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RIJEČ NAČELNIKA 

Dragi mještani Gorjana i Tomašanaca, 

Približili smo se kraju još jednoga mandata koji 

smo općinski vijećnici i ja kao općinski načelnik 

obnašali protekle četiri godine. Ovom prilikom 

želim Vam prikazati i približiti naš rad u proteklom 

razdoblju. 

Zajedno s djelatnicima u općinskoj upravi zalagali 

smo se kako bismo u našoj sredini proveli u djelo 

što veći broj projekata i ideja, od kojih su se neke u 

ne tako dalekoj prošlosti činile gotovo nemoguće. 

Istovremeno smo brinuli o potrebama mještana i 

nastojali riješiti svaki zadatak koji je pred nas stavljen na najbolji mogući način. 

Iako smo mala Općina, uz dosta rada, upornosti i suradnje s lokalnim, županijskim i 

državnim institucijama uspjeli smo realizirati projekte koji će u budućnosti koristiti svim 

mještanima naše Općine. 

U ovome mandatu ulaganja na području Općine Gorjani prešla su 30 milijuna kuna, od 

čega smo 24,6 milijuna kuna uspjeli osigurati iz EU fondova, državnih ili županijskih 

programa sukladno javnim pozivima na koje se Općina prijavljivala sa svojim projektima i 

programima.  

Privodimo kraju gradnju dječjeg vrtića, vrijednog 6,8 milijuna kuna, sudjelovali smo u 

INTERREG prekograničnom programu vezanim uz solarnu energiju, gradili pješačke staze, 

nerazvrstane ceste, autobusna ugibališta, kružni tok, uređivali poljske putove, obnavljali i 

gradili crkvene objekte, javne objekte, domove i prostore udruga, dječja igrališta te 

provodili druge kapitalne projekte. 

Uspjeli smo osigurati financijska sredstva za projektnu i plansku dokumentaciju koja će 

doprinijeti razvoju općine u budućnosti. 

Brinuli smo o demografiji, osim već spomenutog 

dječjeg vrtića, odlučili smo podupirati mlade 

obitelji s novčanim iznosom od 50.000,00 kn za 

gradnju obiteljskih kuća. Dvije obitelji već su 

potpisale ugovore u sklopu ove mjere, a planira se 

svake godine dodijeliti potporu za ukupno 5 

mladih obitelji.  

Sufinanciramo vrtić, školske materijale i ostale 

potrebe učenika osnovne škole, karte 

srednjoškolcima, dajemo financijske pomoći svim 

redovnim studentima, financiramo predškolu, 

dodjeljujemo naknade za novorođenčad.  
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Sve ovo činimo kako bismo potakli demografsku obnovu naše sredine, zadržali mlade te ih 

potakli na ostanak i dolazak na područje naše Općine. 

Općina brine i o umirovljenicima, osim redovne isplate uskrsnica i božićnica, Općina je 

uspješno povukla sredstva iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 9,6 milijuna kuna za 

tri programa: program Zaželi I. i II. te projekt Aktivna mreža osoba starije životne dobi, 

preko kojih smo osim povećanja lokalnog zaposlenja, doprinijeli boljem, aktivnijem i 

dostojanstvenijem životu naših umirovljenika. 

Od iznimne je važnosti suradnja sa udrugama na području Općine Gorjani. Za redovan rad 

i projekte udruga izdvojili smo preko 800.000,00 kn te imali odličnu suradnju, kako s 

udrugama tako i sa školom, župom, liječničkom ambulantom, poštom te drugim 

institucijama i organizacijama. 

Samo zajedničkom suradnjom možemo ostvariti sve ciljeve i potrebe naših mještana, 

trudili smo se u tome najbolje što smo mogli i nadam se kako smo barem dijelom i uspjeli. 

Na kraju, dopustite mi da zahvalim svim svojim djelatnicma, članovima općinskog vijeća 

na čelu s predsjednikom vijeća, svom zamjeniku, svim suradicima i mještanima Općine 

Gorjani jer bez vas ne bi bilo moguće ostvariti ove rezultate. 

Vaš načelnik, 

        Ivan Lović 

 

_______________________________________________________________ 

ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U OPĆINU GORJANI 

Partnerski pristup donosi konkretne rezultate 

Ravnomjeran razvoj svih dijelova Osječko-

baranjske županije polazna je postavka u radu 

župana Ivana Anušića, koja se u protekle četiri 

godine potvrdila konkretnim odlukama i učincima. 

Tako je Osječko-baranjska županija na području 

Općine Gorjani za različite projekte osigurala čak 

4,48 milijuna kuna. 

Sukladno nadležnostima županije i općine najveća 

ulaganja bila su na području školstva gdje se 

osobito ističe energetska obnova zgrade Osnovne 

škole Gorjani. Ukupna vrijednost projekta je 2,22 

milijuna kuna, od čega sredstva EU iznose 1,24 

milijuna kuna, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 554.000,00 kuna te Osječko-

baranjske županije 421.000,00 kuna. Njime je obavljena toplinska izolacija vanjskih zidova, 
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zamijenjena stolarija, napravljena toplinska izolacija stropa, ugrađena LED rasvjeta, 

obnovljen sustav grijanja. Nakon realizacije projekta ušteda toplinske energije za grijanje 

iznosi 67 %, a energetski razred se promijenio iz D u B. 

Županija i Općina Gorjani partnerski su pristupili i projektu „Školski obrok za sve“, za koji 

su od 2018. do 2020. godine izdvojili 157.177,61 kunu, s tim da je Županija podmirila 80 

%, a općina 20 % tog iznosa kojim je 88 učenika ove škole imalo besplatan i kvalitetan 

školski obrok. Naravno, stalna su ulaganja u redovito održavanje zgrada i opreme 

Osnovne škole Gorjani i Područne škole Tomašanci, ali i za druge njihove potrebe i 

programe.  

U radovima na prometnicama posebnu pozornost imale su rekonstrukcije kružnog toka u 

Gorjanima u vrijednosti 400.000,00 kuna te nerazvrstane ceste u Tomašancima 

(218.730,00 kuna). 

Kroz projekt "Dostupnija primarna 

zdravstvena zaštita na području 

cijele Osječko-baranjske županije", 

koji je usmjeren i na poboljšanju 

pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj 

zaštiti u udaljenijim područjima 

županije, za ordinaciju obiteljske 

medicine u Gorjanima isporučena 

je medicinsko-tehnička i 

dijagnostičko-terapijska oprema 

(UZV 1, kardiološko-pulmološka i 

fizikalna) u vrijednosti 218.228,55 

kuna. 

Krajem prošle godine Osječko-baranjska županija je provela postupak nabave i odabrala 

izvođača radova za pet dječjih igrališta, među kojima je i igralište u Gorjanima, za čiju je 

izgradnju i opremanje uložila 126.473,75 kuna. Već ranije je financijski pomogla pripremu 

projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Gorjanima (94.000,00 kuna). 

Naravno, Osječko-baranjska županija kontinuirano pomaže i rad dva vatrogasna društva, 

jednokratnim donacijama pomogala je uređenje Župne crkve sv. Jakova apostola, rad 

KUD-a Gorjanac, Lovačkog društva Lisica, nogometnih klubova iz oba sela, svake godine 

osigurava sredstva za ogrjev, isplaćene su i određene potpore poljoprivrednicima za 

proizvodnju i preradu njihovih proizvoda, a značajna sredstva (173.086,28 kuna) uložena 

su i u geodetsko-katastarsku izmjeru zemljišta na području Općine Gorjani.  
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1. KAPITALNE INVESTICIJE 

Izgradnja dječjeg vrtića 

U 2018. g. Općina je otkupila dvije 

nekretnine u centru naselja 

Gorjani za potrebe gradnje dječjeg 

vrtića. Ukupna vrijednost 

kupljenih nekretnina iznosila je 

330.000,00 kn. 

25. srpnja 2018. g. potpisan je 

ugovor o izradi projektne 

dokumentacije s tvrtkom Helion group d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost projektne 

dokumentacije iznosila je 189.375,00 kn, dokumentacija je dovršena početkom rujna te je 

dobivena građevinska dozvola. 50 % vrijednosti projektne dokumentacije, odnosno 

94.687,50 kn sufinancirala je Osječko-baranjska županija.  

Sredstva za gradnju vrtića odobrena su temeljem 

javnog poziva iz Programa ruralnog razvoja, 

podmjere 7.4.1., na koji se Općina prijavila. 15. 

travnja 2019. g. potpisan je Ugovor o financiranju 

izgradnje Dječjeg vrtića u Gorjanima. Ugovor je 

potpisan između Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koju je 

zastupala ravnateljica Matilda Copić i Općine 

Gorjani, koja je zastupana po općinskom načelniku Ivanu Loviću. Intenzitet potpore za 

izgradnju dječjeg vrtića iznosi 6,71 milijun kuna.  

