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IZVJEŠĆE  
O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC 

ZA RAZDOBLJE  SRPANJ - PROSINAC  2022. GODINE. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U Oriovcu,  veljača  2023. godine. 
 
 
 
 
 

 



Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.  br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. 
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13, 4/18, 6/20, 11/21 
i 23/22), podnosim Općinskom vijeću Općine Oriovac slijedeće  
 
 

IZVJEŠĆE 
o radu za razdoblje srpanj – prosinac  2022.godine. 

 
Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Oriovac propisano 
je da općinski Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom 
tijelu. 
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.godine organizirao sam i proveo slijedeće poslove i 
procedure kako slijedi: 
 
AKTI NAČELNIKA 
Donosio sam i podnosio Općinskom vijeću akte iz svoje nadležnosti sukladno zakonskim odredbama, 
te o istom izvještavao javnost putem službene stranice Općine Oriovac te na društvenoj mreži općine. 
 
PRIJEM MJEŠTANA 
 Mještane sam primao svakog radnog dana sukladno potrebama, radi rješavanja problematike koja se 
većinom odnosila na komunalne poslove – rješavanje održavanja poljskih i brdskih putova i sl. 
 
INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU 
Mještani su o radu načelnika informirani putem sredstava javnog informiranja i službene stranice 
općine Oriovac, kao i facebook stranice općine. 
Predstavnici medija pratili su rad općinske uprave te o svim važnijim aktivnostima su izvještavali 
javnost. 
O aktualnim temama – prezentacija općinskih projekata i programa, upućivanje raznih obavijesti 
priopćenja – informirao sam javnost putem lokalnih novina (Posavska hrvatska), društvenih mreža i sl. 
 
OBITELJ, MLADI I SOCIJALNE /DEMOGRAFSKE MJERE 
Vezano uz socijalnu skrb, u 2022.godine, a temeljem socijalnog programa općine i osiguranih sredstava 
u proračunu, mještanima slabijeg imovinskog i zdravstvenog stanja isplaćivale su se jednokratne 
novčane pomoći ili drugi odgovarajući oblik pomoći kao što je plaćanje računa za električnu energiju,  
uplaćivala su se sredstva za podmirenje troškova za ogrijeva sl.  
Učenicima srednjih škola koji putuju u Slavonski Brod osigurano je sufinanciranje mjesečnih karti.  
Za sve učenike osnovnih škola i ove godine smo kupili radne bilježnice i pisanke, što je vjerujem, velika 
pomoć roditeljima. 
Na temelju odluke Općinskog  vijeća isplaćivao sam jednokratne naknade za svu novorođenu djecu s 
područja općine Oriovac. 
 
Mjere sufinanciranja kupovine nekretnina za mlade obitelji pokazao se kao poželjan i uspješan projekt, 
te je u 2022.godini zaključeno 10 ugovora. 
 
VATROGASTVO/CIVILNA ZAŠTITA 
Mjere zaštite od požara, kao i sustav zaštite i spašavanja provodio sam sukladno zakonskim 
odredbama. Doneseni su svi pripadajući dokumenti kako bi se na vrijeme i na najbolji mogući način 
reagiralo na eventualne prirodne  i ostale katastrofe. Vezano uz poslove civilne zaštite Općina je 
donijela sve pripadajuće dokumente sukladno zakonskim odredbama te nam predstoji u narednom 
periodu nabavljanje opreme za stožer Civilne zaštite. 
 



 
PROJEKTI/AKTIVNOSTI OPĆINE 
Po raspisanom natječaju  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Općini je odobreno 
1.000.000,00 kuna za izgradnju komunalne infrastrukture u poduzetničkoj  zoni „Čaplja“. U završnoj 
fazi je izrada dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave i odabir izvođača radova. 
U mjesnom odboru Bečic izvođeni su građevinski radovi na uređenju kuće za potrebe Mjesnog odbora. 
U društvenom domu Slavonski Kobaš, Malino i u Lovačkom domu Oriovac uvedeno je plinsko grijanje 
po zahtjevu Mjesnih odbora. 
Tijekom godine izvođeni su radovi na uređenju nerazvrstanih, brdskih i poljskih puteva, kao i 
postavljanje betonskih cijevi na propuste, te iskop i čišćenje kanala, koje je izvodila tvrtka I.K.S. na 
temelju Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta. 
Ugovor je istekao u 12. mjesecu 2022. godine i obzirom da je navedene poslove preuzelo komunalno 
poduzeće ORIO-KOM d.o.o. isti imaju u obvezi raspisati postupak nabave i odabrati najpovoljnijeg 
izvođača radova s kojim će zaključiti Ugovor.  
Također, Ugovor za održavanje javne rasvjete na području Općine je istekao te će ORIO-KOM d.o.o.   
raspisati postupak nabave i zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem. 
Vezano uz gospodarenje otpadom, upravljanje Reciklažnim dvorištem također je preuzeo ORIO-KOM 
temeljem Sporazuma o preuzimanju sa tvrtkom Jakob Becker. 
Općina je krajem 2022. godine započela izradu projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko 
rekreacijskog centra Čaplja čija će vrijednost iznositi oko 20 milijuna kuna. U tijeku je prijava projekta 
na EU natječaj putem kojeg će biti 100% financiranje istoga. 
 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
U Jedinstvenom upravnom odjelu došlo je do promjene vezano uz obavljanje poslova komunalnog 
redarstva.  
Naime, komunalna redarica Josipa Gavran Ećimović je na temelju obavljenog razgovora u Općini 
Oriovac i u Općini Brodski Stupnik, podnijela zamolbu za obavljanje poslova komunalnog redara samo 
za Općinu Brodski Stupnik. Zamolba je prihvaćena te je sa danom 13. veljače 2023. odjavljena iz Općine 
Oriovac. Obzirom da postoji velika potreba, a i zakonska obveza, Općina Oriovac je angažirala Dubravka 
Kolundžića na Ugovor o djelu dok se ne steknu uvjeti za raspisivanje natječaja i prijema u radni odnos. 
 
PROSTORNI PLAN 
Pokrenute su aktivnosti vezane uz Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Oriovac. 
Osnovana je radna skupina i održani su sastanci na temu Izmjena Prostornog plana na kojem su 
doneseni određeni zaključci odnosno utvrđene su smjernice za izradu Izmjena. 
Također, poslane su karte iz Prostornog plana svakom Mjesnom odboru za njegovo područje i tražena 
je povratna informacija sa podacima odnosno potrebama za izmjenom prostornih planova. 
Kada prikupimo sve potrebne podatke obavit će se razgovor sa Zavodom za prostorno planiranje u 
Osijeku koji će pripremiti dokumentaciju koja će ići na javno savjetovanje i na sjednicu Općinskog 
Vijeća. 
 
ZAKLJUČAK 
U ovom Izvještajnom razdoblju nastojao sam uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu 
Jedinstvenog upravnog odjela obavljati poslove iz svoje nadležnosti u okviru financijskih mogućnosti 
planiranih proračunom Općine Oriovac.  
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                                                                                                                                       Antun Pavetić 
 




