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UVODNIK
Štovani mještani općine Oriovac,
na samom smo kraju još jedne kalendarske godine, u božićnom i blagdanskom ozračju, ali i u vremenu svojevrsne inventure planiranog i ostvarenog u tekućoj godini.
I ova godina se može svrstati u relativno teške i turbulentne po mnogo čemu, po još uvijek složenim ekonomskim i gospodarskim kretanjima, nesigurnim punjenjem proračuna, spuštanjem sve više ovlasti i obveza
lokalnoj samoupravi, ali bez financijske potpore za te ovlasti itd.
Zbog svega toga zacrtane planove često puta je teško ostvariti , no ipak zadovoljni smo učinjenim. Ipak se
puno toga napravilo u našim selima, a donijeli smo i novi proračun za 2018. godinu sa velikim brojem manjih
i većih projekata i aktivnosti koje bi trebale još više poboljšati uvjete života u našim naseljima, uvjete djelovanja naših udruga civilnog društva i zapravo uvjete života svih nas.
Izradili smo između ostalog Strategiju razvoja općine i jasno postavili ciljeve i misiju – zadržati mlade ( ali
što nikako ne ide bez potpore središnje vlasti ), stvoriti uvjete održivog razvoja i naselja naše općine stvoriti
ugodnima za život. Ta se težnja vidi i iz dijela projekata koji su ugrađeni u proračun 2018. godine , od stipendiranja naših studenata, dodjeli većih rodiljnih naknada, uređenja naših naselja i objekata u javnoj funkciji i još niz aktivnosti koje ćemo realizirati u 2018. godini i u ovom mandatu.
Koristim priliku zahvaliti svima onima koji imaju razumijevanja i vide da ozbiljno radimo na poboljšanju
uvjeta života, na zadovoljavanju potreba mještana , a jednako tako zahvaljujem svim općinskim vijećnicima
na čelu s predsjednikom vijeća gdinom Josipom Jagodarom, te svim članovima naših osam Mjesnih odbora
na izuzetno korektnoj i dobroj suradnji.Pozivam Vas gospođe i gospodo da i dalje zajednički složno radimo
na dobrobit mještana općine Oriovac, u čemu izražavam maksimalnu spremnost na suradnju.
U ime predsjednika općinskog vijeća, svih vijećnika i u svoje osobno ime , svim žiteljima Općine čestitam
Božić i želim sretnu 2018. godinu! Želim Vam svima obilje zdravlja , sreće mira, ljubavi i dobre volje!
					
									Antun Pavetić , načelnik

Poštovani mještani općine Oriovac,
čast mi je da Vam se kratko mogu obratiti na kraju ove kalendarske godine, a po prvi puta obnašajući ovu
odgovornu i zahtjevnu funkciju zamjenice načelnika općine Oriovac!
Stupila sam na dužnost 12.lipnja 2017. godine i od tad sam s Vama, štovani mještani, u intenzivnom i svakodnevnom kontaktu. Iako šestomjesečno razdoblje nije dug period za donošenje zaključaka mogu odgovorno potvrditi da sam uz Vašu pomoć i suradnju upoznala gotovo sve segmente i obveze djelovanja čelnika
jedinica lokalne samouprave i na tome Vam se ovim putem želim javno zahvaliti. Osobito mi je drago što ste
prepoznali činjenicu da sam ja ovdje zbog Vas i da se ne ustručavate na bilo koji način informirati me o svim
Vašim potrebama i problemima, ali i o lijepim stvarima koje proživljavate. Upravo je to i bila moja predodžba poslova koje trebam raditi kao zamjenica načelnika i nadam se da će u budućnosti naša komunikacija i
djelovanje općinu Oriovac zadržati u vrhu najrazvijenijih općina, ne samo na našoj županiji, nego i puno šire.
Vama i Vašim obiteljima želim Čestit i blagoslovljen Božić , a nova 2018. godina neka nam svima donese sigurnost i radost življenja u ovim depresivnim ,ali čvrsto vjerujem prolaznim vremenima!
				

Željka Čorak, zamjenica načelnika
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PRORAČUN OPĆINE ZA 2018. GODINU