U svibnju 2019. srušene su zgrada nekadašnjeg PIK-a i kuća 

Lovaković, obje u centru Gorjana, gdje je planirana gradnja budućeg 

vrtića. Izrađen je izvedbeni projekt, čija je vrijednost iznosila 

114.875,00 kn. 

Nakon provedenog postupka javne nabave, 29. listopada 2019. g. 

potpisan je Ugovor o izgradnji s izvođačem radova, tvrtkom „Kala“ iz 

Cernika, a radovi su započeli u siječnju 2020. g. Do travnja 2021. g. 

veći dio radova na zgradi vrtića su dovršeni, zgrada je pod krovom, 

uređena je fasada, postavljena stolarija, u unutrašnjosti su 

postavljene potrebne instalacije, pri kraju su građevinski i obrtnički 

radovi te se uskoro očekuje opremanje i primopredaja objekta. 

Ujedno je općinsko vijeće donijelo Odluku o osnivanju ustanove 

Dječjeg vrtića „Krijesnica-Gorjani“ te je Odluka poslana na suglasnost nadležnom 

Ministarstvu. 
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INTERREG IPA-CBC prekogranični program Hrvatska-Srbija: projekt R-SOL-E 

Općina Gorjani prijavila je zajedno s 

gradovima Belišćem i Novim Sadom 

projekt R-SOL-E (Renewable Solar 

Energy) na javni poziv iz europskog 

programa prekogranične suradnje 

Hrvatska - Srbija (Interreg IPA-CBC). 

Projekt je odobren, a Općina Gorjani je 

kroz projekt dobila 103.492,00 € 

bespovratnih sredstava za sufinanciranje 

85 % aktivnosti.  
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Na području Općine Gorjani 

izrađen je SEAP program, 

postavljena solarna elektrana 

na zgradi KTC Lucije Karalić u 

2018. g. te su postavljena dva 

solarna stabla na javnim 

površinama u Gorjanima i 

Tomašancima. Projekt je 

trajao 20 mjeseci, a tokom 

trajanja projekta održane su 

brojne radionice i druge aktivnosti u svrhu promicanja obnovljivih izvora energije. Za 

Općinu Gorjani ovo je bilo novo iskustvo i čast što smo imali priliku sudjelovati kao 

partner u ovome projektu s gradovima Belišćem i Novim Sadom. 

      

  

Obnova unutrašnjosti Župne crkve sv. Jakova ap. U Gorjanima 

Nakon provedenih istaživačkih radova na obnovi bojanih slojeva unutrašnjosti crkve, u 

prethodnom razdoblju započela je obnova unutrašnjosti. 

U ovom periodu dovršeno je 

oslikavanje stropa i svetišta, 

gletanje zidova, oslik zidova, 

obnova slika na bočnim 

oltarima, obnova samih oltara, 

obnovljene su postaje križnoga 

puta, kipovi, postavljene su nove 

pločice na pod crkve, kamen u 

sakristiji, izrađene su nove klupe 

te postavljene novoobnovljene orgulje iz 1861. g., čija je kolaudacija održana 29. 

listopada 2017. g. 

Kako u jednom dijelu obnove crkve Župa nije imala župnika, veći dio radova vodio je 

općinski načelnik u suradnji s tadašnjim župnim upraviteljem vlč. Šimom Domazetom, dok 

je kasnije radove vodio novoimenovanu župni upravitelj Župe Gorjani vlč. Krešimir Bulat.  
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Najveći dio radova financiran 

je sredstvima Ministarstva 

kulture, zatim sredstvima 

vjernika Župe Gorjani, 

sredstvima Đakovačko-

osječke nadbiskupije, Općine 

Gorjani te Osječko-baranjske 

županije. U ovom razdoblju 

Općina je uložila 75.768,75 

kn, a ovim sredstvima financirani su završni restauratorski radovi i izrada klupa. 

 

Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza na području Općine Gorjani 

Općina Gorjani izradila je projektnu dokumentaciju za izgradnju pješačkih staza u 

naseljima Gorjani i Tomašanci. U Tomašancima je izvršeno formiranje katastarskih 

čestica pješačkih staza, koje su izdvojene iz katastarskih čestica na kojima se nalazi cesta. 

Ovaj postupak proveden je zbog budućih prijava na javne pozive za financiranje izgradnje 

pješačkih staza. 

Prva sredstva odobrena su 2017. g. od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

EU u iznosu od 300.000,00 kn, ovim sredstvima izradile su se pješačke staze u centru 

naselja Gorjani uz dodatno sufinanciranje Općine Gorjani pa je ukupna vrijednost radova 

iznosila 433.240,76 kn. 

              

Izgradnja pješačkih staza nastavljena je u 2018. g., kada su izvođeni radovi na 

rekonstrukciji staze u centru naselja Tomašanci, odnosno u ulicama Kralja Tomislava i 

Stjepana Radića, radovi su dovršeni u veljači 2019. g., a njihova ukupna vrijednost iznosila 
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je 402.900,00 kn te ih je u cijelosti financirala Općina Gorjani.  

Treća faza radova započela je u ožujku 2021. g. Započela je izgradnja pješačkih staza u 

ulici Stjepana Radića u Tomašancima. Vrijednost ove faze radova iznosi 613.896,88 kn. 4. 

ožujka 2021. potpisan je Ugovor o finaniranju između Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije i Općine Gorjani, po kojem Ministarstvo sufinancira projekt s 

iznosom od 300.000,00 kn, dok ostatak sufinancira Općina Gorjani. 

  

 

Proširenje nerazvrstane ceste prema groblju u Tomašancima 

Prema mjesnom groblju u Tomašancima početkom 2017. g. započeli su radovi na 

proširenju dijela nerazvrstane ceste. Vrijednost investicije iznosila je 346.436,34 kn, a 

radove je u cijelosti financirala Općina Gorjani. U ovome mandatu radovi su dovršeni i 

isplaćeni u cijelosti. Primopredaja ceste izvršena je 11. srpnja 2017. g. 

  

 

Kapelica na groblju u Tomašancima 

Kapelica na groblju u Tomašancima izgrađena je u prethodnom razdoblju, a tokom 2019. 

g. postavljena je drvena stolarija na ovaj objekt. Stolariju je izradio stolar Mato Škorić iz 

Koške, a ukupna vrijednost stolarije iznosila je 46.000,00 kn. 



OPĆINA GORJANI      MANDAT 2017. – 2021. 

11 
 

                  

 

Obnova Kapele sv. Tri kralja 

Nakon prethodnih konzervatorsko-restauratorskih i arheoloških istraživanja, 2018. g. 

započeli su radovi na obnovi Kapele sv. Tri kralja (osmanske kule iz 16. st.). U ovoj fazi 

obnovljen je zvonik i zabatni zid kapele, a sredstva za ovu namjenu osiguralo je 

Ministarstvo kulture u iznosu od 100.000,00 kn te Općina Gorjani u iznosu od 33.627,00 

kn. Osim toga provedena su arheološka istraživanja u unutrašnjosti kapele koje je proveo 

HRZ Zagreb. 

  

 

 

 

 

 

 

 



OPĆINA GORJANI      MANDAT 2017. – 2021. 

12 
 

Oslikana općinska vijećnica i postavljena garaža u općinskom dvorištu 

Nakon temeljne obnove zgrade općinske uprave u Gorjanima, od prosinca 2017. g. do 

siječnja 2018. g. oslikavana je općinska vijećnica i hodnik. Radove su izveli slikari György 

Kiss i Marijan Sušac nakon završetka oslikavanja Župne crkve u Gorjanima. Vrijednost 

oslikavanja iznosila je 20.250,00 kn.  

U općinskom dvorištu postavljena je montažna garaža, radove su izveli obrt Milković i 

Lim-mont iz Đakova, a vrijednost radova iznosi: 65.853,05 kn. Garaža je izgrađena 

početkom 2021. g., a služi za dva općinska kombi vozila. 

    

 

Rekonstrukcija javnih površina centra naselja Gorjani 

2018. g. u Zagrebu je održano poptisivanje 

ugovora s ministricom regionalnog razvoja i 

fondova EU Gabrijelom Žalac za projekt 

rekonstrukcije centra naselja Gorjani. 

Ministarstvo je za ovaj projekt odobrilo sredstva 

u iznosu od 250.000,00 kn. Radovi na projektu 

uređenja centra započeli su u rujnu 2018. g. i 

dovršeni u travnju 2019. g., njihova vrijednost 

iznosila je 614.267,80 kn. Radovi su obuhvaćali 

izgradnju kružnog toka s okolnom 

infrastrukturom (pješačke staze, zelene površine, kolni ulazi). 

Po dovršetku radova na izgradnji kružnoga toka, Bono-obrt iz Vladislavaca izvršio je 

obnovu raspela unutar kružnog toka. Oko križa su posađene biljke, a sadnju je izvršila 

tvrtka Fuderer iz Valpova. 

