
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ORIOVAC 
 
Klasa: 022-01/21-01/82 
Urbroj: 2178/10-01-21-1 
Oriovac, 15.09.2021.godine. 
 
 

I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A 
sa 4. sjednice Vijeća općine Oriovac održane 14.09.2021.godine  

sa počekom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac 
 
 

NAZOČNI:  Karlo Tomljenović, Matija Jošić, Dalibor Pešutić, Tadija Krištija, Mirko Beketić, Petar 
Sarić,  Renata Zulić Milača, Jelena Ivezić, Zrinka Galović, Josip Pišonić, Đuro Pavelić, Nikola                     
Kuterovac 
 
ODSUTNI:  Željko Galović 
 
OSTALI NAZOČNI: Antun Pavetić, Anica Hemen, Katarina Lesiov,  Kristina Nikičić                                   
  
ZAPISNIK  VODILA: Darija Jandik 
 
Predsjednik Vijeća općine Oriovac Matija Jošić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže 
uz dopunu – davanje Suglasnosti na studiju predizvodljivosti gradnje pristaništa na rijeci Savi 
u svrhu razvoja putničke, izletničke i sportsko-rekreacijske plovidbe slijedeći 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa  3. sjednice Vijeća općine Oriovac 
2. Aktualan sat 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za razdoblje 01.01. – 

30.06.2021.godine  
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za razdoblje lipanj – prosinac 2021.godine  
5. Očitovanje na Zahtjev općine Brodski Stupnik  
6. Donošenje Odluke o pristupanju urbanom području grada Slavonskog Broda  
7. Davanje Suglasnosti na studiju predizvodljivosti gradnje pristaništa na rijeci Savi u svrhu 

razvoja putničke, izletničke i sportsko-rekreacijske plovidbe 
 
Dopunjeni dnevni red jednoglasno usvojen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ad.1. 
 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC  
 
 

Zapisnik sa 3.sjednice Općinskog vijeća općine Oriovac se jednoglasno usvaja. 
 

 
Ad.2. 

 
AKTUALAN SAT 

 
- Predsjednik vijeća Matija Jošić postavlja pitanje koje je potaknuto na prošlo sjednici 

vezano za pješački prijelaz kod O.Š. u Lužanima i kojoj je fazi, da li će se čekati natječaj 
ili će se ići samostalno – Načelnik daje odgovor da će se čekati natječaj  i poziv MUP-a 
na koji smo se 2 puta prijavljivali, a da će se istovremeno vidjeti kakve su cijene i 
potencijalnih izvođača radova u slučaju da natječaj ne bude i da se odlučimo ići u te 
radove sami do konca godine, jer je isto stavljeno u plan proračuna. 

- Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne izvijestila po 
pitanju koncesije za dimnjačara, raspisan je natječaj na koji se javio 1 ponuditelj koji 
nije imao kompletnu dokumentaciju te nije zadovoljio uvjete iz natječaja. Ovih dana će 
se ponovno raspisati natječaj za koncesiju dimnjačarskih poslova. 

- Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu Anica Hemen je nazočne izvijestila po 
pitanju komunalnog redara, s obzirom da je komunalna redarica na bolovanju, raspisali 
smo natječaj za prijem komunalnog redara na određeno vrijeme, javila nam se 1 osoba 
koja nije prihvaćena iz razloga što je u radnom odnosu, ponovno je raspisan natječaj, 
javila se jedna osoba iz Slavonskog Broda i ovih dana će biti pozvana na razgovor, pa 
će se vidjeti da li zadovoljava uvjetima natječaja. 

- Predsjednik vijeća Matija Jošić postavlja pitanje da li će se riješiti pješački prijelaz preko 
ceste  ul. Stjepana Ilijaševića i L.Ilića u Oriovcu – načelnik daje odgovor da pokušava 
stupiti u kontakt sa tvrtkom gos. Vrljića koji bi izveo te radove i nada se da će to biti 
ovih dana. 

- Josip Pišonić postavlja pitanje kada će se završiti radovi na Markovom trgu u Sl.Kobašu 
– načelnik daje odgovor da će ovih dana ponovno obaviti razgovor sa tvrtkom I.K.S. da 
bi iste radove završio. 

- Josip Pišonić postavlja pitanje kada će se rušiti stan pravoslavne crkve koja se nalazi u 
Sl.Kobašu – dobiva odgovor od Načelnika da je obavio razgovor sa pravoslavnim 
svećenikom Ratkom Gatarevićem, koji je iskazao interes da im općina pomogne, ali se 
čeka mišljenje njihovog partijaha, i za sada se ne javljaju. 

