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OSVRT NAČELNIKA

 

Poštovani mještani općine Oriovac!

 Iza nas je prvo tromjesječje ove kalendarske i 
fiskalne godine, a pred nama je i 17. travanj,  Dan općine 
Oriovac, pa je to prilika da Vam se obra�m sa nekoliko 
rečenica vezano uz ak�vnos� koje provodimo.

 Općina Oriovac kons�tuirana je, sada već davne 
1993. godine, prošlo je dakle već 25 godina od toga dana 
i na svima nama je, žiteljima deset naselja naše općine, 
da se prisje�mo kako je to prije bilo i što se sve napravilo i 
dogodilo od formiranja općine Oriovac kao jedinice 
lokalne samouprave.

 Ne mogu drugačije nego ponovi� ono što znam 
reći u ovakvim prigodama, općina Oriovac i dalje drži 
primat i glasi kao gospodarski, socijalno i infrastruk-
turno, kulturno, sportski i u svakom drugom smislu kao 
najrazvijenija općina Brodsko-posavske županije, a 
usudio bih se reći i šire kada govorimo o Slavoniji.

 Usvojili smo koncem prošle godine realan, ali po 
iznosu solidan proračun za 2018. godinu za koji 
vjerujemo da ga možemo ostvari� u zavidnom postotku. 
Kroz projekte i ak�vnos� koje su uvrštene u proračun za 
ovu godinu i dalje planiramo radi� na poslovima koje 
nam zapravo nalaže Zakon o lokalnoj samoupravi, tj. 
samoupravni djelokrug poslova lokalnog značaja kojima 
se neposredno ostvaruju potrebe građana. To su prije 
svega poslovi na uređenju naselja, komunalno 
gospodarstvo, prostorno i urbanis�čko planiranje, 
predškolski odgoj tj. briga o djeci, socijalna skrb, kultura i 
sport, protupožarna i civilna zaš�ta, te čitav niz drugih 
poslova sukladno zakonu.

 Radimo dakle na stvaranju kvalitetnijih uvjeta za 
život mještana općine Oriovac, pokušavamo zadovolji� 
potrebe naših mještana u svim segmen�ma života i 
uvjete za život u našim naseljima što više približi� 
uvje�ma u urbanim, gradskim sredinama. Time bi se 
donekle mogao zaustavi� ili umanji� trend odlaska 

mladih ljudi i obitelji iz Hrvatske, iako se radi o problemu 
koji se mora riješava� „odozgo“, tj. od Vlade RH, 
razvojem gospodarskih ak�vnos� u državi, povećanjem 
radnih mjesta i zapošljavanja, poštenijim i boljim 
plaćama, u konačnici povećanjem standarda, jer općine i 
gradovi bez potpore središnje države mogu uređiva� 
komunalnu infrastrukturu, uređiva� ceste i nogostupe, 
oprema� društvene domove i druge objekte  u javnoj 
funkciji, ali to neće smanji� broj onih koji odlaze za 
boljim primanjima i većim standardom života.

 Svjesni svega rečenoga radimo svoj dio posla, 
izgrađujemo i održavamo komunalnu infrastrukturu, 
uređujemo društvene objekte u našim naseljima, 
po�čemo sportske, kulturne i druge društvene 
ak�vnos�, financijski podupiremo udruge i organizacije 
civilnog društva. 

 Radimo na energetskim obnovama zgrada u 
javnoj funkciji, završavamo projekt dogradnje zgrade 
Dječjeg vr�ća „Ivančica Oriovac“ kako bi umanjili i s 
vremenom ukinuli listu čekanja djece na korištenje 
našeg vr�ća, proširujemo i moderniziramo javnu 
rasvjetu, radimo na pripremi mnogih i raznih projekata 
koji će �jelom ove godine i ovog mandata doprinije� 
boljem i kvalitetnijem životu u našoj općini, pokušavamo 
pokrenu� rad Turis�čke zajednice općine jer smatramo 
da ovo područje ima potencijal i resurse za bavljenje 
ruralnim turizmom itd.

 Zahvaljujem općinskim vijećnicima, vijećnicima 
Mjesnih odbora i svima koji na bilo koji način pomažu i 
daju svoj doprinos u planiranju i provedbi ak�vnos� za 
ukupno bolji standard i život u našoj općini. Zahvaljujem  
svima koji prate i vide naša nastojanja da učinimo nešto 
dobro, naše napore da stvorimo što kvalitetnije uvjete za 
život našoj djeci, našim mještanima, svima nama.