Osim ovoga projekta izgrađena su parkirališta ispred trgovina  u Gorjanima jer su 

trgovine s izgradnjom kružnog toga izgubile prilaz i dosadašnja parkirališta. Vrijednost 

izgradnje parkirališta iznosila je 188.545,63 kn. 

Osječko-baranjska županija sufinancirala je radove na uređenju centra naselja Gorjani i 

parkirališta s iznosom od 400.000,00 kn, o čemu je potpisan Ugovor o dodjeli potpora iz 

Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. g. 
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Autobusna stajališta i javno parkiralište u Tomašancima 

U 2018. g. Općina Gorjani je započela izradu projektne 

dokumentacije za projekt izgradnje autobusnih stajališta 

i javnog parkirališta za osobne automobile u Općini 

Gorjani, naselju Tomašanci. U 2019. g. izabran je izvođač 

radova, tvrtka Imitor grupa d.o.o. iz Kuševca. Vrijednost 

izvedenih radova izgradnje autobusnih stajališta i 

parkirališta u Tomašancima iznosila je 513.285,14 kn, a 

radovi su trajali od veljače do svibnja 2020. g. 

U kolovozu 2020. g. postavljene su autobusne 

čekaonice, čija je vrijednost iznosila 45.000,00 kn. 

8. svibnja 2020. g. potpisan je Ugovor o sufinanciranju 

između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 
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koje je zastupao ministar Marko Pavić i Općine Gorjani za sufinanciranje ovoga projekta, 

po kojemu je Ministarstvo sufinanciralo projekt u iznosu od 200.000,00 kn, dok je 

Dodatkom I. Ugovora o sufinanciranju od 30. lipnja 2020. g. povećan udio Ministarstva 

na 350.000,00 kn. Ostatak sredstava financirala je Općina Gorjani. 

U proljeće 2021. na javnoj površini ispred Područne škole Tomašanci zasađeni su kuglasti 

javori na mjestu nekadašnjih breza koje su srušene tokom izvođenja radova. 

   

   

 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Tomašancima 

Od lipnja do kolovoza 2020. 

započela je rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste uz Potok u 

Tomašancima. Na cesti je 

postavljen novi osnovni sloj 

kamena te završni asfaltni sloj. 

Ovom cestom spojene su dvije 

ulice u Tomašancima: V. Nazora 

i S. Radića. Vrijednost radova na 

rekonstrukciji ceste iznosila je 

574.305,00 kn. Sukladno javnom pozivu, sredstva za sufinanciranje ovoga projekta 

odobrila je Osječko-baranjska županija u iznosu od 218.730,00 kn, o čemu je 7. prosinca 

2020. g. potpisan sporazum, dok je ostatak sufinancirala Općina Gorjani. 
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Energetska obnova Osnovne škole Gorjani 

Osječko-baranjska županija pokrenula je projekt energetske obnove školske zgrade u 

Gorjanima. Ukupna vrijednost projekta je 2,22 milijuna kuna, od čega sredstva EU iznose 

1,24 milijuna kuna, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 554.000,00 kuna te 

Osječko-baranjske županije 421.000,00 kuna. Njime je obavljena toplinska izolacija 

vanjskih zidova, zamijenjena stolarija, napravljena toplinska izolacija stropa, ugrađena LED 

rasvjeta, obnovljen sustav grijanja. Nakon realizacije projekta ušteda toplinske energije za 

grijanje iznosi 67 %, a energetski razred se promijenio iz D u B. 

   

 

Izgradnja Doma kulture u Tomašancima 

Nastavljeni su radovi na izgradnji Doma kulture u Tomašancima. Radovi su se izvodili u 

drugoj polovici 2017. godine i početkom 2018. g. Vrijednost radova iznosila je 251.556,47 
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kn. Najveći dio ovoga iznosa odnosi se na 

izradu i montažu ventilacijskih elemenata, 

a ostatak na radove i opremanje sanitarnog 

prostora, gletanje ibojanje zidova 

podrumskih prostorija, namještaj (police), 

izradu pomoćnih vrata na objektu, led 

rasvjetu i drugo. 

 

Za ovu svrhu Osječko-baranjska 

županija osigurala je u 2017. g. 

200.000,00 kn, dok je ostatak 

sredstava osigurala Općina Gorjani. 

Sukladno nalazu Državne revizije od 

10. rujna 2018. g., Općini Gorjani je 

naređeno da uredi odnose s DVD-om 

Tomašanci zbog općinskih ulaganja u 

Dom kulture. Općina je ponudila 

DVD-u Tomašanci kako će Općina 

podići kredit i odjednom dovršiti 

izgradnju Doma kulture, pod 

uvjetom da se u vlasnički list upišu 

ulaganja Općine Gorjani u svrhu 

zabrane otuđenja objekta. Pri tome 

bi se Općina kreditno zadužila, a 

kreditom nije planirano opterećenje 

katastarske čestice niti objekta 

Doma kulture već same Općine. DVD 

Tomašanci je ovakav prijedlog odbio. 
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Kako bi uredili odnose vezano uz financijska sredstva, Općinsko vijeće Općine Gorjani na 

svojoj 21. sjednici održanoj 12. ožujka 2021. g. donijelo Odluku o otpisu duga DVD 

Tomašanci iz Tomašanaca u ukupnom iznosu od 1.841.414,00 kn, odnosno radi se o 

iznosu koji je Općina Gorjani uložila kao investitor na projektu. Općina je u izgradnju 

Doma kulture kroz dugi niz godina uložila i značajno veća financijska sredstva, ali su se 

sredstva vodila kao kapitalne donacije DVD-u Tomašanci pa ne ulaze u ovaj dio sredstava. 

 

Kulturno-turistički centar Lucije Karalić 

U rujnu 2017. g. Ministarstvo regionalnog 

razvoja i fondova EU odobrilo je Općini 

Gorjani 250.000,00 kn za radove 3. faze 

rekonstrukcije Kulturno-turističkog centra 

Lucije Karalić, dok je ostatak osigurala Općina 

Gorjani. Radovi su započeli krajem 2017. i 

nastavljeni su u 2018. g. Radove je izvela 

tvrtka Mlaco d.o.o. Izvedeni su radovi na 2. 

katu zgrade, gdje su uređene spavaonice i 

kupaonice za smještaj posjetitelja. Ukupna vrijednost radova u ovoj fazi iznosila je 

363.152,45 kn. 

   

 2019. g. potpisan je novi Ugovor o financiranju 4. faze rekonstrukcije zgrade KTC-a, 

također između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Općine Gorjani po 

kojemu je Općini odobreno dodatnih 250.000,00 kn. Ovim sredstvima izgrađeno je 

parkiralište ispred zgrade KTC-a, čija je ukupna vrijednost bila 358.918,75 kn, ostatak 

sredstava osigurala je Općina Gorjani, a radove je izvršio Obrt Milković iz Gorjana. 
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Spomenik poginulim hrvatskim braniteljima 

Već duže vrijeme Općina je planirala postavljanje spomenika 

hrvatskim braniteljima s područja Općine Gorjani, poginulim u 

Domovinskom ratu. Novo idejno rješenje izradila je prof. Kristina 

Lovrić (Dilber), a postavljanje spomenika planirano je na prostoru 

u blizini Parka generala Imre Agotića i Župne crkve u Gorjanima. 

Vrijednost izgradnje spomenika iznosi 81.175,94 kn, a radove je od 

ožujka 2021. g. počela izvoditi tvrtka Karat klesarstvo iz 

Piškorevaca. Veći dio sredstava za izgradnju spomenika osigurava 

Općina Gorjani, a namjeru za sufinanciranjem iskazala je i Osječko-

baranjska županija. 

 

Elektroinstalacije i pješačka staza u dijelu Grčke 

ulice u Gorjanima 

HEP kao investitor i tvrtka Zitex kao izvođači radova započeli 

su u 2018. g. postavljanje elektroinstalacija koje povezuju 

dvije trafostanice u Gorjanima, u ulicama Kula i Grčka, svrha 

je poboljšanje jačine električne energije. Kako u Grčkoj ulici 

nije bilo dovoljno prostora, postavljanje instalacija provedeno 

je ispod pješačke staze pa je nakon toga bilo potrebno izraditi 

novu pješačku stazu koju su sufinancirali HEP i Općina 

Gorjani. Općina Gorjani sudjelovala je s iznosom od 90.610,00 

kn u što su je uključen završni asfaltni sloj i stručni nadzor. 

HEP ima u planu i daljnje povezivanje trafostanice u Grčkoj 

ulici sa Satnicom Đakovačkom. 