Na temelju odredbi Zakona o proračunu krajem svake godine utvrđuje se prijedlog proračuna općine Oriovac za iduću godinu – tako smo i krajem ove 2017. godine donijeli Proračun općine Oriovac za 2018. godinu.
Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija raznih programa – a sve radi ostvarenja
javnih potreba i prava građana koji se temeljem posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa,
financiraju iz javnih prihoda tj. iz Proračuna općine.
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA 2018.GODINU
Prihodi i primici proračuna za 2018.godinu predviđeni su u ukupnom iznosu od 17.595.300,00 kuna.
Prihodi su planirani u skladu s realnim procjenama kretanja poreza u 2018.godini i to:
prihod od poreza na dohodak ……………………..............................
3.300.000,00 kn
porez na imovinu ……………………………….................................
206.000,00 kn
porez na promet …………………………………...............................
70.000,00 kn
ostali prihodi od poreza – porez na tvrtku ………................................
35.000,00 kn
ostali prihodi od poreza ……………………………...............................
100,00 kn
potpore državne i županijske ………………..……............................... 11.586.000,00 kn
prihodi od imovine ………………………………................................
1.000,00 kn
prihodi od nefinancijske imovine .……………….................................
422.500,00 kn
prihodi po posebnim prihodima ( komunalnog doprinosa,
komunalne naknade, grobna i ostalo……………….............................
1.754.700,00 kn
prihodi od prodaje nematerijalne imovine (stanovi, polj.zemljište)…
215.000,00 kn
Prihod od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta …………....
5.000,00 kn
U 2018. godini planirane potpore koje očekujemo da će se ostvariti od Države i fondova EU na koje se namjeravamo kandidirati iznose 11.586.000,00 kuna, te možemo konstatirati da su izvorni prihodi proračuna
općine bez potpora 6.009.300,00 kuna.
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA 2018.GODINU
Ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 17.595.300,00 kuna. Analizirajući planiranu proračunsku
potrošnju, u 2018.godini možemo utvrditi da će pretežiti dio sredstava biti usmjeren na:
- socijalnu zaštita ……………………………………………............... 1.000.000,00 kn
- izgradnju cesta …………………………………………...................
3.320.000,00 kn
- sufinanciranje dj.vrtića Ivančica Oriovac i male škole …………...... 1.100.000,00 kn
- tekuće donacije u novcu (Vatrogasna Zajednica, KUD-ovi, sport)... 3.696.000,00 kn
- rashodi za zaposlene ……………………………………………........ 1.600.000,00 kn
- izgradnja javne rasvjete do kraja općine………..……….………....... 1.320.000,00 kn
- nabavka opreme za MO-e …………………………………….. .........
255.000,00 kn
- održavanje cesta ………………………………………………...........
684.300,00 kn
- trošak za javnu rasvjetu (potrošnja) ……………………....................
350.000,00 kn
- održavanje javne rasvjete …………………………………................
420.000,00 kn
- Crveni križ …………………………………………………...............
320.000,00 kn
- izgradnja vodovodne mreže ………………………………................
200.000,00 kn
- električna energija općina i svi Mjesni odbori………….....................
170.000,00 kn
- deratizacija i dezinsekcija……………………………..........................
120.000,00 kn
Načelnik Antun Pavetić, zamjenica načelnika Željka Čorak i predsjednik Vijeća Josip Jagodar izrazili su zadovoljstvo što su vijećnici usvojili Proračun općine Oriovac za 2018. godinu kao temeljni akt bitan za normalno funkcioniranje , koji je izrađen uzimajući u obzir sve potrebe građana i ispunjavanje uvjeta za provođenje
budućih projekata na području općine Oriovac.
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POTICAJNE MJERE OPĆINE U 2018. GODINI
SUFINANCIRANJE STUDENATA
Da je i općina Oriovac jedna od jedinica lokalne samouprave koja u okviru svojih mogućnosti skrbi o mladima govori činjenica da trenutno stipendiramo 15 studenata različitih profila s područja naše općine. Mjesečna naknada iznosi 800,00 kuna po studentu.
NAKNADA RODILJAMA
U Republici Hrvatskoj pa tako i na području naše općine , svake se godine rađa sve manje djece. Unatoč
poražavajućim podacima , teško da se ikoga može stimulirati na povećanje obitelji.
Općina Oriovac je davno uvela naknade rodiljama s područja naše općine , a obzirom da smatramo kako je
to jedna od važnijih mjera kojom želimo potaknuti mlade obitelji da ostanu u našoj općini , Općinsko vijeće
općine Oriovac je promijenilo , odnosno povećalo rodiljne naknade .Isplata se vrši u roku od 60 dana od dana
zaprimanja zahtjeva.
Pravo na isplatu naknade ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u općini Oriovac uz priloženu važeću osobnu
iskaznicu , uvjerenje o prebivalištu i rodni list novorođenog/posvojenog djeteta.
Visina naknade za 1.novorođeno/posvojeno dijete …….3.000,00 kuna
Visina naknade za 2.novorođeno/posvojeno dijete …….5.000,00 kuna
Visina naknade za 3.i svako naredno novorođeno/posvojeno dijete ….10.000,00 kuna
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
Općina Oriovac će u 2018.godini snositi udio u financiranju mjesečnih karata učenika srednjih škola koja putuju autobusom u iznosu od 25% i to za sve učenike iz mjesta Slavonski Kobaš, Lužani(udaljeni od željezničke
stanice 2 km ) Živike i Pričac .
Također i dalje se sufinancira i 25 % iznosa karte za sve ostale učenike koji putuju vlakom.
Ovim sufinanciranjem općina preuzima dio koji bi inače trebali platiti roditelji.
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ENERGETSKA OBNOVA VRTIĆA IVANČICA