 Poštovani žitelji općine Oriovac, pozivam Vas da 
preko svojih predstavnika u Mjesnim odborima kreirate 
nove ak�vnos� u svojim naseljima, (evo u lipnju imamo i 
izbore za nove članove u Mjesnim odborima), pozivamo 
Vas da bez obzira na stranačku ili bilo koju drugu 
pripadnost realno pra�te ak�vnos� općine Oriovac i 
sudjelujete u daljnjem razvoju i stvaranju uvjeta za što 
bolji standard i život svih naših građana. 

 Uz želje da u tome što više uspijemo, u ime 
djelatnika općine, u ime vijećnika i predsjednika 
općinskog vijeća gospodina Josipa Jagodar, te u osobno 
ime svima Vama čes�tam Dan općine Oriovac, želim Vam 
svako dobro i realizaciju što većeg dijela naših 
zajedničkih planova i projekata.

S poštovanjem,

Načelnik Antun Pave�ć
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 Poštovani mještani općine 
Oriovac,

 Također Vam želim upu�� 
čes�tke za nadolazeći dan naše 
Općine! 

 Svi mi činimo ovu sredinu 
takvom kakva je, a osobno mislim 
da smo jedna od boljih općina u 
našem okruženju. Naravno, uvijek 
možemo bi� još bolji, ali to ovisi o 
n a m a  s a m i m a  i  o  n a š e m 
angažmanu u različi�m područjima 
djelovanja. Posao koji obnašam već 
punih 9  mjeseci  i zuzetno je 
za ht j e va n  i  o d g o vo ra n ,  a  u 
posljednja 2 mjeseca i protkan 
različi�m izvanrednim situacijama 
poput poplave i problema u opskrbi 
pitkom vodom  koji iziskuju i 
dodatne napore. Moram ovom 
prilikom istaknu� da suradnja 
l o k a l n e  s a m o u p r a v e  s a 
pripadnicima udruga civilnog 
s e k t o r a  ,  p r v e n s t v e n o  s 
vat ro ga s n i m  d r u št v i m a  ko j i 
nesebično pomažu u svim, a 
posebno u kriznim situacijama 
izuzetno dobro funkcionira. Ovim putem od srca se 
zahvaljujem kao načelnica stožera civilne zaš�te na 
pomoći koju ste ukazali svim mještanima općine 
Oriovac.

 Ujedno, hvala i svima onima koji su na bilo 
koji način doprinijeli da provedba projekata za 
dobrobit svih mještana teče nesmetano i koji su 
svojim postupcima olakšali provedbu is�h,a 
također i pripadnicima mjesnih odbora zahvaljujem 
na nesebičnom angažmanu u svojim sredinama.

 Osobno se maksimalno zalažem da kroz 
male projekte podignemo kvalitetu života svih 
naših mještana,a posebno mi je zadovoljstvo 
sudjelova� u projek�ma za mlade generacije. 
Istaknula bih ovim putem sudjelovanje u 
Integriranom danu OŠ „Dr.Stjepan Ilijašević“ iz 
Oriovca. Školarcima sam održala kratko predavanje 
o povijes� Oriovca i nastanku naše općine,kao i o 

bogatoj tradiciji i kulturi naših mjesta. Ujedno, 
velika mi je želja da naši osnovnoškolci prođu obuku 
škole plivanja, stoga sam u suradnji sa obje naše 
škole s područja općine ( Oriovac  s područnom 
školom Slavonski Kobaš i Lužani ) sudjelovala u 
pisanju projekta za financiranje obuke od strane 
Središnjeg državnog ureda za šport. 

 Osim najmlađih sumještana želja mi je da 
najstarija populacija dobije adekvatnu pomoć i 
njegu kako bi dostojanstveno i civilizirano živjeli pa s 
posebnim zadovoljstvom is�čem kako će uskoro 15 
žena bi� zaposleno u poslovima pomoći u kući i na 
taj način olakša� će se život za minimalno 70 
domaćinstava na području naše općine.

 Puno je još planova koji su pred nama i na 
kojima kon�nuirano radimo, a sve sa željom da ovo 
područje na kojem živimo postane dio na kojem bi 
svatko želio živje�!

RIJEČ ZAMJENICE
NAČELNIKA
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 Zamjenica načelnika i predsjednica LAG-a 
Posavina potpisala je 16. ožujka 2018.godine u 
Novskoj Ugovor za zapošljavanje žena iz programa 
„Zaželi“  pod nazivom "Radom za zajednicu i sebe" 
vrijedan 8.380.856,77 kn u okviru kojeg će se na 
području općine Oriovac zaposli� 15 žena iz kategorije 
teže zapošljivih osoba! 