 

Zgrada „mjesnog odbora“ u Tomašancima 

U centru naselja Tomašanci nalazi se tzv zgrada „mjesnog 

odbora“ koja je godinama zapuštena i ne koristi se. Općina 

Gorjani 2020. g. pokrenula je postupak prema Ministarstvu 

državne imovine za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, 

odnosno pokrenula je postupak prijenosa vlasništva s 

Republike Hrvatske na Općinu Gorjani s namjerom da se 

zgrada uredi u svrhu korištenja za razne javne i društvene 

namjene. Bilo je potrebno izraditi određene geodetske radnje 

oko usklađivanja stanja katastra i stvarnog stanja na terenu, 

odrediti kućni broj, prikupiti ostalu dokumentaciju, izraditi 

idejni projekt obnove i pokrenuti zahtjev za lokacijskom 
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dozvolom. 

11. ožujka 2021. g. potpisan je Ugovor o izvođenju radova obnove zgrade „mjesnog 

odbora“s Milković – obrtom za usluge u građevinarstvu te su iza toga započeli radovi. 

Vrijednost radova iznosi 624.791,10 kn i financiraju se općinskim sredstvima. Dovršetak 

radova predviđa se za listopad 2021. 

   

 

Odvodnja 

Problem odvodnje jedno je od gorućih pitanja u Općini Gorjani. Općina je u nekoliko 

navrata pokušavala pronaći rješenje za realizaciju ovoga projekta. Izrađeni su idejni 

projekti koji su, sukladno planu Hrvatskih voda, predviđali kako će se pročistač u sklopu 

sustava odvodnje nalaziti na području Općine Gorjani, za što je kupljeno zemljište na kraju 

Punitovačke ulice. Izradu idejnog projekta je u 2017. g. Općina platila 45.000,00 kn. 

Izmjenom zakona nije više bilo moguće imati sustav za pročišćavanje na području Općine 

Gorjani jer na području naše Općine nema odgovarajući recipijent (rijeka) te smo 

usmjereni na dogovore s okolnim Općinama, Gradom i Hrvatskim vodama. Pronađeno je 

rješenje po kojemu su Hrvatske vode povezale sva naselja Općine Gorjani i Općine 

Punitovci te naselje Široko Polje koje se nalazi na području Grada Đakova u jednu 

aglomeraciju sa sustavom pročišćavanja u Jurjevcu Punitovačkom. Investitor projekta 

odvodnje više nisu općine već tvrtka Đakovački vodovod, dok izradu dokumentacije 
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financiraju Hrvatske vode. Trenutno je u postupku provedba javne nabave za studijsku i 

projektnu dokumentaciju ove aglomeracije, čija je procijenjena vrijednost 4,25 milijuna 

kuna, dok je procjena kako će sama izgradnja cijele aglomeracije u budućnosti iznositi 150 

do 200 milijuna kuna. 

   

Obnova unutrašnjosti Doma DVD-a Gorjani 

Tokom 2018. g. izrađena je projektna dokumentacija za obnovu unutrašnjosti Doma DVD-

a Gorjani u vrijednosti 17.600,00 kn s kojom se DVD Gorjani u suradnji s Općinom Gorjani 

prijavio na javni poziv LAG-a Karašica za sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja, 

podmjeru 7.4.1. LAG Karašica odobrio je sufinanciranje projekta u iznosu od 232.352,59 

kn. Predviđena vrijednost radova je oko 600.000,00 kn. Preostali iznos novca osigurala je 

Općina Gorjani u svom proračunu. Trenutno je u toku priprema dokumentacije za 

postupak nabave za izvođenje građevinskih i obtničkih radova. 

  

Postavljeno dječje igralište 

2020. g. potpisani su Sporazumi s Osječko-baranjskom županijom o suradnji na realizaciji 

izrade projektne dokumentacije te izgradnji i opremanju dječjeg igrališta. Osječko-

baranjska županija izradila je projektnu dokumentaciju, obavila postupak nabave te u 

cijelosti financirala postavljanje dječjeg igrališta u iznosu od 126.473,75 kn. Igralište je bilo 

moguće postaviti isključivo na katastarsku česticu koja je u vlasništvu Općine Gorjani pa je 

za tu namjenu odabrano dvorište KTC-a Lucije Karalić, gdje je igralište i postavljeno u 

prosincu 2020. g. Početkom 2021. g. oko igrališta je postavljena ograda koju je financirala 

Općina Gorjani. 
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Unutarnje uređenje svlačionice NK „Budućnost Gorjani. 

Krajem 2017. g. Općina je financirala postavljanje rasvjete na „malo“ igralište kod 

svlačionice NK „Budućnost“ iz Gorjana, a polovicom 2020. g. započeli su radovi na 

unutarnjem uređenju prizemlja u zgradi svlačionice. Radove je financirala Općina 

Gorjani, a vrijednost radova iznosila je: 31.809,39 kn. 

      

 

Radovi na igralištu i svlačionici NK „Dinamo“ Tomašanci 

U studenom 2017. g. izvedeni su radovi na postavljanju opreme za rasvjetu igrališta NK 

„Dinamo“ u Tomašancima. Radove je provela tvrtka Elektro KO-TA, a njihova vrijednost 

iznosila je 31.781,25 kn. 

U 2020. g. izvršeno je unutarnje uređenje zidova i stropova zgrade svlačionice NK 

„Dinamo“ u Tomašancima, vrijednost radova iznosila je 23.000,00 kn. 

Postavljanje rasvjete igrališta i uređenje svlačionice u cijelosti je financirala Općina 

Gorjani. 

  

 

Postavljanje sustava za navodnjavanje na nogometnim igralištima 

Tokom 2019. g. Općina Gorjani sufinancirala je izgradnju sustava navodnjavanja za 

igralište NK „Budućnost“ Gorjani u iznosu od 15.000,00 kn te bušenje bunara i 

postavljanje betonskih cijevi na igralištu NK „Dinamo“ u Tomašancima u iznosu od 

18.250,00 kn. 

U 2020. godini izvršeni je postavljanje sustava navodnjavanja na igralištu u 

Tomašancima, a Općina je financirala radove s 34.414,86 kn. 



OPĆINA GORJANI      MANDAT 2017. – 2021. 

22 
 

   

    

 

Mrtvačnice 

U kolovozu 2018. g. postavljen je novi klima uređaj na zgradi 

mrtvačnice u Tomašancima jer je vanjska jedinica prethodnog 

klima uređaja bila ukradena. 

U veljači 2019. g. započeli su radovi na uređenju mrtvačnice u 

Tomašancima koje je izveo obrt Moler, vlasnik Damir Jović. 

Uređen je unutarnji i vanjski dio mrtvačnice, a vrijednost radova 

iznosila je 19.055,00 kn. 

Za mrtvačnice u Tomašancima i Gorjanima kupljeni su 

rashladni odrovi, ukupne vrijednosti oko 42.000,00 kn. Sve 

građevinske radove i opremu financirala je Općina Gorjani. 
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2. PROVEDBE PROGRAMA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, POSTAVLJANJE 

OPREME, UREĐENJE OPĆINE 

WiFi4EU – besplatan internet uz javne objekte 

Europska Izvršna agencija za inovacije i mreže dodijelila je Općini Gorjani sredstva za 

provođenje projekta „WiFi4EU – promicanje internetske povezanosti u lokalnim 

zajednicama“, a sredstva su odobrena sukladno javnom pozivu na koji se Općina prijavila. 

Sporazum o dodjeli 15.000,00 € bespovratnih sredstava potpisan je između Općine i 

Agencije 12. prosinca 2018. g. Tokom 2019. g. odabran je izvođač radova, tvrtka Markoja 

d.o.o., a početkom 2020. g. postavljena je oprema u samim objektima. Ovim projektom 

postavljene su pristupne točke besplatnog interneta kod zgrada javne namjene: zgrada 

Općinske uprave, Dom DVD-a Gorjani (2 unutarnje i vanjska jedinica), solarno stablo 

Gorjani, svlačionica i igralište NK „Budućnost Gorjani (unutarnja i vanjska jedinica), 

Kulturno-turistički centar Lucije Karalić, Područna škola Tomašanci, Dom kulture 

Tomašanci (unutarnja i vanjska jedinica). 

   

 

Program zapošljavanja žena „Zaželi“ 

20. prosinca 2017. g. u Zagrebu je 

potpisan sporazum za projekt Program 

Zaželi Općine Gorjani u sklopu kojega je 

zaposleno 36 osoba na period od dvije 

godine. Sporazum su potpisali Ministar 

rada i mirovinskog sustava Marko Pavić te 

općinski načelnik općine Gorjani Ivan 

Lović. Ukupna vrijednost projekta iznosila 

je 4,92 milijuna kuna, a sredstva su 

osigurana iz Europskog socijalnog fonda 

putem Ministarstva rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike. Cilj 

projekta je smanjenje nezaposlenosti te 

pomoć starijim i nemoćnim osobama na 

području Općine Gorjani. Zaposlene žene 
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završile su program osposobljavanja za njegovateljice te su pomagale krajnjim korisnicima 

u svakodnevnim aktivnostima. U dvije godine program je koristilo 210 krajnjih korisnika. 

Završna konferencija projekta održana je 17. lipnja 2020. g. 