Općina Oriovac se može pohvaliti da učinkovito radi na obnovi
svojih objekata kroz energetski
program kojim se provodi cjelovita energetska obnova nedovoljno
učinkovitih javnih zgrada u vlasništvu općine sa primjenom obnovljivih izvora energije .
Svrha projekta energetske obnove
Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac
je, prije svega, osigurati racionalno korištenje energije, ostvarenje
energetskih i financijskih ušteda primjenom mjera energetske
učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatl-

jivih goriva te podizanje svijesti
o važnosti i potrebi smanjenja
emisije stakleničkih plinova i zaštite okoliša.
Projekt je prijavljen na javni poziv
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja “Energetska
obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”, a partner na projektu je Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.
Projektna prijava prošla je sve
faze evaluacije te je odobreno
442.188,53 kuna bespovratnih

sredstava za projekt energetske
obnove vrtića , što iznosi 62% prihvatljivih troškova , zaključen je
Ugovor , a radovi su predviđeni
čim to dozvole vremenski uvjeti –
proljeće 2018. godine .
Projekt sufinancira Europska
unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog
programa “Konkurentnost i kohezija”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 704.780,35 kuna , te će
općina iz svog proračuna izdvojiti
262.591,82 kuna .
Općina Oriovac odlučila se na
prijavu projekta s obzirom da je
zgrada vrtića izgrađena davnih
godina te zbog nedovoljno adekvatne izolacije krova i vanjske stolarije ima velike toplinske gubitke.
Ovim ćemo projektom našoj djeci i tetama osigurati ugodniji boravak u vrtiću , a obzirom na sve
veći broj djece koji pohađaju vrtić
idućih godina imamo u planu izraditi i projektnu dokumentaciju
proširenja dječjeg vrtića.

TVRTKE IZLAGALE NA KATARINSKOM SAJMU
Općina Oriovac i ove je godine svojim zainteresiranim poduzetnicima i vlasnicima OPGova s područja općine osigurala
besplatan štand na Katarinskom
sajmu u Slavonskom Brodu koji se
održavao od 23. do 26. studenog
2017.godine.
Ove godine bio je osobiti interes
pa je tako općinu predstavljalo
više ponuđača nego prijašnjih godina. Bili su to : OPG Vučković sa
svojim kvalitetnim crnim vinom
i OPG Neralić sa proizvodima
od aronije,zatim Slastičarski obrt
„Dora“ sa kvalitetnim tradicijskim
kolačima, neizostavni „Poliuretani Sušić“ sa vrlo kvalitetnim
papučama, Pavić plast d.o.o. sa
madracima i Rekord-tim d.o.o.
tvrtka s dugogodišnjim iskustvom

u proizvodnji spužvi za kućanstvo,
tekstilnih proizvoda za kućanstva
poput sjedalica, ležaljki za plažu,
dekorativnih jastuka pa sve do
tehničkih vrsta poliuretanskih i
poliesterskih pjena.
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ISTRAŽIVANJE NAFTE I PLINA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Tijekom srpnja i kolovoza 2017.
godine tvrtka Vermilion Energy
d.o.o. iz Zagreba vršila je seizmička ispitivanja zastupljenosti nafte i
plina u podzemlju ispod obronaka
vinorodnih brežuljaka na području naše Općine.
Tijekom tih dubinskih snimanja
ustanovljeno je da određene količine spomenutih derivata postoje, ali je ostala nepoznanica o
kojim količinama se radi, odnosno da li je ta količina dovoljna za
postavljanje probne bušotine.
Nastavak analize vrši se u laboratoriju naše najveće naftne kompanije INA d.d. Zagreb i iskreno
se nadamo da će ista pokazati
kako je ovaj dio Slavonije bogat i

po određenoj količini energenata
oko kojih se danas na svjetskom
tržištu vode najveći pregovori i
koje uvelike doprinose gospodarskom razvoju.
02. listopada 2017. Općinu su
posjetili potencijalni investitori
tvrtke Vermilion energy , koja je
u većinskom vlasništvu istoimene
tvrtke iz Kanade, gdin Bryana
Sralla koordinator za jugoistočnu
Europu i gdin Arso Putniković
koordinator za Hrvatsku. Predstavili su svoj plan rada ukoliko
snimke pokažu dovoljnu količinu
za bušotinu, a načelnik i zamjenica predstavili su prednosti općine
Oriovac u smislu infrastrukturne
podrške i ljudskih potencijala.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ORIOVAC

Sve je očitije da u suvremenom
turističkom okružju potrebe turista postaju zahtjevnije , a sve veći
broj turista teži ostvariti jedinstvene i nezaboravne turističke
doživljaje. Stoga neminovno, a u
cilju zadovoljenja njihovih potreba, dolazi do promjena i na strani
turističke ponude , te Turističke
zajednice općina i gradova imaju
sve veću ulogu u tome.
U Općini Oriovac djeluje Turistička zajednica osnovana u sklopu
sustava Hrvatske turističke zajednice krajem 2010. godine.
Do sada je Turistička zajednica
radila više kao partner udrugama

