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Ad.1.  
 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4.SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC 
 

Zapisnik sa 4. sjednice Vijeća je  jednoglasno usvojen. 
 

Ad.2. 
  

AKTUALAN SAT 
 

  
1. Dalibor Pešutić postavlja pitanje u kojoj je fazi Lovački dom u Lužanima – načelnik daje odgovor    
     da je izrada projekta u završnoj fazi i da je možda već podnesen zahtjev za izdavanje građevinske  
     dozvole ili će biti podnesen ovih dana, 
2. Dalibor Pešutić – postavlja pitanje kada kreću radovi po pitanju semafora u Lužanima – dobiva    
     odgovor od načelnika da je upravo danas potpisan ugovor sa izvođačem i da poslije Nove godine  
      slijedi objava javne nabave za odabir izvođača radova 
3. Dalibor Pešutić  je izvijestio da je MO Lužani  planirao uvođenje plinske mreže u Društvenom  
     domu – dobiva odgovor od načelnika da je isto stavljeno u Proračun 

        4. Dalibor Pešutić postavlja pitanje kada kreće uređenje centra u Lužanima – dobiva odgovor od  
            načelnika  da je dogovoreno sa izvođačem da ipak ne kreće u radove pred same blagdane, nego  
            poslije Nove godine, ukoliko dozvole vremenske prilike.  
        5. Josip Pišonić postavlja pitanje postavlja pitanje da li će se početi sa radovima u ulici Svetog  
             Florijana  u Slav.Kobašu kako je dogovoreno na sastanku  sa Hrvatskim vodama – dobiva  
            odgovor od načelnika da za sada nema nikakve nove informacije. Točno je da će oni kao krenuti  
             sa radovima odmah, međutim nije nam poznato hoće li krenuti sada koncem prosinca ili pak  
             poslije. 
        6. Načelnik daje odgovore sa prethodne sjednice po pitanju rušenja stana u vlasništvu pravoslavne    
            crkve, razgovarao je sa sveštenikom Ratkom Gatarevićem koji za sada nema konkretno rješenje  
            i mišljenje da strane njihovog vladike, tj. biskupa. 

 
Ad.3.   

 
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2021.GODINU. 

 
Načelnik je nazočne upoznao da na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 
136/12, 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je 
do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za 
sljedeće dvije proračunske godine. Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i 
programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se 
temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, 
odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom 
propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i 
drugo. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama 
proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Cilj ovih izmjena i dopuna proračuna je 
usklađivanje usvojenog financijskog plana s pokazateljima kretanja punjenja proračuna te usklađivanja 
rashoda i izdataka temeljem preuzetih obveza po računima, ugovorima i provedenim postupcima javne 
nabave. U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, 
privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i 
programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad. Proračunske klasifikacije iz Pravilnika 
proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci 
po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i 



primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o 
proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i 
izvještavanja. Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće: 
Ekonomska, Organizacijska, Programska, Funkcijska, Lokacijska, Izvori financiranja, i kao takve 
primijenjene su u izradi II. Izmjena i dopuna Plana Proračun Općine Oriovac za 2021. godinu, te 
projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu. Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu 
s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na 
razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije.  
Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu 
fleksibilnost u njegovom izvršavanju. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela . Posebni dio 
Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) 
unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve 
aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.  
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Oriovac povezane s programskom i 
organizacijskom klasifikacijom proračuna.  
Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2020. godini te procjena njihovog 
kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj 
razini. 
 
PRHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI  
 
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Oriovac za 2021. godinu predlažu se u iznosu od 
26.393.327,73- kn. Struktura tekućih prihoda u iznosu od 26.393.327,73  kn je sljedeća:  
 
6-PRIHODI POSLOVANJA -20.943.862,83 KN 
7-PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE-280.019,99 
8-PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA -5.169.444,91 
 
61-PRIHODI OD POREZA  
Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih 
osoba sa sjedištem na području Općine Oriovac), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti 
(obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu 
proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje 
vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju 
alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na kuće za odmor, a 
sve sukladno Odluci o općinskim porezima.  
U II. Izmjenama i dopunama u 2021. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 
5.428.300,00 kn i predstavljaju 44,79 % planiranih ukupnih prihoda u II. Izmjenama i dopunama u 
2021. godini. Najveći udio u smanjenju od 6.690.025,00 kn odnosi se na porez i prirez koji je od 
1.1.2021. godine obračunavan i uplaćivan po novoj metodi Ministarstva Financija. 
 
63-PRIHODI OD POMOĆI 
U II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu Općina planira uprihoditi prihode od pomoći 
iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 12.070.378,26 kn. To su prihodi čija 
je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom 
definiranoj investiciji. 
 
64-PRIHODI OD IMOVINE  
Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u II. Izmjenama i 
dopunama u 2021. godini u iznosu od 832.060,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u 
proračunu Općine Oriovac  planirani su kroz Prihode od zakupa poslovnih objekata i poljoprivrednog 
zemljišta  u iznosu od 832.050,00 kn.  



Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od 
financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po 
viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne 
klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim 
propisima i ostali prihodi od financijske imovine.  
Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja 
imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za pravo služnosti i ostali prihodi od 
nefinancijske imovine.  
 
65-PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I 
NAKNADA  
 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani 
su u iznosu od 2.527.124,57 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim 
pod zakonskim aktima, a odnose se na komunalnu naknadu, komunalni doprinos, doprinos za šume, 
grobnu naknadu itd.  
 
 
 
66-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA  
Prihodi od pruženih usluga planiraju se u iznosu  od 60.000,00 kn. Odstupanje je veliko zbog slabe 
naplativosti slivnih naknada koje općina ukuplja za hrvatske vode.. 
 
68-KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI  
Prihodi u navedenoj skupini planirani su u iznosu od 26.000,00 kn. 
 
7-PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  
 
Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u II. Izmjenama i 
dopunama u 2021. godini planiraju se u iznosu od 257.519,99 kn.  
Valja također napomenuti da je odstupanje od 179.980,01 kn isključivo zbog prodaje poljoprivrednog 
zemljišta , jer je Županijsko odvjetništvo tek sada dalo suglasnost na ugovore i oni su u tijeku 
potpisivanja. 
 
8-PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  
 
Odstupanje od 527.444,91 kn odnosi se na povrat dijela pozajmice DVD Oriovac za rekonstrukciju 
zgrade Dvd-a. 
Dugoročni kredit od 2.500.000,00 kn nije realiziran , jer je kratkoročni kredit zatvoren novim 
kratkoročnim kreditom. 
 
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI  
 
Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 25.804.970,81 kn izvršena je raspodjela 
sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 16.071.51,80 kn i na rashode za 
nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 5.152.372,02 kn, i izdatke za financijsku 
imovinu i otplatu zajmova ( skupina 5) u iznosu od 4.581.087,99.kn. 
U II. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2020. godinu primijenjeno je programsko planiranje 
poštujući funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja.  
Proračun Općine Oriovac j sastoji se od tri razdjela i četir iglave , općinsko vijeće, općinski načelnik i 
jedinstveni upravni odjel . 



U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim 
skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2021-2023.godine 
 
 
 
 
31-RASHODI POSLOVANJA 
 
Rashodi poslovanja planiraju se u II. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2021. godinu u 
iznosu od 16.071.510,80 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i 
financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi 
detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.  
Rashodi za zaposlene  
Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 3.021.481,75 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene 
obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene I Plaće DV Ivančica koje 
iznose 1.612.013,46 kn. 
  