 Dvije osobe s područja Općine Gorjani tokom 2020. godine zaposlene su u Programu 

zapošljavanja žena „Zaželi“ LAG-a Karašica, u čijem se sastavu nalazi i Općina Gorjani. 

U 2020. g. započeo je novi Program zaželi Općine Gorjani II. o čemu su 11. kolovoza 2020. 

g. sporazum potpisali ministar Ministarstva rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović i 

općinski načelnik Općine Gorjani Ivan Lović. U programu je ukupno zaposleno 37 osoba, 

35 osoba koje rade s krajnjim korisnicima te su zaposleni voditelj i koordinator projekta. 

Svaka žena brine o 6 krajnjih korisnika, odnosno ukupno je njih 210 uključeno u projekt. 

Ukupna vrijednost projekta je 3,24 milijuna kuna. Djelatnice su započele s radom 15. 

listopada 2020., a projekt traje 12 mjeseci. 

 

     

 

Projekt „Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani“ 

Krajem 2020. g. započeo je projekt „Aktivna 

mreža osoba starije životne dobi u Općini 

Gorjani“, financiran sredstvima Europskog 

socijalnog fonda iz Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., 

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – 

Faza I. Ugovor s Ministarstvom rada, 

mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 

potpisan je 5. listopada 2020. g. u Našicama, a 

potpisali su ga ministar Josip Aladrović i načelnik Ivan Lović. Ukupna vrijednost projekta 



OPĆINA GORJANI      MANDAT 2017. – 2021. 

25 
 

iznosi 1,45 milijuna kuna. Projektom je predviđeno pomaganje osobama starije životne 

dobi pri odlasku liječniku, odlasku po lijekove i slično te održavanje kulturnih i sportskih 

radionica.  

U sklopu projekta u prosincu 2020. g. je nabavljeno novo putničko kombi vozilo Ford 

transit custom, vrijednosti 249.886,25 kn. 

Početkom 2021. g. kroz projekt je zaposleno 5 osoba na radna mjesta: koordinator 

projekta, voditelj dnevnih aktivnosti i kulturnih radionica, voditelj sportskih aktivnosti, 

asistent u provedbi radionica i asistent u provedbi projektnih aktivnosti i radu s ciljanom 

skupinom.  

U veljači 2021. g. započelo je 

provođenje aktivnosti kao što su 

radionice, predavanja, odlasci na 

izlete, vožnja do bolnice, ljekarne i 

slično. 

    

 

Javni radovi i stručno osposobljavanje 

U razdoblju od 2017. do 2021. g. radilo je više skupina javnih radova. Djelatnici su 

obavljali poslove održavanja javnih površina i groblja. Sredstva za plaće djelatnika 

osigurana su sporazumom s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te je u periodu od 

svibnja 2017. do travnja 2021. g. bilo zaposleno ukupno 67 osoba kroz 7 programa javnih 

radova. Ukupna vrijednost sredstava koje je Općina Gorjani povukla u ovom periodu za 

programe javnih radova iznosi: 1,07 milijuna kuna. 

Osim javnih radova Općina je provodila i program stručnog osposobljavanja u kojemu su 

u ovom razdoblju bile zaposlene 4 osobe. 
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Odobrena nova financijska sredstva za područje LAG-a Karašica 

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković donijela 

je Odluku o dodjeli sredstava iz prijelaznog 

razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama 

u ukupnom iznosu od 251 milijuna kuna. 

Sukladno navedenoj Odluci LAG-u Karašica za 

prijelazno razdoblje koje obuhvaća 2021. i 2022. 

g. dodijeljeno je 6,33 milijuna kuna koje će LAG 

moći utrošiti za nove LAG Natječaje iz LRS, za 

projekte suradnje, tekuće troškove i animaciju te za izradu nove LRS za razdoblje do 2027. 

g. 

Kako je programsko i financijsko razdoblje u EU koje je trajalo do 2020. godine produženo 

za dvije godine tako je i LRS LAG-a Karašica 2014.-2020. produžena do 2022. godine te će 

LAG Karašica već tijekom ove godine otvoriti nove LAG Natječaje za provedbu 

mjera/tipova operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, 4.1.1. 

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih 

gospodarstava i 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu o čemu će javnost na vrijeme biti obaviještena nakon što 

Upravni odbor i Skupština LAG-a Karašica donesu potrebne provedbene odluke.  

Ovim povećanjem sredstava LAG Karašica će iz Programa ruralnog razvoja do kraja 2022. 

g. na svoje područje implementirati ukupno 18.079.647,79 kn što će u konačnici 

pridonijeti razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora LAG-a Karašica u čijem je sastavu i 

Općina Gorjani. 

 

Geodetsko-katastarska izmjera 

Geodetsko-katastarska izmjera na području Općine Gorjani započela je 2012. g. kada je 

Općina Gorjani potpisala sporazum s Državnom geodetskom upravom i Osječko-

baranjskom županijom o poslovima geodetsko-katastarske izmjere cijele Općine Gorjani, 

odnosno naselja Gorjani i Tomašanci. 

Terenski dio radova odradila je tvrtka Geodetski 

zavod d.d. iz Osijek. Ukupna vrijednost radova 

iznosila je 7,97 milijuna kn. U travnju 2017. g. 

započela su javna izlaganja katastarskih čestica, 

gdje su djelatnici Općinskog suda i katastra u 

Đakovu vršili pozivanje stranaka i izradu novih 

zemljišno-knjižnih dokumenata. Izlaganje 

katastarskih čestica potrajalo je tokom cijelog 

mandata u razdoblju od 2017. do 2021. g. te se dovršetak očekuje u prvoj polovici 2021. g.  

https://www.facebook.com/Marija.Vuckovic.RH/?__cft__%5b0%5d=AZWIiJrorqfSix2VsyNC-xe8wlIYavxJxhoy50z-It0bXSP1ALKOrqmHCqQi8jlaMVzAk3SWAIREMBCHG1bfpmHEDq5RaEARLKCp_5eZp7LT388Bk_yRcAv6NjYPmdg5-y751HgAbWdb8qY6O7Dop5m2&__tn__=kK-R


OPĆINA GORJANI      MANDAT 2017. – 2021. 

27 
 

U ovom periodu Općina Gorjani financirala je geodetsko-katastarsku izmjeru s iznosom 

od 466.950,78 kn, dok je Osječko-baranjska županija financirala u iznosu od 173.086,28 

kn. 

Općina Gorjani u rujnu 2018. g. 

uputila je zahtjev za provedbu 

geodetsko-katastarske izmjere k.o. 

Tomašanci prema Osječko-

baranjskoj županiji, a županija 

prema Državnoj geodetskoj upravi 

na osnovu prvobitnog ugovora 

kojim je obuhvaćeno područje 

cijele Općine Gorjani, pri čemu su općina i županija iskazale spremnost za sufinanciranjem 

nastavka projekta. 

 

Projektna dokumentacija energetski učinovite javne rasvjete 

Općina Gorjani izradila je projektnu dokumentaciju nove energetski učinkovite javne 

rasvjete na području Općine Gorjani. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 

sufinanciralo je ovaj projekt s iznosom od 100.000,00 kn, o čemu su 2018. g. potpisali 

ugovor ministrica Gabrijela Žalac i općinski načelnik Ivan Lović. 

   

 

Arheološka istraživanja 

U cijelom razdoblju od 2017. do 2021. g. provodila su se arheološka istraživanja na tri 

lokaliteta na području Gorjana: srednjovjekovni lokaliteti Gara i Zorjaševo te neolitički 

lokalitet Kremenjača – Topole star oko 9.000 godina. Istraživanja su provodili djelatnici 

Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, Filozofskog fakulteta iz Zagreba te 

Arheološkog muzeja iz Osijeka uz suradnike iz Berlina i Slovačke koji su provodili 

podzemna magnetska snimanja. Sva istraživanja provode se uz financiranje Ministarstva 

kulture, dok Općina pruža tehničku i drugu suradnju prilikom istraživanja. Podzemnim 

magnetnim snimanjem utvrđeni su položaji pojedinih objekata u naseljima te su dobiveni 

izuzetno vrijedni podaci kao temelj budućih istraživanja. Pronađeni su temelji za koje se 

pretpostavlja da su pripadali srednjovjekovnom dominikanskom samostanu, zatim ostaci 
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obrambenih zidova i drugi objekti u Gari, pronađena je crkva s grobljem na Zorjaševu, 

opkopi s kućama i drugim objektima na Kremenjači te brojni pokretni nalazi. 

    

 

Cikloturizam i suradnja TZ Grada Đakova s općinama Đakovštine 

21. prosinca 2017. g. potpisan je zajednički sporazum 

između Osječko-baranjske županije i svih jedinica 

lokalne samouprave s područja županije o suradnji u 

provedbi operativnog plana razvoja cikloturizma. 

