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IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC
ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2020.GODINE.

U Oriovcu, veljača 2021.godine.

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, 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), podnosim Općinskom vijeću općine Oriovac slijedeće

IZVJEŠĆE
o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2020.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 2020.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.
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).
PROJEKTI OPĆINE
 Krajem godine završeni su poslovi na izgradnji javne rasvjete do kraja naselja Lužani, odnosno,
ovim projektom završena je kompletna trasa energetski učinkovite javne rasvjete na
županijskoj prometnici od Radovanja do kraja Lužana.
Za ovaj projekt odobren nam je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
iznos od 300.000,00 kuna, a budući je vrijednost radova iznosila 609.685,50 kuna ostatak
financira općina iz svog proračuna.
 Projekt, odnosno dva projekta – Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste „Brdo“ i
„Čerin“ u Oriovcu je završena. Projekt je financiran u 100% iznosu iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a vrijednost radova iznosila je 1.375.706,25 kuna, čije
je provođenje išlo preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Vezano uz ovaj projekt, moram
napomenut da za isti još nismo dobili financijska sredstva, nego smo se snalazili sami i
izvođaču isplatili 50% sredstava, dok ne dobijemo od Agencije, koja sredstva uplaćuje tek po
završetku projekta, odnosno kod općina isplati izvođača u cijelosti onda Agencija isplaćuje
sredstva općini.
 Nadalje, preko Lokalne agencije Posavina – LAG- na koji smo prijavili I. fazu izgradnje pješačke
staze u Radovanju – projekt nam je odobren, međutim na istom su bila ograničena sredstva,
te smo dobili maksimalni iznos od 178.548,00 kuna. Uz sredstva iz proračuna općine radove
ćemo započeti čim vremenski uvjeti dozvole.
 Prema Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj uputili smo prijavu na natječaj






„Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ – projekt
izgradnje šetnice Oriovac – Pleternica/Štamparova cesta.
Očekujemo pozitivan odgovor.
Ovih dana obavljen je tehnički pregled objekta Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ koji je završen
u cijelosti, sve je uredno prošlo i očekujemo uporabnu dozvolu ovih dana.
Zatim prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi uz našu suradnju odobren je projekt
Rekonstrukcije DVD Oriovac – financiran u 100% iznosu – 2.900.000,00 kuna. Projekt je
završen i dogovoren je tehnički pregled objekta za 19.02.2021.godine, međutim i na ovom
projektu je problem sa financiranjem kao i kod šumskih puteva, i DV „Ivančica Oriovac“
Prema Ministarstvu kulture podnesena je prijava na natječaj „Program zaštite i očuvanja
nepokretnih kulturnih dobara u 2021.godini“ za projekt Sanacija kuće Ćosić u Slavonskom
Kobašu u iznosu od 110.000,00 kuna – očekujemo pozitivan odgovor.

KOMUNALNO GOSPODARSTVO
U području komunalnog gospodarstva obavljale su se, kao i obično, komunalne djelatnosti kao:
- uređenje poljskih i brdskih puteva,
- nasipanje kamenom po potrebi,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje groblja,
- održavanje objekata općine,
- uređenje i iskop brdskih i poljskih kanala i sl.
Navedeni radovi će biti detaljno izneseni kroz komunalne Programe čije izvršenje imamo u obvezi još
donijeti.
OBITELJ, MLADI I SOCIJALNE /DEMOGRAFSKE MJERE
Vezano uz socijalnu skrb, u drugoj polovici 2020.godine, a temeljem socijalnog programa općine i
osiguranih sredstava u proračunu, mještanima slabijeg imovinskog i zdravstvenog stanja pružao sam
jednokratne novčane pomoći ili drugi odgovarajući oblik pomoći kao plaćanje električne energije,
drva i sl. Ovim načinom nastojao sam ublažiti loše socijalno stanje naših mještana.
Kao i svake godine proveo sam odluku Općinskog vijeća o sufinanciranju studenata s područja općine
Oriovac. Raspisan je javni natječaj te je odabrano 11 studenata (svi koji su se i prijavili) za dobijanje
stipendije.
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.
Kao što sam već ranije naveo završena je rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“, čime je
osiguran dodatni prostor za svu djecu koja su bila na „listi čekanja“ – sada će biti svi upisani, a općina
Oriovac i nadalje sufinancira isti u iznosu od cc 70%.
Dječji vrtić se upravo prijavljuje na javni natječaj na kojemu će nadamo se proći, a kojim sredstvima će
se uz ostale projekte osigurati i produženo radno vrijeme. Ukoliko nam budu odobrena sredstva
projekti i produženi rad vrtića će 24 mjeseca biti financirano iz projekta, a po isteku istoga općina će
financiranjem nastojati održati projekt i nadalje.
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 do kraja 2020.godine realiziran u cijelosti – 10 mladih obitelji je ostvarilo potporu od po
30.000,00 kuna i sa njima su zaključeni Ugovori i svi su isplaćeni u cijelosti.