32-Materijalni rashodi  
Materijalni rashodi planiraju se u iznosu 8.128.378,21 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje 
programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.  
U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u II. Izmjenama i 
dopunama plana proračuna za 2021. godinu. planirane u iznosu od 4.748.890,12 kuna. Rashodi za 
usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska 
održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih 
cesta, javne rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i 
izrada projektne dokumentacije.  
Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 
povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi 
protokola.  
 
36-Pomoći unutar općeg proračuna 
Zbog naputka Ministarstva financija naš dio za spremnike za prikupljanje otpada knjižili smo na 
kapitalne pomoći 363 u iznosu od 86.232,60 kn. 
 
34-Financijski rashodi  
Financijski rashodi se planiraju u iznosu 210.720,00 kuna u II. Izmjenama i dopunama plana 
proračuna Općine Oriovac za 2021. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za 
bankarske usluge i usluge platnog prometa, te otplata kamata po kratkoročnom kreditu.  
 
37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 
1.700.285,84 kuna u II. Izmjenama i dopunama plana proračuna općine Oriovac za 2021. godinu. 
Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog 
programa Općine Oriovac.  
Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. 
Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog 
iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne 
nepogode ili druge nevolje, potres u Petrinji) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne 
potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci vezani za novčane donacije za novorođenu 



djecu, stipendije, prijevozi učenika, kupnja radnih bilježnica, sufinanciranje vrtića Sunčica, pomoć pri 
kupnji prve nekretnine, financiranje naknade građanima kod plaćanja uplatnica, topli obrok… 
 
Ostali rashodi  
Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U 2021. godini se planiraju u iznosu 
2.145.804,02 kuna. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje 
programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva. U toj su skupini 
rashoda planirana i zakonska sredstva proračunske pričuve u iznosu od 35.000,00 kuna.  
 
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u II. Izmjenama i dopunama plana Proračuna 
Općine Oriovac za 2021. godinu u iznosu od 5.152.372,02 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske 
imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna 
ulaganja na građevinskim objektima.  
Znatno odstupanje odnosi se na izgradnju cesta koje su planirane u 2021 godini ali zbog ne 
raspisivanja natječaja od strane nadležnih ministarstava izmjene su manje u iznosu od 6.652.085,18 
kn. 
 
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI  
 
Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za 
potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.  
Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima 
državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske 
dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti 
izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.  
Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Oriovac sukladno Pravilniku o proračunskim 
klasifikacijama strukturiran je s tri  razdjela:  

1. Općinsko vijeće 
2. Općinski načelnik 
3. Jedinstveni upravni odjel  

 
Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba naglasiti 
da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine 
Oriovac  strukturiran je sa četiri glave: 

1. Glava općinsko Vijeće 
2. Glava Općinski načelnik 
3. Glava Jedinstveni upravni odjel 
4. Glava proračunski korisnik DV Ivančica  Oriovac  

 
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI  
 
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i 
sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, 
rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.  
U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.  
 
 



Naziv funkcije I.izmjene i dopune za 
2021. 
 

II.Izmjene i dopune 
2021.  

 

Opće javne usluge  7.635.144,18  8.744.295,94  
Javni red i sigurnost  448.825,00  437.642,50   
Ekonomski poslovi  6.207.000,00 3.234.500,00   
Zaštita okoliša  1.034.232,60  1.299.305,90   
Usluge unapređenja 
stanovanja i zajednice  

7.705.094,37 5.478.382,88  

Zdravstvo  29.600,00  30.469,83  
Rekreacija, kultura i 
religija  

1.202.400,00  1.553.846,14  

Obrazovanje  3.813.961,79  3.954.610,75  
Socijalna zaštita  967.000,00  1.071.916,87   
UKUPNO  29.123.257.94  25.804.970,81   
 
Poslije rasprave po ovoj točki Izmjene i dopune Proračuna općine Oriovac za 2021.godinu su 
jednoglasno  usvojene. 
 

Ad.4. 
 

PRORAČUN OPĆINE ORIOVAC ZA 2022.GODINU. 
 

Načelnik je nazočne upoznao da na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 
136/12, 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je 
do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za 
sljedeće dvije proračunske godine. Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i 
programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se 
temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, 
odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom 
propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i 
drugo. U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, 
privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i 
programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad. Plan proračuna općine Oriovac za razdoblje 
2022.-2024. godine sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim 
klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Proračunske klasifikacije 
iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te 
rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su dužni 
iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s 
odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog 
evidentiranja i izvještavanja.  
Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće: Ekonomska, 
Organizacijska, Programska, Funkcijska, Lokacijska, Izvori financiranja, i kao takve primijenjene su u 
izradi Plana Proračun Općine Oriovac za 2022. godinu, te projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu.  
Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na 
propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, 
odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije.  Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od 
ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju. Proračun se 
sastoji od općeg i posebnog dijela . Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih 
po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s 
organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na 
programe odnosno funkcije kojima pripadaju. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja 



Općine Oriovac povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.  Prilikom 
planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2020. godini te procjena njihovog kretanja u 
narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. 
 
PRHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI  
 
Plan  Proračuna Općine Oriovac za 2022. godinu predlažu se u iznosu od 45.666.290,773- kn.  
Struktura tekućih prihoda u iznosu od 45.666.290,77  kn je sljedeća:  
 
6-PRIHODI POSLOVANJA -32.785.083,39 KN 
7-PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE-389.300,00 kn 
8-PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA -11.500.00,00 kn 
 
61-PRIHODI OD POREZA  
Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih 
osoba sa sjedištem na području Općine Oriovac), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti 
(obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu 
proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje 
vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju 
alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na kuće za odmor, a 
sve sukladno Odluci o općinskim porezima.  
U Planu proračuna općine Oriovac  u 2022. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 
5.773.100,00 kn. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od poreza. 
 
 
 
63-PRIHODI OD POMOĆI 
U planu proračuna općine Oriovac  za 2022. godinu Općina planira uprihoditi prihode od pomoći iz 
inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 23.375.722,54 kn. To su prihodi čija je 
namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj 
investiciji, i prihodi koji su planirani za izgradnji ,objekata i cesta.  
 
64-PRIHODI OD IMOVINE  
Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su Planu proračuna  u 2022. 
godini u iznosu od 932.060,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Oriovac  
planirani su kroz Prihode od zakupa poslovnih objekata i poljoprivrednog zemljišta  u iznosu od 
932.050.00 kn.  Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske 
imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva 
i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog 
primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 
institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.  
Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja 
imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za pravo služnosti i ostali prihodi od 
nefinancijske imovine.  
 
65-PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I 
NAKNADA  
 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani 
su u iznosu od 2.618.200,85 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim 
pod zakonskim aktima, a odnose se na komunalnu naknadu, komunalni doprinos, doprinos za šume, 
grobnu naknadu itd.  



 
66-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA  
Prihodi od pruženih usluga planiraju se u iznosu  od 60.000,00 kn.  
 
68-KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI  
Prihodi u navedenoj skupini planirani su u iznosu od 26.000,00 kn. 
 
7-PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  
Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Planu proračuna za 
2022. godini planiraju se u iznosu od 389.300,00 kn. , iznos se odnosi na prodaju poljoprivrednog 
zemljišta i vlasništvu Rh. 
 
8-PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  
 
U Planu proračuna za 2022.godinu planiran je dugoročni kredit od 10.000.000,00 kn , 991.907,38 kn  
povrat dijela pozajmice DVD Oriovac za rekonstrukciju zgrade Dvd-a, i faktoring  u iznosu od 
1.500,000,00 kn. 
 
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI  
 
Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 36.099.396,22 kn izvršena je raspodjela 
sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 16.012.555,52kn i na rashode za 
nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 17.161.827,87 kn, i izdatke za financijsku imovinu 
i otplatu zajmova ( skupina 5) u iznosu od 2.925.012,83.kn. 
 