23. prosinca 2020. g. potpisan je Sporazum o udruživanju 

Turističke zajednice Grada Đakova i svih jednica lokalne 

samouprave s područja Đakovštine. Cilj ovog sporazuma 

je razvoj i oblikovanje područja Đakovštine u jedinstvenu, 

usklađenu i na tržištu afirmiranu destinaciju za 

cikloturizam i ostale outdoor proizvode. Nakon 

sporazuma planira se na natječaj Ministatsva turizma 

nominirati izradu biciklističke rute koja bi obuhvatila sve 

općine Đakovštine. 

  

Projekt „Imam plan za otpad“ 

Općini Gorjani, u partnerstvu s Općinama Trnava, Drenje, Levanjska Varoš, Punitovci i 

Podgorač, odobren je projekt „Imam plan za otpad“ u sklopu Poziva za dostavu projektnih 

prijedloga „Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom 

gospodarenju otpadom“, u sklopu kojega su provedene informativne radionice i 

edukacija za djecu osnovnih škola. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 574.920,00 kn, 

od čega je 488.682,00 kn financirano sredstvima Europske Unije. 
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Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada 

U 2018. g. Općina je potpisala Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada po kojemu će se 

sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i sukladno Planu 

gospodarenja otpadom RH nabaviti žuti i plavi spremnici za odvojeno prikupljanje 

otpada. Sukladno ugovoru 85 % sredstava osigurati će se kroz fondove EU, dok je ostalih 

15 % osigurala Općina Gorjani. Ugovor se odnosi na nabavku žutih i plavih spremnika 

(kanti) za odvojeno prikupljanje otpada. 

2019. g. sklopljen je Dodatak ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje 

otpada po kućanstvima. Ugovorom i prethodnim javnim pozivom utvrđeno je kako će 

spremnike nabavljati Fond, a dodatkom ugovora definirani su iznosi za nabavku 

spremnika po kojemu će Fond sufinancirati nabavu s 175.659,00 kn, dok će Općina 

Gorjani sudjelovati u sufinanciranju s iznosom od 26.348,85 kn. 

Plave kante za otpad pristigle su u Općinu Gorjani u travnju 2021. g., a uskoro pristižu i 

žute te se planira podjela jednih i drugih kanti. 

   

 

Sporazum s HEP-om: niskonaponska mreža i javna rasvjeta u ulici Kuli 

Zbog učestalih pritužbi mještana na slab napon u ulici Kuli u Gorjanima, 2020. g. potpisan 

je Sporazum o zajedničkom ulaganju u izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete 

između HEP-a i Općine Gorjani. Općina sudjeluje s 30 % sufinanciranja ukupnih troškova 

u pripremi i izgradnji niskonaponske mreže gdje su zajednički stupovi za niskonaponsku 
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mrežu i javnu ravjetu, a 100 % sufinancira pripremu i izgradnju javne rasvjete. Drugim 

riječima HEP planira u budućem razdoblju provesti zamjenu postojeće elektroinstalacije, 

kao što je to ranije rađeno u ulicama Bolokan i Punitovačka u Gorjanima te u dijelu ulice 

Vladimira Nazora u Tomašancima, dok Općina na postojeće betonske stupove planira 

postaviti rasvjetna tijela. 

       

 

Zapošljavanje komunalnog i poljoprivrednog redara 

Općina Gorjani u kolovozu 2019. g. zajedno s Općinama Viškovci, Drenje i Strizivojna 

zaposlila je komunalnog i poljoprivrednog redara koji djeluje na području ove četiri 

Općine. Redar brine o komunalnom redu, izdaje opomene i kazne. Tokom 2019., 2020. i 

2021. g. izdavane su opomene zbog neurednog vanjskog dijela zgrade, oštećenog 

vanjskog dijela zgrade zbog opasnosti za život, zdravlje ljudi ili imovinu ljudi, opomene 

zbog opasnosti od rušenja stabla na javnu površinu, neodržavanja dvorišta, vrtova, 

odvodnih kanala i jaraka, opomene zbog odlaganja građevinskog materijala na javnu 

površinu, zbog ispuštanja fekalnih voda u okoliš te drugo. Većina opomenutih osoba 

reagirala je na opomene te sanirala ili uredila objekte i površine za koje su opomenuti, 

dok su neki od postupaka još uvijek u tijeku. 

 

 

Uređenje poljskih putova 

Tokom cijelog ovoga razdoblja vršilo se uređenje poljskih putova uz istovremeno krčenje 

odvodnih kanala. Potovi su poravnati grederom, a čišćenjem kanala omogućilo se njihovo 

prosušivanje. Radove su izvele dvije tvrtke Zboril iz Breznice Đakovačke i Imitor iz 
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Kuševca. Općina Gorjani financirala je radove s iznosom od 247.537,50. Radovi su izvršeni 

s ciljem unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje jer su poljoprivrednicima omogućili bolji 

pristup poljoprivrednom zemljištu.  

                        

                  

 

Predavanja za poljoprivrednike 

Općina Gorjani redovno organizira predavanja za poljoprivredne proizvođače sa svog 

područja. 

Predstavnici LAG-a Karašica održali su predavanje za OPG-ove s područja Općine Gorjani o 

mjerama iz Programa ruralnog razvoja. 

    

Održana su predavanja tvrtke Pioneer za poljoprivrednike s šireg područja Gorjana o 

novostima iz njihovog programa. 
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Održana su predavanja za održivu uporabu pesticida.  

Izvršena je edukacija poljoprivrednika za uzimanje uzoraka tla za analizu. 

U suradnji s tvrtkom CIAK svake godine organizira se prikupljanje ambalaže pesticida za 

poljoprivrednike s područja Općine Gorjani i okolice. 

 

Provođenje deratizacije 

Svake godine Općina Gorjani provodi deratizaciju, u razdoblju od 

2017. do 2021. g. deratitaciju je provodila tvrtka Sanitacija, a 

financijska sredstva u iznosu od 44.762,51 kn za njeno provođenje 

osigurala je Općina Gorjani. 

 

Strategija razvojni plan turizma Općine Gorjani 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju zastupana po ravnateljici Matildi Copić i Općina Gorjani 

zastupana po općinskom načelniku Ivanu Loviću, potpisali su 3. 

srpnja 2018. g. Ugovor o financiranju Strateškog plana razvoja 

turizma unutar Operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje 

planova za razvoj jedinica lokalne samouprava“ iz Programa 

ruralnog razvoja po kojemu je Općini Gorjani odobreno 

75.000,00 kn za izradu ovoga dokumenta. Sredstva su 

osigurana unutar Programa ruralnog razvoja. Strategiju je 

izradila tvrtka NFM Consulting d.o.o. iz Osijeka, a izrada je 

počela 2019. g. 

  

Mještani oslobođeni plaćanja poštanske naknade na uplatnicama 

komunalne naknade 

2019. g. potpisan je Ugovor o poslovnoj 

suradnji s HP-Hrvatskom poštom d.d. iz 

Zagreba, a ugovorom je Općina preuzela 

plaćanje poštanske naknade za uplatnice 

kojima se plaća komunalna naknada. Ovime 

se mještani Općine oslobađaju plaćanja 

poštanske naknade ukoliko je plaćaju u pošti. 

Ovim ugovorom želi se potaknuti mještane na plaćanje računa u poštanskom uredu 

Gorjani, čime se doprinosi njegovom opstanku. 
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3. BRIGA O DJECI, MLADIMA, UMIROVLJENICIMA 

Javni poziv mladim obiteljima za financijsku pomoć za gradnju obiteljske 

kuće 

Općina Gorjani u ožujku 2021. g. raspisala je javni poziv mladim obiteljima za financijsku 

pomoć za gradnju obiteljske kuće na području Općine Gorjani u iznosu od 50.000,00 kn 

po obitelji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je tijekom cijele godine ili do iskorištenja 

planiranih sredstava. U proračunu Općine Gorjani za 2021. g. osigurana su sredstva u 

iznosu 250.000,00 kn za provođenje ove mjere, odnosno predviđena je pomoć za 5 

mladih obitelji godišnje. Ovaj program planira se provoditi i u idućim godinama, a glavni 

cilj koji Općina Gorjani želi postići je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja 

stanovništva na području Općine Gorjani, a sve u svrhu demografske revitalizacije.  
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Naknade za novorođenčad 

Svake godine Općina Gorjani isplaćuje 

naknade za novorođenčad. U početku su 

naknade bile 1.000,00 kn za prvo i drugo 

dijete u obitelji, a 2.000,00 kn za treće i 

svako sljedeće dijete u obitelji. Naknade su 

povećane pa Općina sada isplaćuje 2.000,00 

kn za prvo i drugo dijete u obitelji, a 5.000,00 

kn za treće i svako sljedeće. Ukupno je za ovu 

svrhu Općina Gorjani isplatila 84.000,00 kn. 