- Josip Pišonić postavlja pitanje da li će i kada Hrvatske vode sanirati (rekonstrukcija 
asfata) ceste u Sl.Kobašu koje su oštećene prilikom radova obnove savskog nasipa i 
zamoljava da se Općina uključi u rješavanje istoga – načelnik je odgovorio da je  u 
kontaktu sa izvođačima, da oni imaju osigurana sredstva za sanaciju ceste i da će to biti 
izvršeno 



- Jelena Ivezić zamoljava da materijali za slijedeće sjednice Općinskog vijeća se 
dostavljaju i u tiskanom obliku i putem email-a  - dobiva odgovor od predsjednika 
Općinskog vijeća da će se u buduće tako  materijali i dostavljati svim vijećnicima. 

- Jelena Ivezić smatra da odnos tvrtke I.K.S. nije profesionalan, jer bi istoj prioritet 
radova trebala biti Općina. 

- Jelena Ivezić postavlja pitanje da li će se riješiti struja na groblju u Radovanju – dobiva 
odgovor od Načelnika da će se ući u to i Hepu podnijeti zahtjev za priključak. 

- Jelena Ivezić postavlja pitanje da li će se nastaviti radovi izgradnje staze u Radovanju 
do kraja ili se staje sa istim radovima – Načelnik daje odgovor da će se ići sa radovima 
do kraja sela, ali neće biti ove jeseni nego će se isti nastaviti slijedeće godine. Anica 
Hemen je nazočne izvijestila da će se za izgradnju staze u Radovanju od Ministarstva 
regionalnog razvoja dobiti  170.000,00 kuna,  a ista košta cca 500.000,00 kuna. 

- Renata Zulić Milača je nazočne upoznala da su penjalice u parku polomljene i da ih 
treba popraviti – dobiva odgovor od načelnika da će se isto popraviti. 

- Đuro Pavelić  je obavijestio da bi ŽUC trebao sanirati cestu u Malinu preko puta pruge 
prema Lužanima – dobiva odgovor od Načelnika da je ŽUC i prije obaviješten ali nisu 
do sada ništa poduzeli, ponovno će se pismeno obratiti ŽUC-u. 

- Đuro Pavelić je nazočne upoznao da je ulica kraj doma u Malinu uništena zbog 
izvlačenja drva od strane Hrvatskih šuma – dobiva odgovor od Načelnika da mi ne 
možemo zabraniti izvoz drva, ali će obaviti razgovor sa djelatnicima Hrvatskih šuma . 

- Đuro Pavelić predlaže da se u Malinu lijevo od pruge  ul. Ante Starčevića postavi 
rasvjeta sa 5 stupova – dobiva odgovor od Načelnika da će se isto dogovoriti  sa tvrtkom 
Orioelektro. 

- Karlo Tomljenović daje dopunu sa prethodne sjednice o inicijativi osnivanja 
komunalnog poduzeća, predlaže da se formira radna grupa koja bi pripremila plan 
komunalnog poduzeća – dobiva odgovor od Anice Hemen da za osnivanje komunalnog 
poduzeća treba napraviti financijski plan i isplativost, treba cijela analiza koje poslove 
će ono obavljati  i na kraju odluka Općinskog vijeća o osnivanju. 

- Karlo Tomljenović zamoljava informaciju po pitanju izgradnje pristaništa na rijeci Savi 
u Slav.Kobašu – dobiva odgovor od Načelnika da je bio u Osijeku u Zavodu za prostorno 
planiranje koji će raditi našu izmjenu i dopunu PPUOO i Općinsko vijeće treba dati 
suglasnost za studiju predizvodljivosti gradnje pristaništa na rijeci Savi, jer je 
projektiranje u tijeku. 

- Karlo Tomljenović je ponudio neka rješenja (izgradnja staza pored pruge) za prijelaz 
preko željezničke pruge – dobiva odgovor od Načelnika da HŽ radi rekonstrukciju pruge 
Novska – Tovarnik, i trebamo ponovno  vidjeti sa HŽ-om da izgradnju  pružnog prijelaza 
u Oriovcu stave u plan proračuna za 2022.godinu, ponovno ćemo uputiti dopis HŽ. 

- Karlo Tomljenović zamoljava informaciju da li je k.č.br. 2295 ucrtana za koju je dao 
primjedbu u Javnoj raspravi PPUOO 2017.godine – dobiva odgovor od Načelnika da će 
se provjeriti. 