U Planu  proračuna za 2022. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštujući funkcijsku i 
ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja.  
Proračun Općine Oriovac  sastoji se od tri razdjela i četir iglave , općinsko vijeće, općinski načelnik i 
jedinstveni upravni odjel . 
U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama 
rashoda i izdataka kroz razdoblje 2022.-2024.godine 
 
31-RASHODI POSLOVANJA 
Rashodi poslovanja planiraju se u Planu  proračuna za 2022. godinu u iznosu od 16.012.555,520 kuna. 
Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za 
subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina 
rashoda unutar rashoda poslovanja.  
Rashodi za zaposlene  
Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 4.208.751,87 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene 
obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene I Plaće DV Ivančica koje 
iznose 2.395.751,87 kn. 
  
32-Materijalni rashodi  
Materijalni rashodi planiraju se u iznosu 7.616.329,63 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje 
programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave. U strukturi materijalnih rashoda najveći 
je udjel rashoda za usluge koje su Planu proračuna za 2022. godinu. planirane u iznosu od 4.608.907,00 
kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i 
investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, 
nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge 
uključena je i izrada projektne dokumentacije. Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su 



naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, 
administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.  
 
36-Pomoći unutar općeg proračuna 
U planu proračuna za 2022.godinu planirane su pomoći proračunskim korisnicima –školama 2.000,00 
 
 
34-Financijski rashodi  
Financijski rashodi se planiraju u iznosu 210.720,00 kuna u Planu proračuna Općine Oriovac za 2022. 
godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, 
te otplata kamata po kratkoročnom kreditu.  
 
37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 
1.656.150,00 kuna u Planu  proračuna općine Oriovac za 2022. godinu. Naknade građanima i 
kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Oriovac.  
Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. 
Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog 
iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne 
nepogode ili druge nevolje, potres u Petrinji) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne 
potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci vezani za novčane donacije za novorođenu 
djecu, stipendije, prijevozi učenika, kupnja radnih bilježnica, sufinanciranje vrtića Sunčica, pomoć pri 
kupnji prve nekretnine, financiranje naknade građanima kod plaćanja uplatnica, topli obrok… 
 
Ostali rashodi  
Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U 2022. godini se planiraju u iznosu 2.318.604,02 
kuna. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje programa javnih 
potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva. U toj su skupini rashoda planirana 
i zakonska sredstva proračunske pričuve u iznosu od 35.000,00 kuna.  
 
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u Planu Proračuna Općine Oriovac za 2022. 
godinu u iznosu od 17.161.827,87 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode 
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. 
Izgradnja ŠRC Čaplja, izgradnja LD Lužani, izgradnja nogostupa i cesta, povećanje el.energije, uvođenje 
grijanja u objekte… 
 
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI  
 
Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za 
potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela državnog 
proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su 
izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, 
predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.  Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine 
Oriovac sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s tri  razdjela:  

4. Općinsko vijeće 
5. Općinski načelnik 
6. Jedinstveni upravni odjel  

 
Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba naglasiti 
da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice 



lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine 
Oriovac  strukturiran je sa četiri glave: 

5. Glava općinsko Vijeće 
6. Glava Općinski načelnik 
7. Glava Jedinstveni upravni odjel 
8. Glava proračunski korisnik DV Ivančica  Oriovac  

 
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI  
 
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i 
sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, 
rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.  
U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.  
 
 
Naziv funkcije  Plan 2022.  Projekcija 2024.  Projekcija 2023.  

Opće javne usluge  7.569.773,60  7.263.266,75  7.336.234,47  
Javni red i sigurnost  431.000,00  429.442,00  433.750,00  
Ekonomski poslovi  4.240.500  4.228.252,50  4.278.747,50  
Zaštita okoliša  1.189.965,50  1.184.015,67  1.195.915,32  
Usluge unapređenja 
stanovanja i zajednice  

16.228.009,12 15.748.869,08  8.218.092,57  

Zdravstvo  23.000,00  22.885,00  23.115,00  
Rekreacija, kultura i 
religija  

1.491.400,00  1.284.943,00  1.297.857,00  

Obrazovanje  3.629.696,00  3.616.347,30  3.346.844,46 

Socijalna zaštita  1.086.450,00 1.081.017,75  1.091.882,25  

UKUPNO  36.099.396,22  35.055.239,23  27.718.496,59 
 

Poslije rasprave Proračun općine Oriovac za 2022.godinu usvaja se jednoglasno. 
 

Ad.5.  
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2022.GODINU. 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala sa Odlukom o izvršavanju Proračuna općine Oriovac za 
2022.godinu, te se  usvaja  jednoglasno. 
 

AD.6. 
IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA NA 

PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2021.GODINI 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je  Program tekućeg i investicijskog održavanja 
objekata na području općine Oriovac u 2021.godini donesen u prosincu 2020.godine na sjednici 
Općinskog vijeća. Program je bio predviđen u iznosu od 795.000,00 kuna, a ovim Izmjenama i 
dopunama taj iznos je 1.700.000,00 kuna. Razlika u planu i ostvarenju je znatna , međutim napravljeni 
su dodatni radovi po zahtjevima Mjesnih odbora tijekom godine koji nisu bili u planu za raditi. 
Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području 
općine Oriovac u 2021.godini se jednoglasno usvajaju. 



 
 
 
 
 
 
 

Ad.7. 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U 
2021.GODINI. 

 
Pročelnica Anica Hemen  je nazočne upoznala da je  Program kapitalnih ulaganja u 2021.godini  
donesen  u prosincu 2020.godine – odnosno izmjene u ožujku 2021.godine u iznosu od 1.711.000,00 
kuna. Ovim izmjenama predlaže se iznos od 125.000,00 kuna.  
Razlika se očituje u sljedećem: 

- planirana je energetska obnova objekata FINE, stambene  zgrade u Frankopanskoj ulici Oriovac 
i objekt DVD-Lužani u iznosu od 800.000,00 kuna- međutim natječaj nije raspisan od strane 
države te se nismo mogli javiti, 

- planirano je uređenje ateljea u Sl.Kobašu Zdravko Ćosić u iznosu od 100.000,00 kuna, međutim 
Općina je suvlasnik jednog manjeg dijela i isto nije uspješno dogovoreno niti izrađeno, 

- planirano je 400.000,00kuna za izradu razvojnih programa, ostvareno je 100.000,00 kuna 
- i planiran je iznos od 386.000,00 kuna za rekonstrukciju DV Ivančica Oriovac, međutim ista 

stavka je prebačena na drugi konto. 
Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2021.godini 
se jednoglasno usvajaju. 
 

 
Ad.8. 

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

 
Pročelnica Anica Hemen  je nazočne upoznala da se Program građenja komunalne infrastrukture donesen u 
prosincu 2020.godine, odnosno izmjene i dopune u ožujku 2021.godine. Program je bio predviđen u iznosu 
od 9.365.500,00 kuna, a ovim izmjenama i dopunama u iznosu od 3.573.909,30 kuna. Razlika od planiranog 
je u slijedećem: 

- planirana je ulica Ljudevita Gaja u iznosu od 680.000,00 kuna  - koja nije izvedena 
- izgradnja ŠRC Čaplja – planirana je u iznosu od 1.000.000,00 kuna  - nije izvedena samo je 

izrađena projektna dokumentacija jer je natječaj kasno objavljen 
- ulica  V.Nazora  Lužani planirana je u iznosu od 900.000,00 kuna – dobili smo iz EU 200.000,00 

kuna i izvodi se dio do kraja godine 
- uređenje Markovog trga nije bilo planirano ali je na zahtjev MO ušlo u realizaciju 
- pješačka staza u Oriovcu, Cigleniku, Živikama  nisu bile planirane – ali su izvedene u 2021.godini 
- cesta oko groblja planirana je u iznosu od 1.500.000,00 kuna – nije izvedena jer nije bilo 

natječaja 
- i ostale razlike koje se vide iz priloženih Izmjena i dopuna Programa.   

