
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
Klasa: 022-01/15-01/ 
Urbroj: 2178/10-01-15-2 
 
Oriovac, 31.03.2016.godine. 
 
 

I Z V O D   I Z  Z A  P I S N I K A 
sa  16.sjednice Vijeća općine Oriovac održane 30.03.2016.godine 

sa početkom u 18,30 sati u vijećnici općine Oriovac 
 

 
NAZOČNI:  Mirko Beketić, Miroslav Maričić, Željka Čorak, Dragica  Vučković, Petar Džinić, Jozo 
                    Hrgić, Igor Vračić, Petar Delić, Tadija Krištija  
 
ODSUTNI: Ivan Lalić, Vlatko Klarić, Zdenko Pavić, Manda Lalić, Božidar Jurić, Ivan Ivezić 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić,  Anica Hemen, Ankica Milković, Ivana Tomić, Pavao Haring  
                                   
ZAPISNIK VODILA:  Darija Jandik 
 
Predsjednik Vijeća općine Oriovac  Miroslav Maričić  otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže 
slijedeći 
 

D N E V N I     R E D  : 
 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 15.sjednice  Općinskog vijeća općine Oriovac 
2. Aktualan sat 
3. Usvajanje temeljnog financijskog izvještaja Proračuna općine Oriovac za 2015.godinu. 
4. Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2015.g. 
5. Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2015.godini.  
6. Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području 

općine Oriovac u 2015.godini  
7. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Oriovac u 2015.godini  
8. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. 

st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.g.  
9. Izvješće o ostvarenju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti u 

općini Oriovac u 2015.godini.  
10. Izvješće o ostvarenju Plana nabave za 2015.godinu  
11. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 

2015.godini  
12. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 

2015.godini.  
13. Izvješće o ostvarenju Programa Socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2015.godini  
14. Izvješće o financiranju programa, projekata i aktivnosti udruga iz Proračuna općine Oriovac u 

2015.godini  
15. Izvješće o radu narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2015.godini.  



16. Donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Oriovac  
17. Donošenje Odluke o raspisivanja javnog natječaja za davanje u zakup građevinskog zemljišta  

 

 
 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.1. 
 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA  15. SJEDNICE VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC 
 
Zapisnik sa 15.sjednice Vijeća općine Oriovac je jednoglasno usvojen. 
 

Ad.2. 
 

AKTUALAN SAT 
- vijećnik Tadija Krištija postavlja pitanje kada će se postaviti dječja igrališta u Kujnik i ostala 

naselja gdje ih nema – dobiva odgovor od načelnika da su ista naručena i da će uskoro biti 
postavljena po naseljima. 

- vijećnik Jozo Hrgić postavlja pitanje vezano uz gospodarsku zonu u Oriovcu, da li je sve 
zemljište prodano i da li su imovinsko-pravni odnosi uredni – dobiva odgovor od načelnika da 
su imovinsko-pravni odnosi uredni, zainteresirani za kupnju zemljišta se javljaju usmeno i 
iskazuju interes, tako da će općina u skoro vrijeme ponovno raspisati natječaj o prodaji 
istoga. 

                                       
Ad.3. 

 
USVAJANJE TEMELJNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 

2015.GODINU. 
 

Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio o ostvarenju Proračuna općine Oriovac za 2015.godinu 
kako slijedi: 
PRIHODI  I PRIMICI 
 
Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 13.579.281,00 kuna, odnosno ostvarenje sa 101 
% u odnosu na planirano. 
Prihodi poslovanja obuhvaćaju sljedeće vrste prihoda: 

 Prihodi od poreza – koji su ostvareni u iznosu od 2.938.010,00 kuna 

 Prihodi iz državnog proračuna – koji su ostvareni u iznosu od 8.161.044,00 kuna 

 Prihodi od imovine – koji su ostvareni u iznosu od 471.336,00 kuna, a koja uključuju prihode 
od financijske i nefinancijske imovine (prihodi od kamata na oročena sredstva i depozit po 
viđenju, naknada za koncesiju, prihod zakupa i iznajmljivanja imovine) 

 Prihodi po posebnim propisima  - ostvareni su u iznosu od 1.898.408,00 kuna, a uključuju 
upravne pristojbe, komunalni doprinos, komunalna naknada, doprinos za šume, prihod od 
grobne naknade i ostali prihodi, 

 Prihod od prodaje nefinancijske imovine  - ostvaren u iznosu od 110.483,00 kuna (zemljište, 
stanovi) 

 
 
 
 



 
RASHODI I IZDACI 

 
Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 15.192.712,00 kuna ili 153 % u odnosu na planirano. 

