
REPUBLIKA  HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
Klasa: 022-01/21-01/ 
Urbroj: 2178/10-01-21-2 
Oriovac,  31.03.2021.godine. 
 

I Z V O D    I Z     Z A P I S N I K A 
sa  29.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 30.03.2021.godine 

sa početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac 
 

 
NAZOČNI:  Josip Jagodar,  Alen  Pešutić, Draženko Roksandić, Iva Ivezić, Tadija Krištija, Mirko Beketić, 
                    Igor Vračić, Matija Jošić, Ivan Kajmić, Mijo Galović 
 
ODSUTNI:  Dubravko Kolundžić, Suzana Majetić, Pavo Fran, Đuro Pavelić, Zdenko Margetić 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić,  Željka Čorak, Anica Hemen                                
 
ZAPISNIK VODILA:  Darija Jandik 
 
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Josip Jagodar  otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa  28. sjednice Vijeća općine Oriovac 
2. Aktualan sat 
3. Izvješće o radu Komunalnog redarstva za razdoblje 01.01. – 31.12.2020.godine 
4. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u K.O. Bečic  
5. Prve izmjene i dopune Proračuna općine Oriovac za 2021.godinu  
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna općine Oriovac za 2021.  
7. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa općine Oriovac za 2021.godinu  
8. Izmjene i dopune programa kapitalnih ulaganja u 2021.godini  
9. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu  
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2020.godinu  
11. Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2020.godini.  
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Oriovac za 2020.godinu  
13. Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 

2020.godini  
14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu  
15. Izvješće o izvršenju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti u općini Oriovac za 

2020.godini  
16. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2020.godini 
17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac za 2020.godinu  
18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2020.godini 
19. Izvješće o radu u 2020.godini, Program rada i financijski plan Savjeta mladih općine Oriovac za 2021.godinu  
20. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Oriovac  
 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
 
 
 
 



Ad.1.  
 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC 
 

Zapisnik sa 28. sjednice Vijeća je  jednoglasno usvojen. 
 

Ad.2. 
  

AKTUALAN SAT 
 

- Zamjenica načelnika Željka Čorak je odgovorila vijećniku Tadiji Krištija  da su Hrvatske vode pismeno 
odgovorile da će uređenje kanala u polju u Kujniku staviti u svoj plan za slijedeću godinu. 

- Mirko Beketić postavlja pitanje kad će se pristupiti radovima uređenja platoa u Lužanima, dobio je 
odgovor od načelnika da bi radovi trebali početi ovih dana. 

 
Ad.3.   

 
IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG REDARSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020.GODINE. 

 
Komunalna redarica Josipa Gavran Ećimović je nazočnima podnijela izvješće o radu komunalnog redarstva za 
razdoblje 1.1. – 31.12.2020.godine, te se isto jednoglasno  usvaja. 

 
Ad.4. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINA U K.O. BEČIC 

 
Načelnik je nazočne izvijestio da je Mjesni odbor Bečic zatražio sastanak u općini na temu rješavanja prostora za 
potrebe Mjesnog odbora. Naime, Mjesni odbor je došao sa ponudom da se kupi kuća u Bečicu u kojoj je Mjesni 
odbor povremeno i održavao sastanke. Kuća sa zemljištem je 1/1 vlasništvo Ante Peterman. Cijena kompletnih 
nekretnina iznosi 80.000,00 kuna. Obzirom da imamo troškovnik i projekt za Dom u Bečicu čija je vrijednost 
izgradnje procijenjena na 1.000.000,00 kuna, smatramo da je ovo prihvatljivo rješenje, a pogotovo jer je 
ponuđeno od strane Mjesnog odbora. Poslije rasprave po ovoj točki  Odluka o kupnji nekretnina u K.O. Bečic se 
jednoglasno usvaja. 
 

 
Ad.5. 

 
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2021.GODINU. 