Poslije rasprave Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2021.godinu su jednoglasno usvojene. 

 
Ad.9. 

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



  
Pročelnica Anica Hemen  je nazočne upoznala  da je  Program održavanja komunalne infrastrukture za 
2021.godinu donesen u prosincu 2020.godine i bio je predviđen sa 1.932.000,00 kuna, a ovim 
Izmjenama i dopunama predviđen je u iznosu od 2.057.906,31 kuna. Kako je vidljivo iz priloženih 
Izmjena i dopuna najveća razlika se očituje u održavanju nerazvrstanih cesta na području općine 
(Ugovor o održavanju sa I.K.S. Silvio Karaula) – predviđen je bio sa 600.000,00 kuna, a sada je 
1.450.000,00 kuna i to zbog velike potrebe uređenja brdskih i poljskih puteva po zahtjevima Mjesnih 
odbora.  Poslije rasprave izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2021.godini  usvajaju  se jednoglasno. 

 
Ad.10. 

 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA  2021.GODINU. 

 
Načelnik je nazočne upoznao da je Programom rada Vlastitog pogona koji je donesen  na sjednici 
Općinskog vijeća u prosincu 2020.godine i planiran je u iznosu od 1.058.000,00 kuna. Ovim Programom 
predviđen je iznos od 976.116,01 kuna. Najveća razlika se očituje u slijedećem: 

- Planirana su sredstva za čišćenje površina u iznosu od 170.000,00 kuna, a utrošeno je 
48.187,50 kuna i obavljanje ukopa planirano je sa 85.000,00 kuna, a ostvareno sa 60.000,00 
kuna. 

Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih 
djelatnosti u općini Oriovac za 2021. godinu su usvojene jednoglasno. 

 
Ad.11.  

 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 

2021.GODINI. 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da su Programom javnih potreba u 
kulturi  općine Oriovac za 2021. godinu utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi  od značenja 
za općinu Oriovac. Ovim izmjenama i dopunama Programa predložena su financijska sredstva u 
ukupnom iznosu od 423.962,84 kune, a odnose se na slijedeće: 

- sredstva za kulturno-umjetnička društva  
-      manifestacije u kulturi  
-      sufinanciranje vjerskih zajednica 
-      sufinanciranje turističke zajednice 
- nabavka knjiga za knjižnicu   

Poslije rasprave Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 
2021.godinu su jednoglasno usvojene. 
       

Ad.12. 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 
2021.GODINI. 

 
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da su Programom socijalnih 
potreba na području općine Oriovac za 2021. godinu predviđen je iznos od 1.692.000,00 kuna. 
Navedeni iznos Izmjenom proračuna predviđen je  u iznosu od 1.787.283,97 kuna, a što je rezultat 
teške financijske situacije stanovništva i sve većeg broja zamolbi za pomoć, kako u vidu plaćanja računa 
(struja, voda, i dr.), tako i u vidu jednokratnih pomoći, te raznih drugih sufinanciranja (studenata, 
prijevoza učenika, dječja igrališta i dr.). Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba 
na području općine Oriovac u 2021.godini su jednoglasno usvojene. 



 
 
 
 
 
 
 

Ad.13. 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2021.GODINI. 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da su Programom javnih potreba u 
sportu na području općine Oriovac za 2021. godinu, u Proračunu ovim izmjenama i dopunama 
predviđen je iznos   od  1.184.519,83 kuna. Navedena sredstva nisu zanemariva, ali su opravdana zbog 
evidentnih pozitivnih rezultata i uspjeha u kvalitetnijem djelovanju sportskih i drugih udruga općine, a 
posebno boljem provođenju dijela programa tjelesne kulture djece i mladeži, te znatnom povećanju 
broja zainteresirane djece i mladeži za bavljenje sportom (veliki broj djece u školi nogometa Oriovac, 
školi nogometa Lužani, broj djece uključene u školsku ligu košarke, broj djece u stolnoteniskom klubu 
itd.). Pored toga evidentni su izvrsni rezultati pojedinih sportskih udruga kao i izvrstan rad i ostalih 
udruga koje djeluju na području općine kao što su udruga vinogradara i voćara, udruge mladih, 
ribolovne udruge,  lovačka društva i dr. Ovakvi rezultati sigurno bi izostali bez dodatnog ulaganja u 
poticanje i promicanje sporta kao i drugih udruga koje djeluju na području općine. Poslije rasprave 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u 2021.godini se jednoglasno  usvojene. 
 

 
Ad.14. 

 
IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA VODNOG DOPRINOSA ZA 2021.GODINU. 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da u Programu utrška sredstava vodnog doprinosa za 
2021.godinu mijenja točka II. gdje će se Planirani iznos od 8% od naplaćenog vodnog doprinosa u iznosu 
od 1.500,00 kuna utrošit za čišćenje i održavanje kanala oborinske odvodnje na području općine 
Oriovac u 2021.godini. Poslije rasprave Izmjene i dopune Programa utroška vodnog doprinosa za 
2021.godinu se jednoglasno usvajaju 

 
Ad.15. 

 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD PROMJENE NAMJENE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021.GODINI. 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da u Programu korištenja sredstava ostvarenih od 
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021.godini mijenja se točka II. gdje se sredstva za 
ostvarenje Programa planiraju u iznosu od 1.100,00 kuna. Poslije rasprave Izmjene i dopune programa 
korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021.godini se jednoglasno 
usvajaju. 

 
Ad.16. 

 
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE ORIOVAC 

 
Načelnik Antun Pavetić je nazočne upoznao da je Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo  Odluku o 
stipendiranju studenata s područja općine Oriovac, kojom je u članku 20.a. određeno da će općina 



Oriovac svake godine raspisivati javni poziv za 15 stipendija. Javni poziv je raspisan i na isti su se prijavile  
22 osobe. Povjerenstvo za dodjelu stipendija odabralo je , prema ukupnom broju bodova 15 stipendija. 
U općinu Oriovac dostavljene su 4 (četiri) zamolbe/zahtjeva za odustajanje od stipendija, te ovom 
Odlukom Općinsko vijeće donosi Odluku o stipendiranju 18 (osamnaest) stipendista. Poslije rasprave  
Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac za 2021/2022.godinu se 
jednoglasno usvaja. 
 

Ad.17. 
 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC ZA RAZDOBLJE 
SIJEČANJ – LIPANJ 2021.GODINE. 

 
Načelnik  podnosi Izvješće o radu  za razdoblje od 01.siječnja  do 30.lipnja 2021.godine koje sadrži 
prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine.  U okviru financijskih 
mogućnosti planiranih Proračunom,  u izvještajnom razdoblju obavio je poslove iz svoje nadležnosti, 
na način koji  osigurava  uvjete za što kvalitetnije zadovoljenje lokalnih potreba mještana općine, te je 
stoga  odgovorno i kvalitetno ispunio  svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine. Poslije rasprave 
Izvješće o radu načelnika za period siječanj – lipanj 2021.godine. jednoglasno se usvaja. 
 

Ad.18. 
 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2021.GODINI. 
 