 
Rashodi i izdaci obuhvaćaju slijedeće: 

 Rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 1.677.149,00 kuna, uključuju plaće i 
doprinose za redovan rad i plaće za javne radove 

 Materijalni rashodi – ostvareni su u iznosu od 5.920.289,00 kuna, a obuhvaćaju: Naknade 
troškovima zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge ostale izdatke, 

 Financijski rashodi – ostvareni su u iznosu od 804.599,00 kuna, a sastoje se od: ostali 
financijski rashodi, bankarske usluge, zatezne kamate  

 Ostali rashodi – ostvareni su u iznosu od 3.788.043,00 kuna a odnose se na transfere 
sportskim, kulturnim, vjerskim i ostalim udrugama, vatrogasnoj zajednici općine i dječjem 
vrtiću „Ivančica Oriovac“ kao i naknada štete pravnim i fizičkim osobama, 

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – osnovani su u iznosu od 2.212.388,00 kuna, a 
odnose se na izgradnju cesta, objekata, javne rasvjete, sanacije deponija, nabavka knjiga, 
opreme i sl. 

 

Poslije rasprave u kojoj je sudjelovao vijećnik Jozo Hrgić Odluka o usvajanju temeljnog financijskog 
izvještaja Proračuna općine Oriovac za 2015.godinu se usvaja jednoglasno. 

 
Ad.4. 

 
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD SRPANJ – PROSINAC 2015.GODINE. 

 
Načelnik  podnosi Izvješće o radu  za razdoblje od 01.srpnja  do 31.prosinca 2015.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 srpanj – prosinac 2015.godine jednoglasno se 
usvaja. 

Ad.5. 
 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE ORIOVAC U 
2015.GODINI. 

 
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne izvijestio da je Programom kapitalnih ulaganja 
u objekte općine Oriovac u 2015.godini predviđen iznos od 2.039.000,00 kuna, a ovim Izvješćem 
program je ostvaren sa 2.212.385,92kuna, kako je navedeno po stavkama i po mjestima u kojemu su 
radovi ostvareni. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine 
Oriovac u 2015.godini se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.6. 
 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA NA 
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2015.GODINI. 

 
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne izvijestio da je Programom tekućeg 
investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2015.godini predviđen je iznos od 



1.668.700,00 kuna, a ovim Izvješćem Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na 
području općine Oriovac u 2015.godini, ostvaren je u iznosu od 1.682.493,07  kuna, te raspoređen po 
radovima koji su se izvodili na području općine u 2015.godini, a po zahtjevima Mjesnih odbora. 
 
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na 
području općine Oriovac u 2015. godini se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.7. 
 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2015.GODINI. 

 
Pavao Haring, voditelj komunalnog pogona je nazočne izvijestio da je   Općinsko vijeće općine Oriovac 
donijelo je 15.12.2015.godine Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015.godinu (u nastavku teksta: Program).  Program je donesen sukladno članku 30. 
st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima 
financiranja. Sukladno odredbama istoga Zakona, postoji obveza podnošenja Izvješća o ostvarenju 
Programa za prethodnu kalendarsku godinu, kako je predloženo u privitku. U privitku se daje 
financijski plan sa detaljnim opisom izvedenih radova  iz kojeg je vidljivo da je isti planiran u iznosu od 
500.000,00 kuna, a sa 31.12.2015.godine ostvaren u iznosu od  489.343,12 kuna.  
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Oriovac u 2015.godine se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.8.  

 
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

DJELATNOSTI IZ ČL.22. ST.1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2015.GODINI. 
 
          Pavao Haring voditelj komunalnog pogona je nazočne upoznao  da je na temelju članka 28. st.1. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće općine Oriovac donijelo je Program održavanja 
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. za 2015.godinu (u daljnjem tekstu: 
Program). Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture, opseg poslova održavanje i 
financijska sredstva za ostvarenje Programa. 
      Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova: 
odvodnja atmosferskih voda, 
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 
održavanje javnih površina, 
održavanje nerazvrstanih cesta, 
javna rasvjeta, 
održavanje groblja. 
 