 
Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio da su Prihodi i primici planirani u iznosu 24.575.271,89 kuna za 
2020.godinu, I.izmjenama i dopunama predlažu se u iznosu od 26.350.496,89,00 kuna. Prihod od fiskalnog 
izravnanja je smanjen zbog promjene načina financiranja od 1.1.2021.godine. Fiskalno izravnanje na dnevnoj bazi 
se ukida i uvodi se kompenzacijska mjera koja se isplaćuje jednom mjesečno. Prihod Pomoći iz inozemstva i od 
subjekata unutar općeg proračuna-povećani su zbog projekta  rekonstrukcija DV Oriovac i šumskih puteva koji 
nisu realizirani u prošloj godini a planom nisu predviđeni u 2021. godini. Prihod od dugoročnog zaduživanja – na 
prošloj sjednici je donešena odluka sada se samo stavlja u plan 2021 godine. 
Rashodi i izdaci Proračuna za 2021.godinu planirani su u iznosu od 24.575.271,89 kuna, I.izmjenama i dopunama 
predlažu se u iznosu 26.850.496,89kuna. Program Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga 
predstavničke vlasti –plan je povećan na 51.000,00 zbog lokalnih izbora koji slijede i prijedloga kupnje nekretnine 
za MO Bečic kako bi imali svoju prostoriju za korištenje. 
Program Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga –plan je povećan zbog otplate revolving kredita-Tvrtka 
Cito –rekonstukcija šumskih puteva.(Izvođač radova je okončanu situaciju ispostavio za oba  puta , sredstva od 
Agencije nisu sjela pa smo pristupili Faktoringu kako bi djelomično podmirili obvezu. 
Program Mjere i aktivnosti za osiguranje rada jedinstvenog upravnog odjela – povećan je zbog računalnih usluga 
- ustrojen je registar komunalne infrastrukture , registar dobara i registar imovine –usklađen po zakonu i 
pravilnicima – pa se i samim time povećala usluga održavanja računalnih programa. Poslije rasprave I. izmjene i 
dopune Proračuna općine Oriovac za 2021.godinu se jednoglasno usvajaju. 



Ad.6. 
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA  
OPĆINE ORIOVAC ZA 2021.GODINU. 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna općine Oriovac za 2021.godinu, te se poslije rasprave ista jednoglasno usvaja. 
 

Ad.7. 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ORIOVAC ZA 2021.GODINU. 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa općine Oriovac 
za 2021.godinu, te se poslije rasprave iste  jednoglasno usvajaju. 

 
Ad.8. 

 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U 2021.GODINU 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u 
2021.godini, te se poslije rasprave iste jednoglasno usvajaju. 
 

Ad.9. 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021.GODINU. 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2021.godinu, te se poslije rasprave iste jednoglasno usvajaju. 

 
Ad.10. 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2020.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 2020.godinu, te 
se poslije rasprave Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna općine Oriovac za 2020.godinu jednoglasno usvaja. 
 

Ad.11. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U 2020.GODINI. 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 
2020.godini predviđen je iznos od  3.968.000,00 kuna, a ovim Izvješćem program je ostvaren sa 3.680.697,72 
kuna, kako je navedeno u predloženoj Odluci,  te se Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte 
općine Oriovac u 2020.godini se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.12. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA 2020.GODINU. 

 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je 17.12.2020.godine 
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.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  4.094.625,00  kuna, a sa 31.12.2020.godine ostvaren u iznosu od  4.040.558,25 kuna. Poslije rasprave Izvješće 
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu na području općine 
Oriovac se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.13. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA NA PODRUČJU 
OPĆINE ORIOVAC U 2020.GODINI. 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Programom tekućeg investicijskog održavanja objekata na 
području općine Oriovac u 2020.godini predviđen je iznos od 1.331.000,00 kuna, a ovim Izvješćem Program 
tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 20.godini, ostvaren je u iznosu od 
1.351.302,47  kuna, te raspoređen po radovima koji su se izvodili na području općine u 2020.godini.  Poslije 
rasprave Izvješće o izvršenju programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata za 2020.godinu na području 
općine Oriovac se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.14. 

 
IZVJŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALE INFRASTRUKTURE ZA 2020.GODINU 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.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 2.055.000,00 kuna, a sa 31.12.2020.godine ostvaren je u 
iznosu od 1.366.910,52 kuna. U privitku se daje detaljan opis izvedenih radova održavanja komunalne 
infrastrukture sa financijskim prikazom ostvarenih sredstava sa 31.12.2020.godine. Poslije rasprave Izvješće o 
izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za  2020.godinu na području općine Oriovac se 
jednoglasno usvaja. 
 