 

Financiranje predškole 

Općina Gorjani redovno financira program predškole te svake godine u svom proračunu 

osigurava sredstva za ovu namjenu. Predškola se provodi u suradnji s Dječjim vrtićem 

Đakovo, a provodi se u prostoru Osnovne škole Gorjani te Područne škole Tomašanci.  

Osim toga za mlađu djecu Općina sufinancira vrtić s iznosom od 500,00 kn po djetetu. U 

svrhu predškole i vrtića u ovom periodu Općina Gorjani je izdvojila 231.462,03 kn. 

   

 

Učenici Osnovne škole 

Općina je započela sufinanciranje školske kuhinje učenicima slabijeg imovinskog statusa, 

a nakon što je Osječko-baranjska županija pokrenula program „Školska kuhinja za sve“, 

Općina Gorjani se uključila u program pa je tako uz sufinanciranje županije u iznosu od 80 

% i općine 20 % školska kuhinja postala besplatna za sve učenike osnovne škole. 

Županijski program provodi se od početka 2018. g. Općina Gorjani za ovu namjenu do 

sada je izdvojila 45.090,51 kn, a Osječko-baranjska županija 157.177,61 kn. 

2017. i 2018. g. Općina je sufinancirala kupovinu školskih udžbenika svoj djeci Osnovne 

škole Gorjani. 2019. i 2020. g. Općina je financirala radne bilježnice, likovne mape radne, 

zbirke zadataka, nastavne listiće, radne udžbenike, likovne mape, radne materijale iz 

tehničke kulture te druge potrebne školske materijale koji nisu pokriveni državnim 
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financiranjem, kako bi svi materijali potrebni 

učenicima bili besplatni. Općina je za ovu 

namjenu izdvojila ukupno 165.740,78 kn. 

Učenicima Osnovne škole i predškole svake 

godine plaća se osiguranje (ukupno je izdvojeno 

19.513,11 kn), kupuje poklone za Božić i Uskrs, 

finanicaju se razni izleti, odlazak u kazalište te 

sve ostalo što je djeci potrebno. 

  

Školski ormarići u školama u Gorjanima i 

Tomašancima 

Za učenike Osnovne škole Gorjani i Područne 

škole Tomašanci u 2017. g. kupljeni su školski 

ormarići koji su postavljeni u hodnicima škola, a 

u njima učenici mogu ostaviti knjige, odjeću, 

obuću i drugo. Nabavku ormarića financirala je 

Općina Gorjani s iznosom od 14.998,25 kn. 

  

Subvencioniranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 

Općina Gorjani redovno sufinancira mjesečne karte 

učenicima srednjih škola o čemu se svake školske godine 

potpisuje novi ugovor. Općina sudjeluje s udjelom 

sufinanciranja od 17,5 %, čime su uz sufinanciranje županije 

i države, omoguće besplatne mjesečne karte svim 

učenicima, za ovu namjenu Općina Gorjani izdvojila je 

208.662,35 kn. 

  

Subvencioniranje redovnih studenata 

Od 2020. g. općina dodjeljuje jednokratne 

iznose za redovne studente s područja Općine 

Gorjani. Svakom redovnom studentu koji se 

javi na javni poziv dodjeljuju se sredstva u 

iznosu od 3.000,00 kn. Novčanu pomoć u 

2020. g. iskoristilo je 18 studenata, odnosno 

isplaćeno je 54.000,00 kn. 
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Božićnice i uskrsnice umirovljenicima 

Općina Gorjani redovno isplaćuje božićnice i 

uskrsnice umirovljenicima u iznosu od 100,00 kn 

umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos od 

2.500,00 kn. Za uskrsnicu i božićnicu se redovno 

prijavi oko 200 umirovljenika. U ovom periodu 

Općina Gorjani je isplatila ukupno 129.400,00 kn.  

_________________________________________________________________________ 

4. DRUŠTVENA I JAVNA DOGAĐANJA 

Radni posjet župana Ivana Anušića 

9. srpnja 2018. g. Općinu Gorjani 

posjetio je osječko-baranjski župan Ivan 

Anušić te je tom prigodom u općinskoj 

vijećnici održan radni sastanak na 

kojemu su osim župana, općinskog 

načelnika Ivana Lovića i predsjednika 

vijeća Zvonka Majstorovića, prisustvovali 

županijski pročelnici te djelatnici Općine 

Gorjani. Na sastanku se razgovaralo o 

zajedničkim projektima županije i 

općine te aktualnoj situaciji u Općini. Župan je ovom prigodom izjavio kako će se županija 

uključiti u sufinanciranje izgradnje kružnog toka u Gorjanima i nerazvrstane ceste uz 

potok u Tomašancima, što je kasnije i ostvareno. 

 

Skupština županijskog lovačkog saveza u Gorjanima 

8. veljače 2019. g. u Gorjanima je održana skupština Lovačkog saveza Osječko-baranjske 

županije na kojoj je za novog predsjednika izabran dosadašnji predsjednik Zlatko Stolnik. 

Skupština je održana u prostoru KTC-a Lucije Karalić. 
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Sjednica upravnog odbora LAG-a Karašica u Gorjanima 

20. veljače 2019. g. u općinskoj 

vijećnici u Gorjanima održana je 

10. sjednica upravnog odbora 

LAG-a Karašica na kojoj je između 

ostalog donešena odluka o objavi 

LAG natječaja za provedbu 

mjere/tip operacije 7.4. Ulaganja 

u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. 

 

Mlada Misa vlč. Marka Gregića 

1. srpnja 2017. g. u Parku pokraj crkve sv. 

Antuna opata u Tomašancima održana je 

Mlada Misa vlč. Marka Gregića na kojoj se 

okupio veliki broj vjernika iz Tomašanaca, 

Gorjana i drugih mjesta. Svečanost je 

započela u rodnoj kući vlč. Marka, a 

nastavila se procesijom i svetom Misom te 

zajedničkim ručkom u Domu kulture. 

Općina Gorjani sufinancirala je održavanje 

Mlade Mise te naručila izradu pozadinskog 

panoa na pozornici. 

 

Dijamantna Misa vlč. Petra Galaunera 

12. kolovoza 2017. g. u Domu kulture 

u Tomašancima održana je dijamantna 

Misa vlč. Petra Galaunera. Misa je 

održana u Domu zbog loših 

vremenskih uvjeta, iako je svečanost 

planirana na otvorenom. Nakon sv. 

Mise održana je večera. Općina 

Gorjani sufinancirala je održavanje ove 

proslave. 
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Djeca Osnovne škole Gorjani u posjetu Županiji 

3. travnja 2019. g. djeca Osnovne škole Gorjani posjetila su zgradu Osječko-baranjske 

županije u Osijeku, gdje ih je ugostio župan Ivan Anušić. Djeca su se upoznala s radom 

županijske uprave te imala priliku županu postaviti određena pitanja. 

  

 

LD „Lisica“ Gorjani obilježila 80 godina postojanja 

Raznim aktivnostima tokom 2017. g. Lovačko društvo „Lisica“ iz Gorjana obilježilo je 80 

godina postojanja. Uz već ranije aktivnosti održane početkom 2017. g., 5. kolovoza 

održano je natjecanje u kuhanju čobanca. Centralna proslava održana je u 12. kolovoza, 

kada je održano postrojavanje i mimohod lovaca, sveta Misa te svečana sjednica u Domu 

DVD-a na kojoj su uručena prigodna priznanja te odlikovanja. Proslavu je sufinancirala 

Općina Gorjani. 

   

 

Lovstvo 

Općina Gorjani sufinancirala je izradu lovnogospodarske osnove za LD „lisica“ iz Gorjana 

tokom 2017. g. 

Lovačka udruga „Zokovica“ gradila je spremište kod Lovačkog doma u Tomašancima 

tokom 2019. g., Općina Gorjani sudjelovala je u sufinanciranju izgradnje ovoga objekta s 

15.000,00 kn. 
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Kod Lovačkog doma u Gorjanima tokom 2019. i 2020. g. izvršena je igradnja sanitarnog 

čvora i spremišta. Izgradnju je sufinancirala Općina Gorjani s 40.000,00 kn. 

  

2020. g. potpisan je je Ugovor o izradi Programa zaštite divljači između Općine Gorjani i 

Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka kojim se izrađuje Program za površine izvan 

lovišta, odnosno za površine naselja. Programom je obuhvaćeno razdoblje od 1. travnja 

2020. do 31. ožujka 2030. g. 

 

Vatrogastvo 

22. lipnja 2017. g. u Gorjanima je održano vatrogasno natjecanje Područne vatrogasne 

zajednice Općina Đakovštine. Natjecanje je održano na prostoru nogometnog igrališta, a 

organizator je bio DVD Gorjani. 

U 2018. g. DVD-u Tomašanci je sufinancirano nabavljanje vatrogasne intervencijske 

opreme u iznosu od 13.753,82 kn. 