Pročelnica Anica Hemen  je nazočne upoznala da člankom 17. stavak 1. podstavkom 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja Proračuna razmatra i usvaja Analizu stanja sustava 
civilne zaštite u 2021.godini. U skladu s naprijed navedenim predlaže se usvajanje Analize stanja 
sustava civilne zaštite za 2021.godinu. Poslije rasprave Analiza stanja sustava Civilne zaštite u 
2021.godini se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.19. 
 

PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE U 2022.GODINI 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da su u Proračunu općine Oriovac za 2022.godinu ovim 
Programom obuhvaćena su kapitalna ulaganja na području općine Oriovac u 2022.godini, za objekte i 
nekretnine u Općinskom vlasništvu, kao i kapitalna ulaganja namijenjena realizaciji pojedinih kapitalnih 
projekata za čiju su realizaciju u Proračunu općine Oriovac za 2022.godinu planirana sredstva u iznosu 
od 11.531.900,00 kuna. Ovo kapitalno ulaganje je plansko, a visina i opseg utvrđuju se stvarnim 
tehničkim stanjem. Raspodjela sredstava iz ovog Programa , kao i određivanje drugih nepredviđenih 
radova za ulaganje regulirati će se izmjenom i dopunom ovog programa. Poslije rasprave Program 
kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2022.godini se  usvaja sa 11 glasova za i 1 glas suzdržan. 

 
Ad.20. 

 
PROGRAM TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 

2022.GODINI. 
 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da su Programom tekućeg i investicijskog održavanja 
objekata na području općine Oriovac u 2022.godini.  planirana  sredstva u iznosu od 958.000,00 kuna 
Raspodjela sredstava iz ovog Programa , kao i određivanje drugih nepredviđenih radova za ulaganje 
regulirati će se izmjenom i dopunom ovog programa. Poslije rasprave Program tekućeg i investicijskog 



održavanja objekata na području općine Oriovac u 2022.godini  se usvaja sa 10 glasova i 1 glas 
suzdržan. 

 
 
 
 
 

Ad.21. 
 

PROGRAM GRAĐENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 
2022.GODINU. 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da se u Proračunu općine Oriovac za 2022.godinu za  
Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu predviđa iznos od  4.950.706,54 kuna. 
Poslije rasprave Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu se 
usvajaju sa 10 glasova za i 1 glas suzdržan . 
 

Ad.22. 
 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.GODINI 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila  da se u proračunu općine Oriovac za 2022.godinu za 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022.godini predviđa iznos od  2.265.000,00 kuna. 
Poslije rasprave Program održavanja komunalne infrastrukture  u  2022. godinu se usvajaju sa 10 
glasova za i 1 glas suzdržan.. 

 
Ad.23. 

 
PROGRAM RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI U OPĆINI 

ORIOVAC ZA 2022.GODINU. 
 

Načelnik je nazočne izvijestio da Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti (dalje u tekstu i Vlastiti pogon) sadrži prikaz poslova i radnih zadaća koje Vlastiti 
pogon planira realizirati u kalendarskoj godini. Vlastiti pogon će u 2022.godini obavljati slijedeće 
djelatnosti: 
1. Čišćenje i održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju Općine, 
2. Upravljanje i održavanje groblja na području općine Oriovac, 
3. Obavljanje ukopa na području općine Oriovac. 
Sredstva za rad Vlastitog pogona osigurati će se u Proračunu općine Oriovac za 2021.godinu i to iz: 

- komunalne naknade …………………………………………… 263.000,00  kn 
- grobne naknade …………………………………………………. 190.247,80  kn 
- ukopa pokojnika …………………………………………………    60.000,00  kn 
- dodjele novog grobnog mjesta …………………………..    15.000,00  kn 
- naknade za izgradnju spomenika ……………………….       7.500,00  kn 
- proračuna općine Oriovac za 2022.god. …………….   549.000,00  kn 

           ______________________________________________________ 
                                                                     UKUPNO:               1.084.747,80  kn 
 
Poslije rasprave Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac 
za 2022.godinu se usvaja jednoglasno. 

 
Ad.24. 



 
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA  OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM  ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA 2022.GODINU. 
 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala ukupni prihod od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac za 2022.godinu iznosi  
1.011.800,00 kuna, a čine ga: 

1. Planirani prihod od zakupa za 2022.godinu u iznosu od  600.000,00 kuna, 
2. Planirani prihod od prodaje za 2022.godine u iznosu od 250.000,00 kuna, 
3. Planirani prihod od prodaje izravnom pogodbom za 2022.godinu u iznosu od  111.800,00 kuna, 
4. Planirani prihod od privremenog korištenja za 2022.godinu u iznosu od  30.000,00 kuna, 
5. Planirani prihod od davanja na korištenje izravnom pogodbom za 2022.godinu u iznosu od 

20.000,00  kuna. 
Ukupni prihod iz prethodne točke ovog Programa raspoređuje se za slijedeće namjene: 

- Podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinsko-pravnih odnosa i 
Zemljišnih knjiga …………………………………………………………………………………………  90.000,00 kn, 

- podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona……………….. 180.000,00 kn, 
- podmirenje troškova održavanja sustava otvorene kanalske mreže na 

poljoprivrednom zemljištu ………………………………………………………………………..  271.800,00 kn, 
- podmirenje troškova katastarsko-geodetske izmjere zemljišta…………………… 320.000,00 kn, 
- podmirenje dijela troškova  za sređivanje zemljišno knjižnog stanja 

poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu ……………………………………..  150.000,00  kn. 
 

 
Ovlašćuje se Načelnik da u slučaju potreba tijekom godine može donijeti Odluku o preraspodjeli 
sredstava u okviru planiranih prihoda. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac 
u 2022.godini, Načelnik će dostaviti Općinskom vijeću općine Oriovac na razmatranje i usvajanje u za 
to predviđenom zakonskom roku. Poslije rasprave Program korištenja sredstava od raspolaganja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac za 2022.godinu 
se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.25. 

 
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE  

U 2022.GODINI. 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da Osnova za donošenje Programa utroška sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Oriovac je članak 
31.stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kojim je utvrđen način raspodjele 
sredstava naknade i to tako da općinama pripada 30% tih sredstava, 20% sredstava pripada 
Županijama, a 50% je prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za 
provedbu Zakon, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje i ostalo. Planirani iznos od 30% od 
ukupno ostvarenih sredstava naknade, odnosno iznos od 7.000,00 kuna koristiti će se namjenski za 
izradu prostorno planske dokumentacije – izrada izvješća o stanju u prostoru na području općine 
Oriovac.  Poslije rasprave Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
objekata u 2022.godini se jednoglasno usvaja. 

 
 

Ad.26. 
 



PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA ZA 2022.GODINU. 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 
broj 20/18 i 115/18) propisana je namjena korištenja sredstava koja su prihod općine i obveza 
podnošenja Izvješća o korištenju Ministarstvu poljoprivrede.  Sredstva ostvarena od naknade za 
promjenu namjene prihod su Državnog proračuna 70% i 30% jedinice lokalne samouprave na čijem se 
području poljoprivredno zemljište nalazi. Poslije rasprave Program utroška sredstava ostvarenih od 
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022.godinu se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.27. 

 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2022.GODINI. 

 
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da se Program javnih potreba u 
kulturi općine Oriovac donosi  temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u 
kulturi, te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za 
općinu Oriovac. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih 
djelatnosti  osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za pojedinu godinu, sa rasporedom po 
korisnicima i programima. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati 
isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, te su stoga nositelji programa dužni dostaviti 
godišnje izvješće o ostvarenju programa u pisanom obliku. 
Ovim Programom za 2022. godinu u proračunu općine Oriovac predviđen je ukupan iznos od 
388.400,00 kuna, a odnosi se na: 
 

- transferi KUD-ovima …………………………………… 135.000,00 kuna 
- manifestacije u kulturi ……………………………………50.000,00  kuna 
- sufinanciranje vjerskih zajednica……………………  68.400,00 kuna 
- sufinanciranje rada Turističke zajednice…………120.000,00 kuna 
- nabavka knjiga za knjižnicu ………………………………15.000,00 kuna 
                                                                               

Poslije rasprave Program javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2022.godini se 
jednoglasno usvaja. 
 

