Jandik


