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Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01,
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 19/13 , 123/17, 98/19 ) i članka 49.
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13, 14/18 i 6/20),
podnosim Općinskom vijeću općine Oriovac slijedeće

IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2020.GODINE

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisano je da općinski načelnik
dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu.

PRIJAVAPROJEKATANA NATJEČAJE

Tijekom ove godine prijavili smo se na nekoliko natječaja objavljenih od straneMinistarstava i fondova
Europske unije kao npr:

- Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljen je projekt izgradnje javne
rasvjete u naselju Malino/Lužani do kraja općine. Ministarstvo je odobrilo financijsku pomoć u
iznosu od 300.000,00 kuna. Budući smo htjeli završiti cijelu trasu na županijskoj prometnici
vrijednost radova iznosi 609.685,50 kuna, ostatak iznosa od 309.685,50 će se financirati iz
općinskog proračuna.

- Prema Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj uputili smo prijavu na natječaj
Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste „BRDO“ i „ČERIN“ u Oriovcu. Projekt nam je
odobren – vrijednost projekta iznosi 1.375.706,25 kuna po najpovoljnijem ponuditelju na
temelju Javnog natječaja.
Projekt se financira u 100% iznosu i radovi su u tijeku.

- Također, prema Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj, a preko „LAG“-a
Posavina, prijavili smo I. fazu izgradnje pješačke staze u Radovanju – zbog ograničenog iznosa
potpore cca 200.000,00 kuna, raditi će se u fazama.
Ovih dana očekujemo pozitivan odgovor.

- Prema Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj prijavili smo se na natječaj
„Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.
Naš projekt je izgradnja šetnice Oriovac – Pleternica/Štamparova cesta. Intenzitet potpore je
100 % - odnosno 85 % EU i 15 % RH.

- Prema Ministarstvu kulture, a u suradnji sa drugim suvlasnikom, obitelj Koporc, podnesena je
prijava na natječaj „Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2021.godini“ i
to „Građevinska sanacija kuće Ćosić s okućnicom u Slavonskom Kobašu“, u iznosu od
110.000,00 kuna.

- Prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi uz našu pomoć i suradnju ostvarili smo 100 %
financiranje rekonstrukcije vatrogasnog doma DVD-a Oriovac u iznosu od 3.039.914,58 kuna.

PODRUČJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

U području komunalnog gospodarstva obavljale su se i obavljaju se djelatnosti kao:
- uređenje poljskih i brdskih puteva, nasipanje kamenom po potrebi,
- uređenje Doma u Kujniku,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje groblja i sl.

Vezano uz gospodarenje otpadom za Reciklažno dvorište Oriovac izdana je potrebna dozvola, predano



je na upravljanje tvrtki koja ima koncesiju za sakupljanje otpada Jakob Becker, koji obavljaju potrebne
radnje za puštanje istoga u funkciju.

SOCIJALNA SKRB

Mještanima slabijeg imovinskog i zdravstvenog stanja pružene su jednokratne novčane pomoći ili
drugi odgovarajući oblik pomoći (naknada za el.energiju, drva i sl.), te se tim načinom nastojalo
ublažiti takvo stanje, a u suradnji sa KUM „Limes“ i Mjesnim odborom Slavonski Kobaš obnovljena je
kuća Gorana Galović iz Slavonskog Kobaša

SKRB O UČENICIMA I STUDENTIMA

I u ovoj školskoj godini nastavilo se sa svim mjerama kao i prethodnih godina, od sufinanciranja
prijevoza učenika srednjih škola, nabavke radnih i drugih bilježnica za učenike osnovnih škola do
stipendiranja studenata s područja naše općine.

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

U Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“ pri kraju su radovi na proširenju – financirani od Agencije za
plaćanje u poljoprivredi u 100 % iznosu, odnosno radovi i nabava nove opreme u iznosu od
3.456.781,39 kuna.
Takođernašom Odlukom, kao osnivača Dječjeg vrtića, otvorena je podružnica DV „Ivančica Oriovac“ u
Brodskom Stupniku, sa kapacitetom od 40 djece.

DEMOGRAFSKI RAZVOJ

Na temelju odluke Općinskog vijeća isplaćivane su jednokratne naknade za novorođenu djecu s
područja općine Oriovac.
Mjera sufinanciranja kupovine nekretnina za mlade obitelji, kao uspješan projekt, i ove godine je
realiziran – 10 obitelji iskoristilo je potporu općine po 30.000,00 kuna.

PROJEKT „ZAŽELI II“

Općina Oriovac je zajedno sa općinom Nova Kapela ostvarila financiranje projekta „ZAŽELI II“, u
trajanju od 16 mjeseci, ukupne vrijednosti ccc milijuna kuna.
Projekt je nastavak projekta „ZAŽELI“ iz 2019.godine, a usmjeren na pomoć u kući nemoćnim
osobama i zapošljavanju teže zapošljivih skupina žena.

VATROGASTVO– ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Mjere zaštite od požara, kao i sustav zaštite i spašavanja realizirani su 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.

OSTALI POSLOVI



U ovom izvještajnom razdoblju, kao i u prethodnim, obavljeni su mnogi drugi poslovi koji nisu bili
planirani – međutim sve je obavljeno na zadovoljavajući način.
Također, sudjelovao sam na raznim sastancima – općinskim, županijskim i dr., te na raznim
manifestacijama, svečanostima i slično, a u povodu Dana policije primio sam u ime općine zahvalnicu
za izuzetnu suradnju sa Postajom granične policije Slav.Brod i održavanju prohodnosti puteva uz rijeku
Savu koje koriste policijski službenici za zaštitu državne granice.
Informiranje javnosti o aktivnostima općine i dalje se obavlja putem službene stranice općine Oriovac
kao i facebook stranice općine.

NAČELNIK

Antun Pavetić



Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(N.N. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta
općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13, 4/18 i 6/20), Općinsko
vijeće općine Oriovac na 24.sjednici održanoj 28.10.2020.godine donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu načelnika općine Oriovac

za razdoblje siječanj - lipanj 2020.godine

I

Općinsko vijeće općine Oriovac prihvaća Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj
– lipanj 2020.godine.
Tekst Izvješća u prilogu je Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/20-01/74
Urbroj: 2178/10-01-20-1

Oriovac, 28.10.2020.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

dr.sc. Josip Jagodar