Ad.28. 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2022.GODINI. 
 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne upoznala da se Programska djelatnost sporta 
u općini Oriovac temelji se na odredbama Zakona o sportu i smjernicama Povjerenstva općine Oriovac. 
Odredbama članka 76. Zakona o športu, javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su programi odnosno aktivnosti, 
poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave: 

1. poticanje i pronicanjem sporta, 
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita 

sportaša, 
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 



8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne 
i područne (regionalne) samouprave  

9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja 
sporta. 

Bavljenje sportom što većeg broja mladih, promidžba kroz sportske priredbe i postizanje značajnih 
sportskih rezultata osnovni su motiv ulaganja u sportu za svaku razvijeniju sredinu pa tako i za općinu 
Oriovac. Osnovni ciljevi programa javnih potreba u  sportu općine Oriovac koji se financira sredstvima 
općinskog proračuna su: poticanje i promicanje sporta, provođenje dijela programa tjelesne kulture 
djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga, stručni rad u sportu, te organizacija i provođenje sustava 
natjecanja u sportu. Ostvarenje ovih ciljeva, kojima treba dodati i skrb o svim sportskim objektima, 
postiže se putem programskih kriterija koji utvrđuje Povjerenstvo općine Oriovac, a sve u skladu i u 
okvirima proračunskih mogućnosti. Ukupna sredstva koja se osiguravaju u Proračunu općine Oriovac 
za Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu iznosi  1.121.000,00 kuna. Za rad udruga   koje 
djeluju na području općine Oriovac u Proračunu za 2022. godinu  osigurana  su sredstva  u iznosu  od 
265.000,00 kuna. Poslije rasprave Program javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 
2022.godini  jednoglasno usvojen. 
 

Ad.29. 
 

PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2022.GODINI. 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da Socijalna skrb predstavlja 
djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i 
programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili 
obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, pronicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju 
osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unapređenja kvalitete 
života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog 
aktivnog uključivanja u društvo. O pravima u sustavu socijalne skrbi, između ostalih, odlučuju i jedinice 
lokalne i  područne (regionalne) samouprave, a sukladno odredbama ovog zakona. Jedinice lokalne 
samouprave obvezne su u svom proračunu osigurati sredstva za pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja, a mogu temeljem svoga programa osigurati i ostale oblike socijalne pomoći za osobe i 
obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne živote 
potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, 
elementarne nepogode i sl. Ovaj Program temelji se na sredstvima planiranim Proračunom općine 
Oriovac za 2022. godinu  koja iznose   1.739,650,00 kuna. Poslije rasprave  Program socijalnih potreba 
na području općine Oriovac u 2022. godini  jednoglasno usvojen. 
 

Ad.30. 
 

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH 
U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE ORIOVAC ZA 2022.GODINU. 

 
 Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je  Zakonska osnova za donošenje ove Odluke 
sadržana je u odredbi članka 10. stavka 3. zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 
i referenduma(N.N. 29/19 i 98/19). Člankom 4. st.3. zakona propisano je da se političke stranke i 
nezavisni vijećnici mogu financirati iz proračuna jedinica samouprave, na način i pod uvjetima 
utvrđenim Zakonom, isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programa rada i financijskim planom. 
Članak 10. st.3. određeno je da Odluku o rasporedu sredstava donosi predstavničko tijelo. Pravo na 
redovito godišnje financiranje imaju političke stranke i nezavisni vijećnici koji su prema konačnim 
rezultatima izbora dobili mjesto člana u Općinskom vijeću. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro 
račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno, u jednakim 
iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom 



tromjesečja, u tom se tromjesečju  isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. Člankom 
7.st.1. propisano je da se sredstva raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog 
člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj stranci koja je bila predlagatelj liste, pripadaju sredstva 
razmjerna broju dobivenih mjesta. Za svakoga člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, politička 
stranka i nezavisnih vijećnika pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom 
članu Općinskog vijeća, i to ako je zastupljenost jednog spola u Općinskom vijeću niža od 40%. 
U Općinskom vijeću općine Oriovac sredstva se raspoređuju kako slijedi: 
 
1. Hrvatska demokratska zajednica HDZ = 5 članova + 2 članice 
     5x2.000,00 kn = 10.000,00  kn /godišnje 
     2x200,00    kn  =      400,00  kn/godišnje 
                                            
2. MOST Domovinski pokret DP         =  3 člana 
    3x2.000,00  kn = 6.000,00  kn/godišnje 
 
3. Hrvatska seljačka stranka HSS = 1 član 
     1x2.000,00  kn =  2.000,00 kn/godišnje. 
 
Nezavisni vijećnici odrekli su se svoje naknade. 
Poslije rasprave Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
općinskom  vijeću općine Oriovac za 2022.godinu je jednoglasno usvojena. 
 
 

Ad.31. 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU ORIOVAC ZA RAZDOBLJE 2022. DO 
2024.GODINU. 

 
Pročelnica Anica Hemen  je nazočne upoznala da člankom 17.stavak 1. podstavka 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u postupku donošenja proračuna donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Godišnji plan razvoja civilne zaštite na području općine 
Oriovac za 2020.godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite) donosi se na temelju 
Analize o stanju sustava civilne zaštite na području općine Oriovac sukladno razmjeru opasnosti, 
prijetnji i posljedica većih nesreća i katastrofa, utvrđenim procjenom ugroženosti ljudi, materijalnih 
dobara te okoliša a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša, te ravnomjernog 
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništva, stožera civilne 
zaštite, udruga građana od značaja za civilnu zaštitu. Ostvarivost ovog plana i cijelog procesa razvoja 
povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna općine Oriovac koja će se izdvojiti za 
nositelje u sustavu civilne zaštite. Predlaže se usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za općinu 
Oriovac za razdoblje 2022 – 2024.godine. Poslije rasprave Godišnji plan civilne zaštite za općinu Oriovac 
za razdoblje 2022. do 2024.godine se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.32. 

 
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ORIOVAC ZA 

RAZDOBLJE 2022. – 2024.GODINE. 
 

Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen  je nazočne upoznala sa Zakonom o sustavu civilne 
zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 118/18) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite, prava i obveze tijela 
državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba, osposobljavanje  
za potrebe sustava civilne zaštite, financiranje civilne zaštite, upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog 



Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite. Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih 
snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Civilna zaštita je od javnog 
interesa je za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske. Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, 
učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Temeljem članka  Zakona o sustavu civilne zaštite 
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava. Poslije rasprave Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
2022 – 2025. godine se jednoglasno  usvajaju. 

 
Ad.33. 

 
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA VODNOG DOPRINOSA U 2022.GODINI. 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da se ovim Programom utroška vodnog doprinosa za 
2021.godinu utvrđuje se namjensko korištenje sredstava na području općine Oriovac. Planirani iznos 
od 1.500,00 kuna utrošit će se za čišćenje i održavanje kanala oborinske odvodnje. Poslije rasprave 
Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2022.godini se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.34. 