i sudjelovala je u organizaciji turističkih manifestacija na području
općine.
Detaljno plansko promišljanje
o razvoju turizma na području
općine Oriovac pokrenut će se
2018. godine kada će se održati i
Skupština TZ , te će se imenovati osobe –fizičke i pravne- koje
mogu i hoće pomoći da se općina
Oriovac kao turistička destinacija
razvije sukladno svojim bogatim
resursima.
Stoga će , Strategija razvoja turizma općine Oriovac, kojoj je istekla
važnost , ali će biti podloga za izradu nove u 2018. godini , imati

ključnu važnost u daljnjem upravljanju turističkim razvojem ,
budući da implicira i inicira pojedinačne razvojne projekte s jasno
utvrđenim aktivnostima, nositeljima, rokovima i prioritetima .
Praćenjem odredbi utvrđenih
Strategijom i realizacijom njenih
planskih aktivnosti
, Općina
Oriovac može postati atraktivna
i prepoznatljiva destinacija ruralnog turizma. Ove godine Turistička zajednica općine Oriovac ugostila je grupu od 70 srednjoškolaca
Srednje ekonomske škole iz Rijeke
koji su u povratku iz Vukovara
stali u Oriovcu i poklonili se žrtvama Domovinskog rata s našeg
područja. Zamjenica načelnika
ukratko im je prezentirala i ostale znamenitosti poput Turske
česme,crkve sv. Emerika,spomenika Ilircima, barunu Filipoviću
,a na kraju su degustirali izvorne
slavonske delicije.

Obzor, str 7

25. KOMEMORATIVNI SKUP U POVODU
DANA POGINULIH BRANITELJA

30. rujna 2017. na dostojanstven
način obilježen je Dan poginulih
branitelja s područja općine Oriovac, Brodski Stupnik i Sibinj kojem su uz neizostavne predstavnike općine - načelnika, zamjenice i
članova upravnog i komunalnog
odjela općine Oriovac, ove godine
nazočili i predstavnik Ministarstva branitelja gdin Branko Cindrić,
predstavnik Hrvatskog generalskog zbora gdin Kornelije Brkić,
saborski zastupnici gđa Ljubica

Maksimčuk i gdin Davor Vlaović,
župan Brodsko-posavske županije
gdin Danijel Marušić, predstavnici
UVDDR udruge „Otrovi“ i mnogi
drugi predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata s područja
naše županije, članovi obitelji poginulih, predstavnici udruga koje
djeluju na području naše općine i
brojni drugi mještani.
U dirljivim govorima i prigodnom
programu prisjetili smo se naših
heroja koji su položili najsveti-

je što su imali, vlastiti život , za
dobrobit domovine i svih njenih
stanovnika. Program su svojim
izvedbama obogatili učenici OŠ
„Dr.Stjepan Ilijašević iz Oriovca i
sva tri Kulturno umjetnička društva s područja naše općine.
Nakon komemorativne sjednice
predstavnici Mjesnih odbora i članovi obitelji poginulih položili su
vjence i zapalili svijeće na grobovima poginulih branitelja.

POSJET IZLAGAČIMA SA OPĆINE NA AMBIJENTI
I ove godine tvrtke s područja naše
općine koje se bave proizvodnjom
namještaja i madraca sudjelovale
su na međunarodnom sajmu namještaja Ambijenta 2017.
S područja općine Oriovac predstavile su se slijedeće tvrtke, u prvom redu to je „Oriolik“ d.d. Oriovac, tvrtka s najstarijom tradicijom
u proizvodnji namještaja ne samo
na području naše županije nego
je među najstarijima u Hrvatskoj,
zatim tvrtka „Cedrus“ iz Oriovca vlasnika gdina Josipa i gđe
Ljubice Berdik koji su se svojom
kvalitetom i poslovnošću održali
na tržištu i u vrijeme najveće gospodarske krize i tvrtka Pavić plast
iz Oriovca vlasnika gdina Hrvoja
i gđe Mande Pavić, relativno mla-

da tvrtka, ali koja svojim kvalitetnim madracima zauzima značajno
mjesto na hrvatskom pa čak i europskom tržištu.
Načelnik i zamjenica posjetili su
Sajam i obišli štandove svojih uspješnih poduzetnika,a tijekom
cijele godine općina Oriovac su-

financira troškove izlaganja na
sajmovima svim poduzetnicima i
vlasinicma OPG-ova sa područja
općine u visini od 50% što je velika pomoć i poticaj gospodarstvenicima da se pojavljuju i izlažu
na sajmovima!
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OBNOVLJENA ŽUPNA KUĆA
Svima nama je poznato da je
župna kuća u Oriovcu stradala u
požaru pri čemu je potpuno izgorio južni dio kuće, a u dobroj mjeri
su nagorjeli i stradali ostali dijelovi
kuće, kao i krovište. Dugo se čekalo
na odluku Požeške biskupije hoće
li se graditi nova župna kuća ili obnoviti i urediti postojeća, izmjenjivale su se opcije i planovi, a onda
je Biskupija, unatoč činjenici da se
radi o kući građenoj prije više od
200 godina, donijela odluku da se
ide u obnovu postojeće kuće.
Biskupija je provela postupak
javne nabave, od tri ponuditelja
izabrala domaći građevinski obrt
„Građevinar“ iz Oriovca preferirajući domicilnog izvođača radova,

te je dogovoreno da radove na obnovi i generalnom uređenju kuće
zajednički sufinanciraju Požeška
biskupija, općina Oriovac i župljani župe sv. Emerika iz Oriovca
u jednakim dijelovima, svatko
po trećinu investicije. Odlukom
Biskupije radove je kontrolirao
nadzorni inžinjer imenovan od
strane Biskupije, te su radovi ove
jeseni uspješno privedeni kraju i oriovački župnik, velečasni
Zdravko Radoš se vratio u obnovljenu župnu kuću.
Svečanost završetka radova na
uređenju i posveta obnovljene
kuće upriličena je na svetog
Emerika, 5. studenog, kada je
požeški biskup gospodin Antun