- Dalibor Pešutić postavlja pitanje kada će se asfaltirati nerazvrstane ceste u svim 
naseljima općine – dobiva odgovor od Načelnika da su iste u planu, za neke imamo i 
građevinske dozvole i čeka se natječaj, kojeg za sada nije bilo ove godine, , a sami do 
kraja godine nemamo financijskih sredstava. 

- Dalibor Pešutić zamoljava informaciju u kojoj je fazi Lovački dom Lužani i zašto se nije 
prijavljivalo na natječaj – dobiva odgovor od Načelnika da smo već govorili o tome, da 
je taj projekt bio zaustavljen, no poznato je da je ponovno aktivan, te je projektiranje i 



ishođenje građevinske dozvole u tijeku. Tek tada se možemo javiti na neki javni poziv 
(natječaj), kada isti bude objavljen. 

- Dalibor Pešutić zamoljava da se dostave podaci koje su nekretnine, privatni i poslovni 
prostori  u vlasništvu općine Oriovac. 

- Renata Zulić Milača postavlja pitanje kada će se asfaltirati ulica Oriovačkih žrtava u 
Oriovcu – dobiva odgovor od Načelnika da za sada nije u planu za ovu godinu.. 

- Nikola Kuterovac postavlja pitanje da li Turistička zajednica općine Oriovac financira 
manifestacije naših udruga a vezano uz natječaj za udruge koji je objavila TZ merdiana 
Slavonica. Dobiva odgovor od načelnika da je ta TZ sastavljena od tri TZ i  svaka od tri 
općine financira udruge sa svog područja. Budući da su to opet sredstva iz Proračuna 
općine, načelnik smatra da će trebati nešto mijenjati vezano uz natječaj Turističke 
zajednice, jer se udruge redoviti i inače financiraju iz Proračuna općine, pa ovo smatra 
nepotrebnim, ili dvojnim financiranjem, ali iz istog izvora.. 

- Mirko Beketić postavlja pitanje da li će se kvalitetno sanirati pješačka staza preko 
mosta u Lužanima – dobiva odgovor od Načelnika da je poslan dopis ŽUC-u ali s 
obzirom da nisu ništa poduzeli oko rješavanja istoga općina će ponovo uputiti dopis 
prema ŽUC-u. 

- Mirko Beketić smatra da se što prije trebaju asfaltirati  nerazvrstane ceste.  
 

Ad.3. 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC  
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2021.GODINE 

 
Načelnik je nazočne  izvijestio da je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 
i 15/15) propisana  obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 
predstavničkom tijelu na donošenje do 30. rujna  tekuće godine. Sadržaj godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 
proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17,1/20). Ukupni prihodi općine  Oriovac i dječjeg 
vrtića Ivančica Oriovac ostvareni su u iznosu od 9.803.709,85 kn što je 33,98 od planiranog. 
Ukupni rashodi općine  Oriovac i dječjeg vrtića Ivančica Oriovac ostvareni su u iznosu od 
9.631.796,55 kn, što je 33,07 % od planiranog. Polugodišnjim  izvještajem o izvršenju 
Proračuna Općine Oriovac i dječjeg vrtića Ivančica  za 2021.godinu utvrđen je manjak 
rashoda/izdataka nad prihodima/primicima  u iznosu od 426.272,73  kune .  
Ukupni prihodi dječjeg vrtića Ivančica iznose 1.409.153,00 kn. 
Ukupni rashodi dječjeg vrtića Ivančica iznose 1.395.765,00 kn 
Struktura financijskog rezultata 
Nakon obračuna poslovanja i provedenih knjiženja utvrđeni su sljedeći rezultati: 
92211—višak prihoda poslovanja 48.018.750,00 kn  
92222-   manjak prihoda od nefinancijske imovine 53.011.455,00 kn 
Ukupan rezultat poslovanja- manjak preneseni-4.992.705,00. 
Financijska imovina općine zajedno sa proračunskim korisnikom na dan 30.6.2021.godine: 
Ukupna financijska imovina 13.014.563,12 
 novac u banci- 156.822,00 
depoziti jamčevine- 623.249,81 
dionice- 4.125.560,30 
potraživanja za prihode poslovanja-7.712.329,70 



Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – 278.220,38 
Unaprijed plaćeni rashodi -118.430,93 
Stanje obveza općine i proračunskog korisnika na dan 30.6.2021.godine: 
Ukupne obveze na dan 30.06.2021.  iznose 9.144.393,00 kn , dospjele obveze 7.760.206,00 
kn i nedospjele obveze 1.384.187,00 kn. 
Obveze za zaposlene-118.132,51 
Obveze za materijalne rashode- 4.191.213,95 
Obveze za financijske rashode – 74.582,11 
Obveze za naknada građanima i kućanstvima -473.672,44 
Obveze za nabavu proizvedene dug.imovine-849.454,35 
Obveze za dodatna ulaganja – 101.390,59 
Obveze za kredite – 3.335.947,05. 
Poslije rasprave Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za razdoblje 
01.01. – 30.06.2021.godine se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.4. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH 
STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE ORIOVAC  

ZA RAZDOBLJE LIPANJ-PROSINAC 2021.GODINE 
 

Anica Hemen, Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu je nazočne upoznala da je Zakonska 
osnova za donošenje ove Odluke sadržana  u odredbi članka 10. stavka 3. zakona o financiranju 
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma(N.N. 29/19 i 98/19). Člankom 4. st.3. 
zakona propisano je da se političke stranke i nezavisni vijećnici mogu financirati iz proračuna 
jedinica samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom, isključivo za ostvarenje 
ciljeva utvrđenih programa rada i financijskim planom. Članak 10. st.3. određeno je da Odluku 
o rasporedu sredstava donosi predstavničko tijelo. Pravo na redovito godišnje financiranje 
imaju političke stranke i nezavisni vijećnici koji su prema konačnim rezultatima izbora dobili 
mjesto člana u Općinskom vijeću. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun političke 
stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno, u jednakim iznosima, 
odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom 
tromjesečja, u tom se tromjesečju  isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. 
Člankom 7.st.1. propisano je da se sredstva raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos 
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj stranci koja je bila 
predlagatelj liste, pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta. Za svakoga člana 
Općinskog vijeća podzastupljenog spola, politička stranka i nezavisnih vijećnika pripada i pravo 
na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, i to ako je 
zastupljenost jednog spola u Općinskom vijeću niža od 40%.  
U Općinskom vijeću općine Oriovac sredstva se raspoređuju kako slijedi: 

- Hrvatska demokratska zajednica HDZ … 5 članova  + 2 članice … 6.352,62  kn/godišnje 
- Most-Demokratski pokret DP ……………..3 člana …………………………3.665,00  kn/godišnje 
- Hrvatska seljačka stranka HSS ………….  1 član ……………………………. 1.221,69  kn/godišnje. 

Nezavisni vijećnici odrekli su se svoje naknade, tj. sredstva za rad političkih stranaka i 
nezavisnih lista. 



Poslije rasprave Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za razdoblje lipanj-prosinac 2021.godine se 
jednoglasno usvaja.   

 
Ad.5. 

 
OČITOVANJE NA ZAHTJEV OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 
Načelnik je nazočne upoznao da je u općinu Oriovac dostavljen zahtjev i zamolba općine 
Brodski Stupnik za korištenje usluge sakupljanja i skladištenja otpada u Reciklažnom dvorištu 
u vlasništvu općine Oriovac. Poslije rasprave sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržana donosi se 
Zaključak  da se daje suglasnost općini Brodski Stupnik za korištenje usluge sakupljanja i 
skladištenja otpada u novoizgrađenom Reciklažnom dvorištu u vlasništvu općine Oriovac, uz 
naknadu za korištenje Reciklažnog dvorišta Oriovac u iznosu od 20.000,00 kuna mjesečno, te 
se predlaže zaključiti  Sporazum  do 31.12.2021.godine. 
 

Ad. 6. 
 

DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU URBANOM PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA 
 

Načelnik je nazočne upoznao po pitanju ove točke, te poslije rasprave Odluka o pristupanju 
urbanom području grada Slavonskog Broda usvaja se sa 11 glasova za i 1 glas suzdržan.  
 

Ad.7. 
 

DAVANJE SUGLASNOSTI NA STUDIJU PREDIZVODLJIVOSTI GRADNJE PRISTANIŠTA NA RIJECI 
SAVI  

 
Načelnik je nazočne upoznao po pitanju ove točke, poslije rasprave jednoglasno se daje 
suglasnost na Studiju predizvodljivosti pristaništa na rijeci Savi u svrhu razvoja putničke, 
izletničke i sportsko-rekreacijske plovidbe. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
 
                                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                             OPĆINE ORIOVAC 
 

Zapisnik vodila :                                                         Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig.  

  Darija Jandik                                                                              

                                                                                                                 