              

2018. g. za sufinanciranje uređenje potkrovlja na zgradi Doma DVD-a Gorjani doznačeno 

je 20.000,00 kn, a sufinanciranje je nastavljeno i u 2019. g.  
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17. svibnja 2019. stiglo je vatrogasno navalno vozilo DVD-a Gorjani, koje je kupljeno 

sredstvima Općine Gorjani, DVD-a Gorjani i Osječko-baranjske županije. U prvoj polovici 

2019. g. Općina je za ovu svrhu DVD-u Gorjani uplatila 60.000,00 kn. U 2020. g. došlo je 

do kvara na vozilu i pumpi, a popravak je financirala Općina Gorjani s iznosom od 

39.033,03 kn. 

                       

 

 

Kosilice za nogometne klubove 

Krajem lipnja 2017. g. Općina Gorjani financirala je 

nabavku traktorske kosilice za NK „Dinamo“ iz 

Tomašanaca u iznosu 22.000,00 kn, a 2021. g. 

traktorsku kosilicu za NK „Budućnost“ iz Gorjana u 

iznosu od 25.499,63 kn. 

 

Osnivanje Udruge hrvatskih branitelja 

Općine Gorjani 

15. listopada 2017. g. održana je osnivačka 

skupština Udruge hrvatskih branitelja Općine 

Gorjani. Skupština je održana u prostoru KTC-a 

Lucije Karalić, a prisustvovalo je 30-ak hrvatskih 

branitelja s područja Općine Gorjani te gosti. 

Udruga okuplja hrvatske branitelje te 

organizizira razne aktivnosti kao što su predavanja, putovanja i drugo. 
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Kanonska vizitacija mons. Ćurića 

30. siječnja 2018. g. u sklopu kanonske 

vizitacije Župe sv. Jakova apostola u 

Gorjanima, koju je proveo tadašnji generalni 

vikar mons. Ivan Ćurić, održan je sastanak u 

općinskoj vijećnici s predstavnicima Općine te 

predstavnicima udruga. Mons. Ćurić upoznat 

je s radom Općine i Udruga, suradnjom sa 

Župom, a jedna od najvažnijih tema bilo je 

pitanje obavljanja bogoslužja i drugih 

aktivnosti u filijali Tomašanci, kojom trenutno 

upravlja Župnik iz Kuševca, dok se službeno filijala vodi u sastavu Župe Gorjani. Općina i 

Župa Gorjani zatražili od Nadbiskupije da se filijala Tomašanci ponovno vrati pod punu 

upravu Župe Gorjani, kojoj administrativno i pripada. 

O istoj temi razgovoralo se prilikom sastanka s đakovačko-osječkim nadbiskupom mons. 

Đurom Hranićem 2. svibnja 2019. g., sastanku su prisustvovali tadašnji generalni vikar 

mons. Ivan Ćurić, upravitelj župe Gorjani vlč. Krešimir Bulat, općinski načelnik Ivan Lović i 

zamjenik načelnika Josip Sabo. 

 

Duhovska Misa 2019. g. uživo u prijenosu HRT-a 

9. lipnja 2019. g., na blagdan Duhova, održao 

se kao i ostalih godina duhovski ophod ljelja, 

upisan na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu 

nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. 

Ove godine Hrvatska radiotelevizija izravno je 

prenosila duhovsku sv. Misu iz Župne crkve 

sv. Jakova apostola na kojoj su prisustvovale i 

ljelje. Misu je predvodio vlč. Krešimir Bulat, a 

pjevao je župni crkveni zbor pod vodstvom 

orguljaša Ivana Rakonce. 
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Redovna sredstva dodijeljena udrugama i institucijama s područja Općine 

Gorjani od 2017.-2021.: 

U razdoblju od 2017. do 2021. g. udrugama i institucijama s područja Općine Gorjani 

dodijeljeno je ukupno 876.619,26 kn, odnosno pojedinačno kako slijedi:  

- DVD Gorjani: 245.750,00 kn 

- DVD Tomašanci: 143.915,23 kn 

- KUD „Gorjanac“ Gorjani: 107.000,00 kn 

- NK „Budućnost“ Gorjani: 123.000,00 kn 

- NK „Dinamo“ Tomašanci: 138.450,00 kn 

- LD „Lisica“ Gorjani: 37.429,03 kn 

- Lovačka udruga „Zokovica“ Tomašanci: 15.000,00 kn 

- Šahovski klub „Gorjanac“ Gorjani: 10.000,00 kn 

- Udruga Hrvatskih branitelja Općine Gorjani: 23.075,00 kn 

- Župa sv. Jakova apostola: 30.000,00 kn 

- Udruga uzgajatelja crne slavonske svinje: 3.000,00 kn 
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ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE GORJANI U MANDATU 2017. - 2021. 

Projekt/program Sufinanciranje EU, 
države, županije 

Sufinanciranje 
općine 

Ukupan iznos 
investicije 

Dječji vrtić 6.806.593,28 kn 539.562,50 kn 7.346.155,78 kn 
R-SOL-E, prekogranički program 776.190,00 kn 136.974,71 kn 913.164,71 kn 
Župna crkva 0,00 kn 75.768,75 kn 75.768,75 kn 
Pješačke staze Gorjani 300.000,00 kn 133.240,76 kn 433.240,76 kn 
Pješačke staze Tomašanci 300.000,00 kn 716.796,88 kn 1.016.796,88 kn 
Dom kulture Tomašanci 200.000,00 kn 51.556,47 kn 251.556,47 kn 
Cesta groblje Tomašanci 0,00 kn 346.436,34 kn 346.436,34 kn 
Župna crkva sv. Jakova ap. n.p. 75.768,75 kn 75.768,75 kn 
Kapelica groblje Tomašanci 0,00 kn 45.000,00 kn 45.000,00 kn 
Kapela sv. Tri kralja Gorjani 100.000,00 kn 33.627,00 kn 133.627,00 kn 
Centar Gorjana i parkirališta 650.000,00 kn 152.813,51 kn 802.813,51 kn 
Autobusna stajališta Tomašanci 350.000,00 kn 208.285,14 kn 558.285,14 kn 
Cesta potok Tomašanci 218.730,00 kn 355.575,00 kn 574.305,00 kn 
Spomenik hrvatskim braniteljima 0,00 kn 81.175,94 kn 81.175,94 kn 
KTC Lucije Karalić (mlin) 500.000,00 kn 222.071,20 kn 722.071,20 kn 
Zgrada „mjesni odbor“ Tomašanci 0,00 kn 624.791,10 kn 624.791,10 kn 
Osnovna škola Gorjani 2.220.000,00 kn 0,00 kn 2.220.000,00 kn 
Dječje igralište 126.473,75 kn 0,00 kn 126.473,75 kn 
Općinska zgrada i garaža 0,00 kn 86.103,05 kn 86.103,05 kn 
Pješačka staza Grčka ulica 0,00 kn 90.610,00 kn 90.610,00 kn 
Uređenje poljskih puteva 0,00 kn 247.537,50 kn 247.537,50 kn 
Imovina i opr. nogom. klubova 0,00 kn 201.755,13 kn 201.755,13 kn 
WiFi4EU – internet 112.500,00 kn 0,00 kn 112.500,00 kn 
Program „Zaželi“ – I. 4.926.623,35 kn 0,00 kn 4.926.623,35 kn 
Program „Zaželi“ – II. 3.235.800,00 kn 0,00 kn 3.235.800,00 kn 
Aktivna mreža osoba st. živ. dobi 1.449.911,20 kn 0,00 kn 1.449.911,20 kn 
Javni radovi 1.068.463,70 kn 0,00 kn 1.068.463,70 kn 
Energetski učinkov. javna rasvjeta 100.000,00 kn 0,00 kn 100.000,00 kn 
Strategija razvoja turizma 75.000,00 kn 0,00 kn 75.000,00 kn 
Medicinska oprema ambulanta 218.228,55 kn 0,00 kn 218.228,55 kn 
Geodetsko-katastarska izmjera 173.086,28 kn 466.950,78 kn 640.037,06 kn 
Plavi i žuti spremnici za otpad 175.659,00 kn 26.348,85 kn 202.007,85 kn 
Projekt „Imam plan za otpad“ 81.447,00 kn 14.373,00 kn 95.820,00 kn 
Deratizacija 0,00 kn 44.762,51 kn 44.762,51 kn 
Naknade za novorođenčad 0,00 kn 84.000,00 kn 84.000,00 kn 
Predškola 0,00 kn 231.462,03 231.462,03 kn 
Osnovna i srednja škola 157.177,61 kn 454.005,00 kn 611.182,61 kn 
Studenti – financijska pomoć 0,00 kn 54.000,00 kn 54.000,00 kn 
Uskrsnice i božićn. umirovljenici 0,00 kn 129.400,00 kn 129.400,00 kn 
Redovno financiranje udruga n.p. 876.619,26 kn 876.619,26 kn 

Ukupno: 24.652.147,61 kn 6.807.371,16 kn 30.245.898,54 kn 

 