JAVNA RASVJETA U OPĆINI

Ovih dana puštena je u rad još jedna dionica javne rasvjete koja je
izgrađena u skladu s programom
izgradnje komunalne infrastrukture u ovoj godini i to od centra
Oriovca do kraja naselja Kujnik.
Radove je izvodila domaća tvrtka
Orioelektro iz Oriovca, a ukupna investicija iznosi 452.763,64
kuna , od čega je općina Oriovac financirala iz svog Proraču-

na 202.763,64 kune ,a iznos od
250.000,00 kuna osiguralo nam je
Ministarstvo regionalnog razvoja
i fondova EU.
U 2018. godini imamo u planu
završiti cijelu projektiranu trasu javne rasvjete do kraja naselja Lužani , dijelom iz Proračuna
općine kao i uz pomoć Fondova
EU , čija bi vrijednost bila oko
1.200.000,00 kuna.

Škvorčević predvodio misno slavlje u župnoj crkvi, a prije toga blagoslovio obnovljenu župnu kuću.
Tom prilikom, kao i prethodnih
dana svi su mještani mogli doći i
pregledati što je to učinjeno, kako
je župna kuća uređena, te se uvjeriti u kvalitetu izvedenih radova i
uvjeta u kojima će nakon obnove
živjeti oriovački župnik.
Koristimo priliku napomenuti da
su Općina i Biskupija podmirili svoje obveze prema izvođaču,
osim dijela nekih dodatnih vantroškovničkih radova priznatih od
strane stručnog nadzora, koji će
vrlo brzo biti plaćeni, ali da župljani župe sv. Emerika nisu ni približno izmirili svoj udio u financiranju radova na obnovi župne kuće.
Svjesni smo da je situacija u društvu teška, da mnogi uz najbolju volju ne mogu platiti svoj dio, iako se
radi o mogućnosti plaćanja u ratama, koliko se i kada može platiti,
ali na žalost ima i onih župljana
koji iz nekih sebi znanih razloga
NE ŽELE platiti svoj dio.
Svi smo okupljeni oko jedne i iste
župne crkve, oko jednog i istog
župnika (kojem ovakvim ponašanjem nanosimo nepravdu i probleme koje nije ni malo zaslužio),
svi smo dio jedne župne zajednice
i morali bi približno jednako, svatko prema svojim mogućnostima,
sudjelovati u ovakvim projektima,
bez obzira da li imamo neko drugačije mišljenje. Na to nas poziva
i obvezuje pripadnost istoj katoličkoj vjeri i crkvi, istoj župnoj
zajednici u čijem napretku moramo svi sudjelovati.
Zato u ime župnika apeliramo
na sve vas župljane oriovačke župe,svi koji možete pomozite, dajte
svoj prilog da župnik podmiri obvezu koju je uz Općinu i Biskupiju preuzeo u ime župe. A župna
kuća u Oriovcu stara, ali uređena
i obnovljena, neka bude na korist
aktualnom i bilo kojem budućem
župniku, a nama mještanima i
župljanima na ponos.

Obzor, str 9

BOŽIĆ JE LJUBAV 365 DANA U GODINI
Božić je blagdan na koji smo već
toliko navikli da se čini kako je
o njemu sve rečeno. Ipak, postoji način da iznova razmotrimo
njegovo značenje.
Advent,
vrijeme priprave za
Božić nije samo vrijeme radosnog
iščekivanja, advent su djeca i ljudi
koje susrećemo svaki dan, advent
su naši prijatelji, naši roditelji...
Biti osjetljiv umijeće je malih stvari. Ne velike žrtve, ne herojske
odluke. Samo male pažnje, pojedinost prožeta ljubavlju, ugodna
riječ, jedan pogled, posjet, dodir.
Umijeće da nam drugi nedostaju i
dati im to do znanja kad se vrate.
Tu su nam djeca ozbiljni putokazi, oni nose one iskonske ljubavi
za kojima svi čeznemo, a pogubili
smo ih negdje na putu odrastanja.
Ona u svojim tišinama kriju tajne
najdubljih vrijednosti čovjeka, ne
govore ih naglas.
U razgovoru s djecom, njima više
ne trebaju igračke,ne trebaju slatkiši, kao da su sve to prerasli, njima trebaju mama i tata, prijatelji
s kojim će se igrati, a ne gledati u
glamur koji im mi odrasli pokušavamo nametnuti.
Upravo stoga želimo mi iz vrtića
podijeliti s vama ovu priču koja vas
možda potakne da čujete svoje dijete kad je zamišljeno i ne govori, a
tada govori najviše. U potrošačkoj
groznici ovoga svijeta, kad se natječemo što im kupiti, koliko novca potrošiti na blagdane, ostaviti
poklone ispod bora,a onda i ne