 
PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE 

ORIOVAC 
 

Načelnik je nazočne upoznao da je Općinsko vijeće općine Oriovac j2018.godine donijelo Program 
mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Oriovac, kojim se dodjeljuju 
financijska sredstva mladim obiteljima za kupnju građevinskog zemljišta, stambenog objekta (kuće ili 
stana) i za gradnju obiteljske kuće (stambenog objekta). Potpora iznosi 30.000,00 kuna i predviđeno je 
u Proračunu 300.000,00 kuna za 10 korisnika. Ovim Programom mijenjamo nekoliko odredbi „starog“ 
Programa kao npr.: 

- dodaje se da potporu mogu ostvariti i mlade osobe (samci m/ž) do 40 godina života, s time da 
se prednost daje obiteljima u odnosu na njih, 

- promijenjeni su uvjeti npr: moraju dostaviti građevinsku dozvolu ili se uknjižiti u roku 6 mjeseci 
- dodana je odredba da se ne može podnijeti zahtjev za sredstva i priložiti Ugovor o kupnji sa: 

-srodnik po krvi u ravnoj liniji = otac, majka, djed, baka i sl. i 
-srodnik u pobočnoj liniji do 4.stupnja = braća, sestre i djeca braće i sestara, 
-mogu se javiti osobe koje su kupile nekretnine od zadnjeg javnog natječaja od 1.6.2021.godine 
nadalje.  

Poslije rasprave Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Oriovac 
se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.35. 
 

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU FINANCIJSKE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE  
STAMBENOG PITANJA 

 
Načelnik je nazočne upoznao da Općinsko vijeće treba imenovati Povjerenstvo za dodjelu financijske 
pomoći za rješavanje stambenog pitanja na području općine Oriovac. Poslije rasprave jednoglasno 
donesena Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći za rješavanje stambenog 
pitanja na području općine Oriovac u sastavu: Matija Jošić, Anica Hemen, Ivana Tomić. 

 
 



Ad.36. 
 

ODLUKA O POTICANJU RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 
2022.GODINI. 

 
Načelnik je nazočne upoznao da je Općinsko vijeće općine Oriovac  u 2014.godini donijelo Odluku o 
poticanju razvoja poduzetništva i obrta na području općine Oriovac za pokriće 50% troškova kotizacije 
za sudjelovanje na sajmovima u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Ovim prijedlogom je također ostavljeno 
financiranje 50% iznosa kotizacije – međutim, obzirom na veće račune pojedinih poduzetnika koji budu 
i po nekoliko dana na sajmovima, pogotovo izvan RH – ograničili smo dodjelu na iznos do 10.0000,00 
kuna po jednom sudjelovanju. Poslije rasprave Odluka o poticanju razvoja poduzetništva i obrta na 
području općine Oriovac u 2022.godini se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.37. 

 
ODLUKA O DODJELI POTPORE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA S PODRUČJA 

OPĆINE ORIOVAC U 2022.GODINI 
 

Načelnik  je nazočne upoznao  da će općina Oriovac tijekom 2022.godine isplaćivati potporu 
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima s područja općine Oriovac i u proračunu općine za 
2022.godinu osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna. Poslije rasprave po ovoj točki ista se 
jednoglasno usvaja. 
 

Ad.38. 
 

ODLUKA O POTICANJU  RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2022.GODINI 
 

Načelnik  je nazočne upoznao da se Ovom Odlukom utvrđuju  vrste poticanja razvoja poljoprivrede na 
području općine Oriovac, koja sredstva su osigurana u Proračunu općine Oriovac za 2022.godinu u 
iznosu 28.500,00 kuna za  poticanje : uzgoj i držanje ženske teladi – predviđene za reprodukciju i mlade 
poljoprivrednike koji se bave ili se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom u iznosu od 
50.000,00 kuna. Poslije rasprave Odluka o poticanju poljoprivrede na području općine Oriovac se 
jednoglasno usvaja. 
 

Ad.39. 
 

ODLUKA O POTICANJU RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC  
 

Načelnik je nazočne upoznao da će Općina Oriovac sufinancirati fizičke i pravne osobe koje se 
namjeravaju baviti seoskim turizmom  - pružanjem ugostiteljskih usluga u seoskom turizmu na 
području općine Oriovac, odnosno stvaranjem smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam 
u 2022.godini u ukupnom  iznosu od 200.000,00 kuna. Pod stvaranjem smještajnih i ugostiteljskih 
kapaciteta za seoski turizam podrazumijeva se: 

- obnova obiteljskih kuća s pripadajućim gospodarskim objektima, 
- izgradnja novih, te dogradnja i adaptacija postojećih objekata, 
- kupnja postojećih objekata i drugih nekretnina potrebnih za funkcioniranje seoskog turizma, 
- opremanje objekata i drugo. 

Financijska sredstva će se odobriti u iznosu do 20.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva. Poslije 
rasprave Odluka o poticanju razvoja seoskog turizma na području općine Oriovac se jednoglasno 
usvaja. 

 
Ad.40. 



 
ODLUKA O SUFINANCIRANJU DOPRINOSA IZ PLAĆE ZA NOVOZAPOSLENOG RADNIKA S PODRUČJA 

OPĆINE ORIOVAC U 2022.GODINI 
 

Načelnik  je  nazočne upoznao da je Općina Oriovac u 2022.godini iz Proračuna izdvojila 90.000,00 kuna 
za sufinanciranje doprinosa iz plaća za novozaposlenog radnika s područja općine Oriovac na 
neodređeno vrijeme, koje zaposle poduzetnici, obrtnici i gospodarstvenici iz općine Oriovac. Općina 
Oriovac putem ove mjere sufinancira doprinose iz mirovinskog osiguranja iz bruto plaće radnika (I  i II 
mirovinski stup) u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna mjesečno po radniku. Pravo na sufinanciranje 
se može ostvariti za novozaposlenu osobu koja je u radni odnos stupila nakon objave ove Odluke na 
službenim stranicama općine. Pravo na sufinanciranje ne može ostvariti poslodavac koji raskida 
ugovore o radu tijekom 2022.godine, kako bi ostvario ovu potporu. Poslije rasprave Odluka o 
sufinanciranju doprinosa iz plaća za novozaposlenog radnika s područja općine Oriovac u 2022.godini  
se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.41. 

 
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE 

ORIOVAC 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da je Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske 
branitelje Brodsko-posavske županije uputio općini Oriovac prijedlog za imenovanje mrtvozornika na 
našem području, obzirom da su prethodni liječnici odustali.Prema odredbi članka 230. Općinsko vijeće 
donosi prijedlog za imenovanje koje se upućuje Županijskoj skupštini na donošenje konačne odluke. 
Slijedom navedenog predlaže se donošenje Zaključka kao u prilogu kako slijedi: 
 
       1.   Željka Siser, dr.med.spec.med.mikrobiologije 
              Đure Pilara 18 
               Slavonski Brod 
 

2.    Marko Gačić, dr.med. specijalizant neurologije 
Slavonija I br.2/1 
35000 Slavonski Brod 
 

        3.   Branimir Bogetić, dr.med. specijalizant kliničke radiologije 
               Braće Radića 53 
               Donji Andrijevci 
 
        4.   Iva Ravlić, dr.med. 
               Mostarska 27 
               Slavonski Brod 
Poslije rasprave Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje općine 
Oriovac se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.42. 
 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DJECE S PODRUČJA OPĆINE ORIOVAC U 
PRIVATNOM DJEČJEM VRTIĆU „SUNČICA“ ORIOVAC U 2022.GODINI. 

