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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 
 
U ovom Polugodišnjem izvješću o provedbi provedbenog programa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.godine 
daje se kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksa, odnosno promjena koje su imale značajan 
utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja. 
U Provedbenom programu navedene su razvojne potrebe i potencijali na koje će općina Oriovac usmjeriti svoje 
aktivnosti u mandatnom razdoblju. To su: 
U smislu geoprometnog položaja i prirodno-geografskih obilježja razvojne potrebe Općine Oriovac su: 

- izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija prometnica unutar Općine, 
- veća ekološka osviještenost stanovništva i valorizacija prirodnih ljepota Općine. 

 
Razvojni potencijali u ovom segmentu su: 

- izrazito povoljan geografski položaj 
- blizina autoceste Zagreb – Beograd, magistralna željeznička pruga, plovni put rijeke Save, 
- organiziran odvoz otpada, 
- unapređenje komunalnog pogona, 
- zaštićeni dijelovi prirode – značajni krajobraz i ornitološki rezervat, 
- očuvan okoliš i priroda. 

 
U segmentu demografije razvojne potrebe općine Oriovac su: 

- osigurati radna mjesta, 
- stvoriti pretpostavke za demografski razvitak i povećanje broja stanovnika. 

 
Razvojni potencijali u ovom segmentu su: 

- mlade obitelji, 
- neiskorištena radna snaga koja ima motivaciju za rad. 

 
Vezano za infrastrukturu, razvojne potrebe općine Oriovac su: 

- izgradnja i poboljšanje osnovne komunalne infrastrukture, 
- uređenje javnih površina, 
- razvoj potrebne infrastrukture za gospodarski rast. 

 
 

Razvojni potencijali u ovom segmentu su:  

− pripremljeni projekti koji za cilj imaju unapređenje postojeće infrastrukture, 

− atraktivne javne površine, 

− izrada detaljnog prostornog plana. 

 

Što se tiče gospodarstva, razvojne potrebe Općine Oriovac su:  

− izgradnja i opremanje poduzetničke zone „Čaplja“, 

− jačanje potencijala brojnih poljoprivrednih gospodarstava, 

− stvarati preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta, poglavito u poljoprivredi i turizmu. 

 
Razvojni potencijali u ovom segmentu su:  

− pripremljen projekt razvoja poslovne zone „Čaplja“, 

− brojna registrirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 

− prirodne ljepote i očuvanje tradicije i kulturne baštine za razvoj selektivnih oblika turizma, 

− udruženo članstvo u Turističkoj zajednici Meridiana Slavonica. 

 
Razvojne potrebe Općine Oriovac za društvene djelatnosti su:  

− unapređenje društvenog standarda poticanjem razvoja obrazovanja i socijalne zaštite, 

− očuvanje i zaštita materijalne i nematerijalne kulturne baštine na području Općine, 

− poticanje rada udruga koje svojim programima i radom unapređuju sportski i aktivni život mještana. 
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Razvojni potencijali u ovom segmentu su: 

− sufinanciranje javnih potreba na svim razinama školstva, 

− organizacije koje djeluju u kulturi i očuvanju kulturne baštine, 

− kulturne manifestacije i tradicijska događanja, 

− udruge koje se okupljaju oko zajedničkih sportskih interesa. 

 

Provedbeni program je planiran realno sukladno stranim pokazateljima, koje će omogućiti sustavno praćenje 

aktivnosti i mjera, te njihovo ostvarenje. 

Utjecaj na ostvarenje rezultata imala su kretanja na tržištu, te nagli porast cijena građevinskog materijala, što je 

dovelo do manje polugodišnje realizacije. 

 

Provedbenim programom utvrđeno je pet strateških ciljeva u čijem su sustavu opisane i utvrđene mjere i to: 

 
 
 

 
Zadane mjere u velikom dijelu nisu ostvarene do kraja, odnosno iste su u statusu „U TIJEKU“, jer će se realizacija 
vidjeti tek krajem 2022.godine, međutim ključne točke mjera i aktivnosti za sada se provode uglavnom u okviru 
planiranih rokova. 
U drugom dijelu 2022.godine očekuje se povećana aktivnost po svim ključnim točkama ostvarenja mjera. 