vidjeti dječje lice kad ugleda poklone jer smo zauzeti svojim obvezama, svojom sebičnošću i mišlju
„mi smo svoje odradili“.
Čovjek se vratio s posla kasno,
umoran i nervozan. Zatekao je
svog 5-godišnjeg sina kako ga čeka
na vratima.
Sin: “Tata, smijem li te nešto
pitati?”
Otac:“Da, reci, što je?”
Sin “Tata, koliko zarađuješ na
sat?”
Otac: “Zašto me to pitaš?”
Sin: “Samo sam želio znati. Molim
te, reci mi, koliko zarađuješ na
sat?”
Otac: “Ako već moraš znati,
zarađujem 50 kuna na sat.”
Sin: “Oh”, dječak odgovori, spuštene glave. “A tata, možeš li mi
molim te, posuditi 25 kuna?”
Otac se naljuti i reče: “Ako je jedini razlog što me pitaš da ti posudim 25 kuna taj da možeš kupiti
nekakvu igračku ili sličnu besmislicu, moraš znati da ja ne radim
svaki dan za takve gluposti!”
Dječak je tiho otišao u sobu i
zatvorio vrata.
Čovjek je sjedio i razmišljao…”Kako se usuđuje da mi
postavlja takva pitanja samo da bi
dobio novac?” Nakon izvjesnog
vremena, malo se smirio i pomislio: “Možda mu je nešto stvarno
trebalo za tih 25 kuna… stvarno
ne pita često za novac…” Otišao je
u dječakovu sobu i otvorio vrata…

“Sine, jesi li zaspao?” upitao je.
“Ne, tata, budan sam”, kaže
dječak.
“Razmišljao sam… možda sam
bio prestrog prema tebi. Imao sam
težak dan i iskalio sam se na tebi.
Evo ti 25 kuna koje si tražio.”
Dječak se uspravio, smiješeći se.
“Oh, hvala ti, tata!” poviknuo je.
Tada, posegnuvši ispod jastuka, izvukao je snop zgužvanih
novčanica. Kad je vidio da dječak
već ima novac, otac se opet počeo
ljutiti. Dječak je polako izbrojao
svoj novac i pogledao oca.
“Zašto si tražio još novca, ako ga
već imaš?” plane otac.
“Zato što nisam imao dovoljno, a
sada imam”, odgovori dječak.
“Tata, sada imam 50 kuna. Mogu
li kupiti sat tvoga vremena? Molim te, dođi sutra kući ranije.”
Izluđeni svakodnevnim obavezama, često zaboravljamo. Zaboravljamo kako naša djeca naše riječi
shvaćaju jako ozbiljno. Zaboravljamo da smo u njihovim očima,
mi divovi. Junaci i junakinje koji
ih vole najviše na svijetu! Stoga,
održati obećanje vlastitom djetetu
sveto je pravilo.
Možda vas ova priča potakne da
promislite kako Božić nije samo
nekoliko dana u godini, Božić je
ljubav kroz 365 dana u godini.
Bog nam otvara sljedeću godinu,
djeca nas čekaju. Hoćemo li imati vremena jedni za druge, ovisi o
nama!
Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“

SVETI NIKOLA U OPĆINI ORIOVAC
Na blagdan Svetog Nikole, zaštitnika mornara, putnika, siromaha,
studenata, ali i djece, općina Oriovac dugi niz godina tradicionalno
daruje svu djecu do 10 godina s područja svoje općine.
Tako je i ove godine, općina Oriovac u svom proračunu predvidjela
sredstva kako bi obradovala najm-

lađe. Obilježavanje Svetog Nikole
održano je 6. prosinca, a Nikola
je tog dana prvo krenuo u posjet djeci dječjeg vrtića „Ivančica
Oriovac“, učenicima OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“, te djeci predškolske
dobi koja su ga dočekala u domu
Oriovac, a zatim se žurno uputio
djeci koja su ga s nestrpljenjem

čekala u Malinu, Slavonskom Kobašu, Bečicu, Živikama i Lužanima. Dječica su sa svojim odgojiteljicama i učiteljicama njemu
u čast pripremila prigodne programe, nakon kojih je Sveti Nikola
podijelio poklone, te na taj način
i ove godine uspio razveseliti najmlađe.
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ZNANSTVENO STRUČNI SKUP 200 GODINA OD
ROĐENJA LUKE ILIĆA - ORIOVČANINA