Ad.15. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI 
U OPĆINI ORIOVAC ZA 2020.GODINU. 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Izvješćem o izvršenju  programa rada Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2020.godinu., te se  poslije rasprave isto jednoglasno 
usvaja. 
 

Ad.16. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA  
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2020.GODINI. 

 
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti nazočne je upoznala da su  Programom socijalnih potreba na 
području općine Oriovac u 2020. godini predviđena  u iznosu od 1.874.500,00 kuna, a sa 31.12.2020. godine 
ostvaren je u iznosu od 1.750.494,86 kuna, a navedena sredstva utrošena su na: Naknade i razne pomoći 
građanima u iznosu od 1.058.597,87 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 osobama 
- pomoć pri kupnji ili izgradnji prve nekretnine 
- financiranje komunalne infrastrukture-potpora za braniteljski kredit 

Predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od 691.896,99 kuna 
- sufinanciranje školskih ustanova 
- sufinanciranje studenata 
- sufinanciranje dječje igraonice Bubamara 
- subvencioniranje prijevoza učenika 
- sufinanciranje boravka djece u vrtiću Sunčica Oriovac 
- nabavka knjiga učenicima OŠ 
- sufinanciranje predškolskog odgoja DV Cekin. 

Poslije rasprave Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2020.godini se 
jednoglasno usvaja. 
 

Ad.17. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 
 NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA  2020.GODINU. 

 
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  1.007.400,00 kuna, a sa 31.12.2020. godine ostvarena 
u iznosu od  1.186.142,96  kuna. Transferi sportskim društvima predviđeni su u iznosu od  720.000,00 kuna, a 
ostvareni su u iznosu  od  894.614,00 kuna, te izdaci u sportu predviđeni su u iznosu od 7.400,00 kuna, a ostvareni 
sa   13.365.00  kuna.  Transferi udrugama predviđeni su u iznosu od 237.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od   
232.106,00 kuna, te izdaci za udruge predviđeni su u iznosu od 43.000,00 kuna, a ostvareni sa 46.057,96 kuna. 
Poslije rasprave Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac za 2020.godinu 
se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.18. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2020.GODINI. 

 
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da su Javne potrebe u kulturi u 2020. godini 
planirane  u iznosu od 293.800,00 kuna, a sa 31.12.2020. godine ostvarene su u iznosu od  246.513,50  kune za: 

- transfere kulturno umjetničkim društvima 83.400,00 
- manifestacije u kulturi  26.386,25 
- nabavku knjiga 13.527,27 
- sufinanciranje vjerskih zajednica 67.700,00 
- sufinanciranje Turističke zajednice 55.500,00. 

Poslije rasprave Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2020.godini 
se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.19. 

 
IZVJEŠĆE O RADU U 2020.GODINI, PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN  

SAVJETA MLADIH OPĆINE ORIOVAC U 2021.GODINI. 
 

Kristina Nikičić, predsjednica Savjeta mladih općine Oriovac je podnijela Izvješće o radu u 2020.god, Program 
rada i financijski plan Savjeta mladih općine Oriovac u 2021.godini, te se poslije rasprave isto jednoglasno usvaja. 

 
 
 
 
 



Ad.20. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Odlukom o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Oriovac,  
k.č.br. 138/12, pašnjak nogometno igralište K.O. Lužani,  površine   542 m2, z.k.ul. br.157,  početna cijena 
7.436,69 kuna. Početna cijena za nekretnine iz ove Odluke utvrđene su od stalnog sudskog vještaka za 
graditeljstvo i procjene.  Za prodaju nekretnina iz ove Odluke raspisati će se javni natječaj. Poslije rasprave Odluka 
o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Oriovac se jednoglasno usvaja. 
 

 
 
 
                                                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                                                 OPĆINE ORIOVAC 
                                                                                                            
                                                                                                                              dr.sc. Josip Jagodar, v.r.                                                                 
 
 
 
Zapisnik vodila: 
 
 Darija Jandik 
 