PRIORITETI 

1. Razvoj lokalne 

uprave i 

administracije 

 

2. Podizanje razine 

kvalitete života 

stanovništva kroz 

unaprjeđenje 

društvenog standarda  

3. Unaprjeđenje 

komunalne 

infrastrukture i zaštita 

okoliša  

 

4. Razvoj održivog 
gospodarstva i 

poticanje 
poljoprivrede 

5.Poticanje sporta, 
kulture i potpora 
civilnim i vjerskim 

zajednicama 

MJERE 

− Aktivnosti 

vezane za 

redovnu 

djelatnost 

izvršne i 

predstavničke 

vlasti  

− Aktivnosti 

vezani za rad 

upravnih tijela i 

administracije 

− Učinkovito 

upravljanje 

javnim 

prostorom i 

imovinom 

− Aktivnosti vezane 

za pružanje 

vatrogasne i 

civilne zaštite 

− Pružanje socijalne 

skrbi osjetljivim 

skupinama-

dodjela 

subvencija, 

pomoći i donacija 

− Unaprjeđenje 

uvjeta za 

obrazovanje 

− Redovna 

djelatnost vrtića i 

provedba 

predškolskog 

odgoja 

− Provođenje 

aktivne politike 

zapošljavanja 

− Aktivnosti vezane 

za održavanje 

komunalne 

infrastrukture 

− Aktivnosti vezane 

za izgradnju 

komunalne 

infrastrukture 

− Unapređenje i 

izgradnja 

prometne 

infrastrukture 

− Unaprjeđenje 

energetske 

infrastrukture 

− Razvoj i 

uspostavljanje 

održivog sustava 

vodoopskrbe i 

odvodnje 

− Očuvanje i 

unaprjeđenje 

kvalitete okoliša 

 

− Razvoj i pružanje 
potpora 
poduzetničkim 
institucijama i 
pružanja mjera 
potpora malim i 
srednjim 
poduzetnicima 

− Poticanje 
održivog razvoja 
poljoprivrede 
 

 

− Promicanje kulture 
i kulturnih sadržaja 

− Poticanje razvoja 
sporta i rekreacije 
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2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 
 
Sažeta analiza statusa provedbe – ukupan broj mjera prema svakom pojedinom statusu provedbe mjera sukladno 
navedenim podacima u tabličnom predlošku izvješća: 
 
 
MJERA: AKTIVNOSTI VEZANE ZA REDOVNU DJELATNOST IZVRŠNE I PREDSTAVNIČKE VLASTI 
 
Mjera navedena u ovoj točki se uglavnom ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova, osim evidentiranog 
iznosa za kratkoročni kredit koji je podigao planirana sredstva za polugodišnje izvješće. 
Status provedbe: U tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 2.449.274,35 kuna. 
 
 
MJERA: AKTIVNOSTI VEZANE ZA RAD UPRAVNIH TIJELA I ADMINISTRACIJE 
 
Mjera se provodi i ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Status provedbe : U tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 1.287.471,23 kuna. 
 
 
MJERA: RAZVOJ I PRUŽANJE POTPORA PODUZETNIČKIM INSTITUCIJAMA I PRUŽANJA MJERA POTPORA MALIM 
               I SREDNJIM PODUZETNICIMA 
 
Vezano uz ovu mjeru polugodišnje ostvarenje nije u okviru planiranog jer su potpore poduzetnicima  i obrtnicima 
(zbog nedostatka financijskih sredstava) ostavljene za realizaciju u drugoj polovici tekuće godine. 
Nadalje, izgradnja poduzetničke zone „Čaplja“, također nije realizirana u ovom izvještajnom razdoblju sukladno 
planiranom. 
Status provedbe: U tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 81.583,07 kuna 
 
 
MJERA: POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA  POLJOPRIVREDE 
 
Navedena mjera djelomično je izvedena u odnosu na planirano, jer su sredstva za sufinanciranje ostavljena za 
realizaciju u drugoj polovici tekuće godine. 
Status: U tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 33.340,50 kuna. 
 
 
MJERA: AKTIVNOSTI VEZANE ZA PRUŽANJE VATROGASNE I CIVILNE ZAŠTITE 
 
Mjera je djelomično provedena u odnosu na planirano izvještajno razdoblje i u tom dijelu vatrogasnih aktivnosti. 
Status: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 157.844,93 kuna. 
 