15. listopada 2017. godine obljetnica je rođenja jednog od naših
najznamenitijih mještana, poznatog Ilirca koji je s ponosom nosio pridjev Oriovčanin pored svog
imena, svećenika, etnologa, numizmatičara, arheologa i prije svega domoljuba koji je ostavio neizbrisiv trag kroz narodni preporod
u Slavoniji.
Povodom tog velikog jubileja
općina Oriovac u suradnji sa Hrvatskim institutom za povijest, Za-

greb, Podružnicom za povijest Slavonije, Srijema i Baranje i Muzejom
brodskog posavlja organizirala je
Znanstveno-stručni skup koji se
održao 27. listopada 2017.godine
u Društvenom domu u Radovanju, a koji su svojom nazočnošću
obogatili brojni ugledni predavači
i stručnjaci iz raznih sfera znanosti i kulture : Emina Berbić Kolar,
Mato Artuković, Mirko Ćurić,
Katarina Dimšić, Josip Erpačić,
Franjo Horvat, Josip Jagodar, Ire-

PROMOCIJA LEKSIKONA
SLAVONSKE NARODNE
MEDICINE BRODSKOGA
POSAVLJA U KOBAŠU
U srijedu 18.10.2017. u 18.30 h
u Vatrogasnom domu u Slavonskom Kobašu održana je promocija Leksikona slavonske narodne
medicine kojem je jedan od suautora naš predsjednik Općinskog vijeća općine Oriovac, mladi
znanstvenik i doktorand gdin Josip Jagodar.
Mlade autore Tanju Đurić, Moniku Grozdanović, Josipa Jagodara,
Antuna Javora, Ivanu Mihić i Katarinu Sudarević u njihovom radu
pomogla je njihova mentorica i

profesorica gđa Emina Berbić Kolar i zajedničkim snagama izdali
su ovo hvale vrijedno djelo kojim
su od zaborava otrgnuli pregršt
zanimljivih i praktičnih narodnih metoda liječenja i samim tim
obogatili fundus djela vezanih uz
tradiciju i način života na ovom
području. Drugi dio odnosi se
na dijalektološki rječnik gdje su
autori popisali abecednim redom
manje poznati riječi te im odredili
gramatička svojstva.

na Mikajević, Tanja Perić-Polonijo, Andrea Slišković, Dino Jelinić,
Petra Svetec,Josipa Tomašić, Dunja Vanić i Marinko Vuković.
Goste i izlagače pozdravio je
dožupan
Brodsko-posavske
županije gosp. Damir Mirković, zatim mr. sc. Ivan Medarac, dopredsjednik Novljanskog
akademskog društva, gđa. Danijela Ljubičić Mitrović, ravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja,
dr.sc. Stanko Andrić, voditelj podružnice Hrvatskog instituta za povijest- Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje te Antun
Pavetić, načelnik Općine Oriovac.
Cjelodnevni znanstveni skup
pratilo je mnoštvo građana, studenata, rodbine ovog uglednog
mještanina, a skup je završio zajedničkom šetnjom publike i predavača središtem Oriovca i tako
je barem na jedan dan oživljen
lik i djelo ovog uistinu značajnog
mještanina naše općine!
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SPORTSKI SPEKTAKL NA STADIONU ORIOLIKA
Prošao je dugo očekivani susret
hrvatskog kupa između Oriolika i
Hajduka u Oriovcu.
Splićanima je velike probleme stvarao raspoloženi vratar Oriolika
Josip Herceg, koji je branio brojne
opasne udarce, ali su ga u posljednjim minutama susreta Toma
Bašić iz slobodnjaka i Ahmed Said
svojim drugim golom konačno
slomili za uvjerljivu pobjedu protiv momčadi iz Treće HNL Istok.
Oriolik je dobro namučio Splićane.
Sve do 83. minute je domaćin imao
samo pogodak zaostatka. Nakon
gola Ahmeda Saida u 13. minuti,
Toma Bašić je u 88. iz slobodnjaka
na 22 metara zabio krasan gol za
2:0, a u sudačkoj nadoknadi Said
potvrdio pobjedu.
Velika borba kao između Davida i
Golijata završila je pobjedom Hajduka, ali svima će ostati u sjećanju
kao prava sportska atrakcija. Unatoč lošim vremenskim uvjetima i
uvjerljivoj pobjedi Hajduka od 3:0,
ovaj događaj je prošao bez i jednog incidenta uz veliku podršku

od oko 2000 gledatelja kao i veće
skupine navijača Hajduka.
U organizaciju i pomoć domaćinima uključile su se brojne udruge
sa područja općine, a predsjednik
uprave NK Hajduk, Ivan Kos sa
suradnicima posjetio je općinskog

NAJAVA DOGAĐANJA
BOŽIĆNI KONCERT
26.12.2017. – crkva sv. Ivana Krstitelja Slav. Kobašu 18,00 sati
organizator KUD „Matija Gubec“ Slavonski Kobaš
GODIŠNJI KONCERT
30.12.2017. - društveni dom Oriovac u 19,00 sati
organizator KUD „Luka Ilić Oriovčanin“ Oriovac
DOČEK NOVE GODINE
LUŽANI – organizator KUD „Graničar“
ulaz 170,00 kuna (večera i piće tijekom cijele večeri)
zabavni dio programa – grupa „MEGA BAND“
SLAVONSKI KOBAŠ- organizator NK „Slavonac“
ulaz 120,00 kuna (večera i piće tijekom cijele večeri)
zabavni dio programa – grupa „GREGA BAND“

načelnika Antuna Pavetića i njegovu zamjenicu Željku Čorak. Uprava Hajduka i Općina nisu samo
razmijenili prigodne darove već
su pokazali zanimanje ulaganja
Općine u sport i kulturu te obećali
pomoći donacijama u opremi.