Krajem godine održana je završna konferencija projekta „Radom za zajednicu i sebe“ iz programa
„Zaželi“ koji je za područje 3 općine - Oriovac, Brodski Stupnik i Nova Kapela – provodila Lokalna
akcijska grupa Posavina – LAG. Projekt je bio vrijedan 8,3 milijuna kuna i zapošljavao je 22 žene s
područja općine Oriovac, a njihove usluge koristilo cca 180 krajnjih korisnika. Ovaj projekt pokazao je
svoje višestruke koristi, te je krenuo i nastavak kroz program „zaželi II“ koji zapošljava 28 žena s
područja općine Oriovac i trajati će 12 mjeseci.

GOSPODARSKI POTENCIJAL
Općina Oriovac donijela je odluku o načinu i uvjetima korištenja nekretnina u Poduzetničkoj zoni
Čaplja u Oriovcu, kojom pruža različite pogodnosti za sve potencijalne ulagače koji će omogućiti razvoj
poduzetništva u općini i otvoriti nova radna mjesta.
Sukladno Odluci raspisao sam javni natječaj na koji se prijavio potencijalni investitor koji je na sjednici
Općinskog vijeća i odabran.
Tijekom 2021.godine planiram raspisati javni natječaj za preostale čestice/nekretnine kako bi, uz naše
minimalne uvjete, privukao ulagače i riješio ostale slobodne parcele.
POLJOPRIVREDA
Općina Oriovac je kao što i sami znate, raspisala javni natječaj za poljoprivredno zemljište u vlasništvu
Republike Hrvatske i na sjednici vijeća su, na prijedlog Povjerenstva, izabrani najpovoljniji ponuditelji.
Kompletan materijal sam poslao u Ministarstvo poljoprivrede krajem 2020.godine i još uvijek nisam
dobio odgovor – odnosno suglasnost. Iz Ministarstva su se početkom godine javili i tražili dopunu
dokumentacije – od koverti, knjige pošte, ponuda i sl. – jer su zaprimili prigovore nekolicine
poljoprivrednika s područja općine . Očekujemo uskoro da ćemo dobiti odgovore od Ministarstva.
VATROGASTVO/ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
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 zaštitu i spašavanje Državna uprava za zaštitu i spašavanje provela je osposobljavanje za
članove stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava na
području općine.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Općina Oriovac je krajem 2020.godine završila sa izgradnjom Reciklažnog dvorišta koje je 1.veljače
započelo sa radom.
Na sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o načinu i uvjetima obavljanja usluge prikupljanja
komunalnog otpada, po kojoj koncesionar i obavlja uslugu.
U zadnje vrijeme se pojavilo dosta upita, odnosno primjedbi na odvoz komunalnog otpada. Naime
mještani bi htjeli da se poveća broj odvoza komunalnog otpada – sada se vozi svakih 14 dana po našoj
odluci – pa ćemo vidjeti daljnje reakcije i ukoliko bude potrebno povećati ćemo broj odvoza, a što
uključuje i povećanje cijene odvoza.
Vezano uz zaštitu okoliša i ljudi krajem 2020.godine provedena je obveza deratizacija – suzbijanje
štetnika – glodavaca – kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti.

IMOVINA OPĆINE
Krajem prošle godine izradili smo Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine za ovu
2021.godinu, što nam je i zakonska obveza, temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom.

Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom u vlasništvu Općine,
te provedbene mjere sa analizom stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine kao npr. upravljanje
poslovnim prostorima, građevinskim zemljištem i dr.
Pri kraju smo sa ustrojem registra imovine općine Oriovac u kojemu će biti navedena sva imovina
općine sa brojevima čestica, vrijednosti imovine i dr. i koja će se po završetku staviti na stranicu općine
kako bi svi imali uvid u isto.

SPORT, KULTURA – MANIFESTACIJE
Zbog pandemije korona virusa u 2020.godini smo bili ograničeni sa sportskim i kulturnim
događanjima te su ista svedena na najmanju moguću mjeru, odnosno obavljena su samo nužna
dozvoljena događanja.

ZAKLJUČAK
Nastojao sam uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog odjela i svoje
zamjenice, u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti, a u okviru financijskih
mogućnosti planiranih proračunom, na način koji osigurava uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje
lokalnih potreba mještana općine, te sam mišljenja da sam odgovorno i kvalitetno ispunio i
ispunjavam svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine kao jedinice lokalne samouprave.

NAČELNIK
Antun Pavetić