 
MJERA: UČINKOVITO UPRAVLJANJE JAVNIM PROSTOROM I IMOVINOM 
 
Mjera je djelomično provedena u odnosu na planirano izvještajno razdoblje i to iz razloga jer je energetska 
obnova objekta predviđena u drugoj  polovici tekuće godine . 
Status: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 785.324,57 kuna. 
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MJERA: AKTIVNOSTI VEZANE ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRSTRUKTURE 
 
Mjera se provodi i ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 766.789,13 kuna 
 
 
MJERA: AKTIVNOSTI VEZANE ZA IGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 
Mjera se provodi i ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova, osim financijskih sredstava, odnosno računa 
izvođača radova koji su dostavljeni u drugoj polovici tekuće godine. 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 44.227,69 kuna 
 
 
MJERA: UNAPREĐENJE I IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE  
 
Mjera je djelomično provedena, odnosno provesti će se u drugoj polovici tekuće godine 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 344.253,58 
 
 
MJERA: UNAPREĐENJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 
 
Mjera je djelomično provedena, jer je planirano javljanje na javni natječaj pripadajućeg Ministarstva/Fonda, koji 
nije objavljen u prvoj polovici tekuće godine. 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 106.825,00 kuna 
 
 
MJERA: RAZVOJ I USPOSTAVLJENJE ODRŽIVOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE 
 
Mjera vezana uz priključke na vodovodnu mrežu nije ostvarena, ali je planirano za drugu polovicu tekuće godine, 
a priključenje na sustav kanalizacijske mreže nije ostvaren jer tvrtka nadležna za radove (Vodovod d.o.o.) nije 
pokrenula radove na izgradnji kanalizacije. 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 0 kuna 
 
 
MJERA: OČUVANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE OKOLIŠA 
 
Mjera se provodi i ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 582.550,49 kuna 
 
 
MJERA: PROMICANJE KULTURE I KULTURNIH SADRŽAJA 
 
Mjera se provodi i ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova, osim uređenja ateljea Zdravka Ćosić koje je 
previđeno za drugu polovicu tekuće godine. 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 96.800,60 kuna 
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MJERA: POTICANJE RAZVOJA SPORTA I REKREACIJE 
 
Mjera se provodi i ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 477.237,94 kuna 
 
 
MJERA: PRUŽANJE SOCIJALNE SKRBI OSJETLJIVIM SKUPINAMA – DODJELA SUBVENCIJA, POMOĆI I DONACIJA  
 
Mjera je djelomično provedena, odnosno za pomoć pri kupnji ili izgradnji prve nekretnine zaključeni su ugovori 
sa obiteljima, međutim zbog nedostatka financijskih sredstava u Proračunu pomoći nisu isplaćene i bit će 
realizirane u drugoj polovici tekuće godine. 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 171.765,26 kuna 
 
 
MJERA: UNAPREĐENJE UVJETA ZA OBRAZLOŽENJE 
 
Mjera se provodi u okviru planiranih rokova, osim nabave školskog pribora za osnovnoškolce koje u tijeku 
realizacije. 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 238.446,09 kuna 
 
 
MJERA: REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA: PROVEDBA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 
 
 Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova. 
Status provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 1.019.586,40 kuna 
 
 
MJERA: PROVOĐENJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA 
 
Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova, osim javnih radova koji su započeli i svibnju. 
Sustav provedbe: u tijeku 
Iznos utrošenih sredstava: 9.614,91 kuna 
 
 
3. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA U PROVEDBENOM PROGRAMU 
 
Kod izrade Provedbenog programa u 2022.godini općina Oriovac je imala osamnaest (18) mjera koje su razrađene 
u svrhu provedbe ciljeva iz nadređenih akata strateškog planiranja Vlade republike Hrvatske. 
Analizom Polugodišnjeg izvješća Provedbenog programa općina Oriovac je provela svoje mjere u skladu s 
predviđenom dinamikom, i status provedbe je „u tijeku“, odnosno pretpostavka je da bi se do kraja tekuće godine 
sve mjere trebale realizirati. 
 
 
4. PREPORUKE RADNJI NUŽNIH ZA OTKLANJANJE PREPREKA U POSTIGNUĆU KLJUČNIH  
TOČAKA OSTVARENJA MJERA 
 
U navedenom periodu trebalo bi eventualno korigirati pojedine predložene mjere za koje smatramo da se neće 
realizirati do kraja tekuće godine i izraditi Izmjene i dopune Provedbenog programa. 
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5. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 
 
Kroz Polugodišnje izvješće provedbenog programa odnosno Izvješća o napretku u provedbi mjera, te prikazanoj 
sažetoj analizi statusa provedbe razvidno je da općina Oriovac svoje mjere i aktivnosti i nadalje usmjerava na 
demografsku revitalizaciju i stvaranje boljih uvjeta življenja, posebno za mlade i obitelji. 
Općina Oriovac provodit će kao i do sada transparentno i učinkovito gospodarenje i upravljanje svojim 
nekretninama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