REDOKS ODNIO
POBJEDU
Sada već tradicionalno, NK Oriolik Oriovac organizirao je krajem
godine malonogometni turnir koji
je u posljednjih nekoliko godina
već prerastao u jedan od većih
sportskih događaja u ovom dijelu
Brodsko-posavske županije.
U sustavu natjecanja 4+1 za titulu najboljeg borilo se 15 ekipa, a
nagradni fond iznosio je 10 tisuća
kuna od čega je 7 tisuća odlazilo odvajaču turnira. U žestokim
okršajima koji su se odvijali u
sportskoj dvorani OŠ “Stjepan Ilijašević” na kraju je slavila ekipa
Redoks iz Sibinja kome je pripao i
pehar osvajača turnira.

GROBNA NAKNADA

VODIČ

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRV. PREPORODA 1
TEL: 431-232, 431-036

NARODNA KNJIŽNICA I
ČITAONICA - TEL: 430-155
MATIČNI URED ORIOVAC
TEL: 431-013
AMBULANTA ORIOVAC
dr. Dario Lončarić - 431-321
dr. Marica Ćurković- 431-164
LJEKARNA ORIOVAC TEL: 431-222
LJEKARNA LUŽANI TEL: 436-028

Prošlo je dosta vremena od kada
smo pisali o grobnoj naknadi te
Vas ovim putem želimo podsjetiti na neke odredbe Zakona o grobljima i Odluke općine Oriovac
vezane uz groblje i grobna mjesta.
Groblje i korištenje grobnog mjesta reguliraju odredbe Zakona o
grobljima kojim je propisano da se
umrlog u pravilu ukapa na groblju
koje se nalazi na području jedinice
lokalne samouprave na kojem je
umrli imao prebivalište, ali ga se
može pokopati i na groblju koje je
on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe
koje su dužne skrbiti o njegovu
ukopu.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu, čiju visinu utvrđuje Općinsko vijeće općine Oriovac u skladu
s uvjetima i mjerilima propisanim
odlukom o grobljima.
Visina grobne naknade u općini
Oriovac iznosi 16,00 kuna /m2
, osim za grobna mjesta gdje su
ukopani Hrvatski branitelji.
Grobno mjesto koristi se na temelju odluke općine Oriovac , te
se mjesto korisnicima daje na korištenje na neodređeno vrijeme
uz naknadu, i o tome se donosi
rješenje.
Općina Oriovac , za razliku od
nekih općina i gradova , do dan-

as nije uvela plaćanje naknade za
dodjelu novog grobnog mjesta , jer
bi time dodatno opteretila ionako
slabe prihode naših mještana.
Nadalje , želimo Vas izvijestiti
da ukoliko grobna naknada nije
plaćena deset godina, grob se smatra napuštenim i može se ponovo
dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od
posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina
od ukopa u grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta
za koje se smatra da je napušteno
može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i
znaci, ograda groba i sl.) nakon
što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom, smatrat će
se da se radi o napuštenoj imovini
kojom općina Oriovac može slobodno raspolagati.
Toliko o zakonskim odredbama –
samo još da podsjetimo sve mještane općine Oriovac na obvezu
plaćanja grobne naknade . Naime ,
veliki je broj onih koji ne izvršavaju ovu zakonsku obvezu i ne plaćaju , a upravo iz tih sredstava komunalni pogon općine održava , kosi
i uređuje groblja , mjesta posljednjeg prebivališta naših najmilijih.

STOMATOLOŠKA AMBULANTA
ORIOVAC - TEL: 431-308
dr.med.dent Kristina Ljubas
TEL: 431-308
AMBULANTA LUŽANI
dr.med. MIHAD ZUKANOVIĆ
TEL: 437-020
AMBULANTA SL. KOBAŠ
dr.med. VESNA MATIJEVIĆ
TEL: 432-408
HITNA MED. SLUŽBA - 112
HP POŠTA ORIOVAC TEL: 223-827
HP POŠTA LUŽANI TEL: 223-845
HP POŠTA SL. KOBAŠ TEL: 432-020
STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED
EUROSLAVONIJA 1 - TEL: 431-976
FINA-ORIOVAC - TEL: 212-130
ORIOVET-ORIOVAC TEL: 431-820
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA
KOMORA TEL: 430-077
DJEČJI VRTIĆ “IVANČICA”
TEL 409-487
ŽELJ, POSTAJA ORIOVAC 431-461
Obzor - glasilo Općine Oriovac
Glavni urednik: Željka Čorak
Adresa: Trg hrvatskog proljeća 1
Oriovac
Tel: 431-232, 431-036, Fax: 430-006