 
Načelnik je nazočne upoznao da se Ovom Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova boravka 
djece s područja općine Oriovac u privatnom dječjem vrtiću „Sunčica“ Oriovac u 2022.godini. Općina 
Oriovac snosi troškove sufinanciranja cijene programa dječjeg vrtića „Sunčica“ Oriovac uz uvjet da 



dijete i roditelji imaju prebivalište na području općine Oriovac. Sufinanciranje će se obavljati po modelu 
imovinskog cenzusa i to kako slijedi: 

1. kategorija iznos do 500,00 kn po članu kućanstva  –      150,00 kn, sufinanciraju roditelji 
2. kategorija  iznos od 500,00 – 800,00 kn po članu kućanstva – 200,00 kn, sufinanciraju roditelji 
3. kategorija iznos od 800,00 - 1.200,00 kn po članu kućanstva- 300,00 kn, sufinanciraju roditelji 
4. kategorija iznos od 1.200,00 –1.600,00 kn po članu kućanstva– 450,00 kn sufinancir. roditelji 
5. kategorija iznos od 1.600,00 –2.000,00 kn po članu kućanstva–600,00 kn sufinancir. roditelji 
6. kategorija iznos preko 2.000,00 kn po članu kućanstva – 700,00 kn, sufinanciraju roditelji 

Razliku do 1.200,00 kuna snositi će općina Oriovac iz svog Proračuna. Poslije rasprave Odluka o 
sufinanciranju boravka djece s područja općine Oriovac u privatnom dječjem vrtiću „Sunčica“ Oriovac 
u 2022.godini se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.43. 

 
ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU 

OPĆINE ORIOVAC 
 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o 
određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije, određeni su dimnjačarski 
poslovi da se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji. Sukladno odredbama Zakona o koncesijama 
proveden  je postupak davanja koncesije u koju svrhu su provedene slijedeće radnje: 

- Općina je kao davatelj koncesije obavijestila Ministarstvo financija o namjeri osnivanja 
stručnog povjerenstva, te su se očitovali da Ministarstvo ne namjerava imenovati svog 
predstavnika u Stručno povjerenstvo za koncesiju, 

- Načelnik je imenovao stručno povjerenstvo u sastav: Anica Hemen, Katarina Lesiov i Darija 
Jandik, 

- Izrađena je Analiza davanja koncesije i Stručna procjena opravdanosti davanja koncesije. 
Na natječaj – koji je objavljen treći puta – javio se jedan ponuditelj koji ispunjava sve uvjete iz 
Dokumentacije za nadmetanje i predlaže se donošenje Odluke o davanju koncesije kako je predloženo. 
Poslije rasprave Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine 
Oriovac sa tvrtkom DIM-ING iz Podvrškog 2I, Cernik, vlasnik Josip Baković jednoglasno se usvaja. 
 

Ad.44. 
 

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 
POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2022.GODINI 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala da Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (čl.12.) 
propisana je obveza donošenja agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na svom području. Odluku donosi Općinsko vijeće. Što sve treba sadržavati Odluka propisano je 
Pravilnikom o agrotehničkim mjerama (u ovitku). Do 31.ožujka svake tekuće godine, za prethodnu 
godinu jedinice lokalne samouprave trebaju podnijeti godišnje izvješće o primjeni propisanih mjera i 
dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Poslije rasprave 
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Oriovac u 2022.godini se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.45. 
 

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA DJEČJEG 
VRTIĆA „IVANČICA ORIOVAC“ 

 



Načelnik je nazočne upoznao Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja roditelja u cijeni 
programa Dječjeg vrtića „ Ivančica Oriovac“. Roditelj neposredni korisnik usluga dužan je sudjelovati u 
cijeni programa dječjeg vrtića, koje koristi njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa.  Poslije 
rasprave Pravilnik o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića „Ivančica 
Oriovac“ se jednoglasno usvaja. 
 

 
 

Ad.46. 
 

ODLUKA O SKLAPANJU SPORAZUMA O SURADNJI TIJEKOM IZRADE I PROVEDBE STRATEGIJE 
RAZVOJA URBANOG PODRUČJA SLAVONSKI BROD ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021 – 

2027.GODINE. 
 

Regulativom Europske unije je u financijskom razdoblju 2014.-2020. uveden mehanizam integriranih 
teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam) kao novi mehanizam koji državama članicama 
omogućava provedbu teritorijalnih strategija i omogućuje integrirano korištenje sredstava iz više 
europskih fondova ili više operativnih programa. Za financijsko razdoblje 2021.-2027. planirana je 
provedba ITU mehanizma u 22 hrvatska grada, među kojima je i Slavonski Brod. Dana 12. srpnja 2021. 
godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: Ministarstvo) 
donijelo je Odluku o donošenju Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja 
urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0 (dalje u tekstu: Smjernice), čija je 
svrha pružiti upute urbanim područjima tijekom procesa definiranja i uspostave urbanog područja, 
tijekom procesa izrade strategije razvoja urbanog područja (dalje u tekstu: SRUP) i njenih provedbenih 
akata, kao i tijekom procesa praćenja njene provedbe i vrednovanja. Zakonom o regionalnom razvoju 
Republike Hrvatske (dalje u tekstu: ZRRRH) te Smjernicama se propisuje kako je Slavonski Brod grad 
središte većeg urbanog područja i kao takav definira obuhvat i uspostavlja urbano područje te je 
nositelj izrade SRUP-a i provedbenih akata SRUP-a. Odlukom o sastavu Urbanog područja Slavonski 
Brod od 29. listopada 2021. godine KLASA: 302-01/21-01/7 , URBROJ: 2178/01-07-21-4, uspostavljeno 
je Urbano područje Slavonski Brod za koje je utvrđen sljedeći sastav: Grad Slavonski Brod te Općine 
Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Nova Kapela, Oriovac, 
Podcrkavlje i Sibinj. SRUP je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao 
multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno 
definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za 
sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike EU. Grad 
središte urbanoga područja kao nositelj izrade SRUP-a pokreće postupak sklapanja sporazuma na izradi 
i provedbi SRUP-a između svih JLS-ova koje ulaze u obuhvat. Sporazum sklapaju 
gradonačelnici/općinski načelnici svih JLS-ova koji ulaze u obuhvat urbanoga područja i njime definiraju 
način suradnje prilikom izrade i provedbe SRUP-a, a sukladno obrascu DODATKA 2. Sporazum o suradnji 
tijekom izrade i provedbe strategije razvoja urbanoga područja koji je prilog Smjernicama. Sporazumne 
strane dužne su aktivno sudjelovati na izradi SRUP-a te gradu središtu kao nositelju izrade SRUP-a iz 
svoje nadležnosti pravodobno dostavljati sve informacije potrebne za izradu SRUP-a. Za potrebe 
provedbe ovog Sporazuma uspostavlja se Koordinacijsko vijeće urbanoga područja Slavonski Brod kao 
tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe 
SRUP-a. Koordinacijsko vijeće sačinjavaju gradonačelnici odnosno načelnici svih JLS koje čine urbano 
područje, a zamjene članova Koordinacijskog vijeća su zamjenici gradonačelnika i načelnika istih JLS ili 
osobe koje su ovlaštene od gradonačelnika/načelnika da ga zamjenjuju. Koordinacijsko vijeće osniva 
se odlukom gradonačelnika grada središta Urbanog područja Slavonski Brod. Točkom 2.2. Smjernica 
propisano je da grad središte urbanoga područja kao nositelj izrade SRUP-a pokreće postupak 
sklapanja Sporazuma na izradi i provedbi SRUP-a između svih JLS-ova koje ulaze u obuhvat. S obzirom 
na sve naprijed navedeno, predlaže se Općinskom vijeću donošenje ove Odluke. Za provođenje 
predložene Odluke nisu potrebna dodatna sredstva u Proračunu.  Poslije rasprave Odluka o sklapanju 



Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za 
financijsko razdoblje 2021. – 2027.godiner se jednoglasno usvaja. 
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