TOČKA 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 
Odvodnja atmosferskih voda planirana je u iznosu od  43.624,64 kuna a sa 31.12.2015.godine 
ostvarena sa  73.487,43kuna. 
TOČKA 2.  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
Održavanje javnih površina planirano je sa 52.000,00 kuna, a sa 31.12.2015.godine ostvareno sa 
51.355,00 kuna. 
TOČKA 3.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je u iznosu od  1.014.375,36 kuna, a sa 31.2.2015.godine 
ostvareno je u iznosu od 1.418.676,09 kuna. 
TOČKA 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 



 Održavanje javne rasvjete  planiran je u  iznosu od 120.000,00 kn, a sa 31.12.2015.godine ostvaren je 
u iznosu od  74.139,62 kuna. 
TOČKA 5.  UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU 
Utrošak električne energije planiran je u iznosu od 372.000,00 kuna, a sa 31.12.2015.godine ostvaren 
je u iznosu od  398.029,71 kuna. 
TOČKA 6.  ODRŽAVANJE GROBLJA 
Novim Planom Programa sredstva su bila predviđena u iznosu od 137.208,44 kuna,  a  ostvarenje je 
sa 31.12.2015.godine  u iznosu od  162.000,00 kuna.  U privitku se daje detaljan opis izvedenih 
radova održavanja komunalne infrastrukture sa financijskim prikazom ostvarenih sredstava sa 
31.12.2015.godine. 
Poslije rasprave u kojoj je sudjelovao vijećnik Igor Vračić, Izvješće o ostvarenje Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 
2015.godini  jednoglasno se usvaja. 
 

Ad.9. 
 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA  I  PROGRAMA RADA VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNE DJELATNOSTI U OPĆINI ORIOVAC U 2015.GODINI 

 
Pavao Haring Voditelj komunalnog pogona je nazočne izvijestio da je   Općinsko vijeće općine Oriovac 
donijelo  18.12.2009.godine Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih 
djelatnosti.  Navedenim Pravilnikom određen je način rada i rukovođenje Vlastitim pogonom te radna 
mjesta potrebna za funkcioniranje istoga.  Člankom 4. Pravilnika određeno je da upravitelj Vlastitog 
pogona, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, donosi Godišnji plan i program rada.   Člankom 5. 
Pravilnika, upravitelj Vlastitog pogona izrađuje Izvješće o ostvarenju plana i programa za proteklu 
kalendarsku godinu i podnosi ga Općinskom vijeću na usvajanje kako je predloženo u privitku. 
 Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Plana i Programa rada vlastitog pogona za obavljanje 
komunalne djelatnosti u općini Oriovac u 2015.godini se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.10. 

 
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU. 

 
Pročelnica Anica Hemen je nazočne upoznala  da  Zakonom o javnoj nabavi utvrđena je obveza 
donošenja godišnjeg plana nabave. Na temelju odredbe članka 13. navedenog Zakona naručitelj 
izrađuje i donosi Plan nabave za proračunsku godinu koji mora biti usklađen sa Proračunom općine i 
ostalim dokumentima koji reguliraju nabavku opreme, radova i usluga u tekućoj godini.  S obzirom da 
je došlo do odstupanja Plana odnosno pojedini predmeti nabave nisu izvršeni, donosi se ostvarenje 
istoga sa 31.12.2015.godine kako je predloženo u odluci. Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Plana 
nabave općine Oriovac za 2015.godinu se usvaja jednoglasno. 

 
Ad.11. 

 
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE 

ORIOVAC U 2015.GODINI. 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila  da su u Program javnih potreba u 
sportu na području općine Oriovac planirana  sredstva u iznosu od  758.000,00 kuna, a sa krajem 
godine ostvarena u iznosu od  1.176.762,13 kuna. Transferi sportskim društvima predviđeni su u 
iznosu od  750.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu  od  1.168.762,13kuna, te izdaci u sportu 
predviđeni su u iznosu od 8.000,00 kuna, i ostvareni sa  8.000,00 kuna. 
 



Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 
2015.godini se usvaja sa 12 glasova za i 1 glas suzdržan. 

 
Ad.12. 

 
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE 

ORIOVAC U 2015.GODINI. 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da su Javne potrebe u kulturi u 
2015.godini planirane  u iznosu od 195.000,00 kuna i sa 31.12.2015.godine ostvarene su u iznosu od  
181.546,97  kuna, od toga ostvareno je: 
 

- transferi KUD-ovima ……………………… 108.100,00  kuna 
- manifestacije u kulturi …………………..    34.531,25  kuna 
- nabavka knjiga ………………………………    12.015,72  kuna 
- grafičke i tiskarske usluge ……………..     26.900,00  kuna 

Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 
201.godini jednoglasno se usvaja. 
 

Ad.13. 
 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 
2015.GODINI. 

 
Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila da je Program socijalnih potreba 
na području općine Oriovac u 2015.godini predviđen u iznosu od 530.000,00 kuna, a sa 
31.12.2015.godine ostvaren je u iznosu od 689.611,17 kuna.  Od toga ostvareno je za: 
1.)  a) podmirenje troškova stanovanja …………………………………    21.454,39  kuna 
       b) jednokratne novčane pomoći ……………………………………..    21.950,00  kuna 
       c) osiguravanje ogrijeva …………………………………………………..    94.175,00  kuna 
       d) naknada za rođenje djeteta ………………………………………..     38.000,00  kuna 
       e) troškovi školske kuhinje ………………………………………………     47.493,00  kuna 
       f) subvencija prijevoza za učenike …………………………………..     98.527,49  kuna 
       g) ostali oblici pomoći ……………………………………………………… 165.150,42  kuna 
2.) PSGO – Program ……………………………………………………………….  129.368,83  kuna 
3.) Sufinanciranje studenata ………………………………………………….    43.200,00   kuna  
Poslije rasprave Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 
2015.godini se jednoglasno usvaja. 

 
Ad.14. 

 
IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUGA IZ PRORAČUNA 

OPĆINE ORIOVAC U 2015.GODINI. 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je podnijela izvješće o financiranju programa projekata 
i aktivnosti udruga iz proračuna općine Oriovac u 2015.godine, te se poslije rasprave Izvješće o 
financiranju programa, projekata i aktivnosti udruga iz proračuna općine Oriovac u 2015.godini 
jednoglasno usvaja. 

 
 
 
 



Ad.15. 
 

IZVJEŠĆE O RADU NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U 2015.GODINI. 
 

Ivana Tomić, referent za društvene djelatnosti je nazočne izvijestila o radu Narodne knjižnice i 
čitaonice Oriovac u 2015.godini, te se isto jednoglasno usvaja. 

 
Ad.16. 

 
DONOŠENJE ODLUKE O GOSPODARENJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE ORIOVAC 

Pročelnica Anica Hemen je nazočne izvijestila da je Upravljanje i raspolaganje nekretninama u prvom 

redu regulirano je odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 

152/14), a  primjenjivanjem i odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 

153/13), Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), Zakona o upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/13), Uredbe o načinima 

raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 127/13) i Uredbe 

o procijeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 74/14). U uvodnim odredbama Odluke 

definirane su ovlasti načelnika odnosno općinskog vijeća na upravljanje i raspolaganje nekretninama 

sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 

60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) . Prodaja 

nekretnina kao najznačajniji oblik raspolaganja nekretninama obrazložena je odredbama članaka 8-

15 i usklađena je sa gore navedenim propisima. Predmetnim odredbama detaljno je obrazložen 

postupak prodaje nekretnina odnosno utvrđivanje početne cijene nekretnine, donošenje odluke 

načelnika, odnosno Općinskog vijeća o prodaji nekretnine ovisno o ukupnoj vrijednosti iste, 

donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja sa obveznim sastojcima istog, obveza objave javnog 

natječaja na oglasnoj ploči Općine i Internet stranicama Općine, te skraćenog teksta natječaja u 

jednom od javnih glasila. Nadalje, propisano je da natječaj provodi Povjerenstvo, koje po proteku 

roka za dostavu ponuda otvara pristigle ponude i predlaže donošenje odgovarajućih odluka.  

Također, propisani su slučajevi sklapanja ugovora izravnom pogodbom, sukladno zakonskim 

odredbama. U člancima 16-28 Odluke obrazloženi su ostali načini raspolaganja nekretninama 

odnosno zakup zemljišta, zamjena nekretnina, osnivanje prava služnosti, osnivanje prava građenja i 

zasnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine. Poslije rasprave Odluka o 

gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Oriovac se jednoglasno usvaja. 

Ad.17 
 

Načelnik Antun Pavetić je nazočne izvijestio po pitanju prijedloga Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za davanje u zakup građevinskog zemljišta koje je u vlasništvu općine Oriovac za gradnju 
praonice vozila, prema pismu namjere koje smo zaprimili. Poslije rasprave vijećnika donesen je 
zaključak da se zatraži mišljenje VMO Oriovac, ali da ova lokacija zbog velikog broja djece u ulici 
L.Ilića, kao i velika blizina Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, nije primjerena za izgradnju praonice 
vozila. 
                                                                                                                             Predsjednik Vijeća 
Zapisnik vodila:                                                                                                    Općine Oriovac 
                                                                                                            
   Darija Jandik                                                                                           Miroslav Maričić, univ.spec.oec. 

 