 U ovu kategoriju spadaju nezaposlene žene 
koje su u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije 
od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja 
ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilan�ce, mlade 
žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i 
udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene 
ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja  
zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske 
nacionalne manjine, beskućnice, majke djece s 3 i više 
malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u 
razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih boles�, 
majka djeteta udovica, samohrana majka, a koje su 
prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje s najviše završenim 
srednjoškolskim obrazovanjem.

 Ove zaposlenice obavljat će poslove pomoći u 
kući potrebi�m korisnicima koji žive sami, teško se 

kreću ili imaju neki drugi zdravstveni problem na način 
da će im dostavlja� potrebne namirnice, pomoći u 
pripremi obroka, održava� stambeni prostor, pomoći 
u održavanju osobne higijene, pomoći u socijalnoj 
integraciji i posredovanju i ostvarivanju raznih prava ( 
dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i 
sl.), ali ono što je možda najvažnije pruži� krajnjim 
korisnicima podršku kroz razgovore i druženja te 
uključivanje u društvo i u društvene ak�vnos�.

 Ovakve ak�vnos� nisu novina na  području 
naše općine, ali je ovaj put znatno povećan broj žena 
koje će bi� zaposlene, a samim �m povećan je i broj 
korisnika koji će koris�� usluge ovih zaposlenica. 

 Ovaj ugovor općina Oriovac pripremila je u 
suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Posavina i u 
suradnji sa susjednim općinama Brodski Stupnik i 
Nova Kapela.  

 U svom izlaganju prilikom potpisivanja 
ugovora Ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. 
Marko Pavić naglasio je kako ovo nije samo mjera 
zapošljavanja nego i socijalna , odgojna i nadasve 
humana ak�vnost kojom se pos�že višestruka korist i 
za pojedinca i za zajednicu.

PROGRAM „ZAŽELI“
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VAŽNIJI PROJEKTI U 2018. 
GODINI.
 Nema dana da se u sredstvima javnog 
informiranja ne čuje kako u tom i tom EU fondu čeka 
silan novac, a on ostane neiskorišten.

 Dakako da pri razmišljanju o javljanju na 
natječaje  za projekte koje financira EU, treba ima� na 
umu da, za početak treba osigura� i vlas�� financijski 
udjel za provedbu projekta. Vođeni razvojem naše 
općine, krajem 2017. i početkom 2018.godine ak�vno se 
radilo na budnom praćenju svih natječaja i kandidiranju 
na iste, što je dakako i ostvarilo pozi�vne rezultate.

 Tako smo upravo završili dio ekološke javne 
rasvjete od centra Oriovca do sredine Kujnika koja je 
iznosila 452.763,64 kuna i gdje je udio općine bio 20%.

 Za�m smo krajem prošle godine apliciranjem na 
natječaj za Energetsku obnovu dječjeg vr�ća „Ivančica 
Oriovac“ u vrijednos� 704.780,35 kuna od Ministarstva 
graditeljstva dobili ugovor u vrijednos� 442.188,53 kuna 
i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 
206.544,04, dakle financijska konstrukcija je zatvorena u 
cijelos� – ostao je mali udio općine od 56.047,78 kuna. 
Za ovaj projekt upravo se priprema javni natječaj i uskoro 
će se poče� sa radovima.

 Kandidiranjem na natječaj za energetsku 
obnovu višestambenih zgrada – odobreno nam je 
294.871,58 kuna za stambenu zgradu u centru 
Slavonskog Kobaša i 231.387,00 kuna za stambenu 
zgradu u ulici Mijata Stojanovića u Lužanima.

 U veljači ove godine upu�li smo nekoliko 
projekata na javne natječaje:

- Izgradnja staze u Radovanju u vrijednos� 1.170.000,00 
kuna

- Izgradnja staze u ulici V.Nazora Lužani u vrijednos� 
427.000,00 kuna (od kraja Lužana do ERGA)

- Izgradnja javne rasvjete do pruge Malino u vrijednos� 
556.000,00 kuna

 Nadamo se da će nam neki od ovih projekata bi� 
i odobreni.

 Za�m u pripremi imamo nekoliko projekata za 
asfal�ranje ulica po cijeloj općini, „čekamo“ natječaj 
Fonda za zaš�tu okoliša za izgradnju javne rasvjete do 
kraja Lužana (projekt i građevinsku dozvolu imamo), pri 
kraju je projektna dokumentacija za proširenje Dječjeg 
vr�ća „Ivančica Oriovac“ kojom ćemo također aplicira� 
na javni natječaj, te projekt uređenja/izgradnje ulice 
Vladimira Becića (prema groblju) ceste oko groblja i 
parkirališta na groblju Oriovac.

 Ovo su samo neki od projekata koje smo 
početkom ove godine aplicirali i neke realizirali, a 

nadamo se da će tako bi� i dalje, te da ćemo uspje� 
povući sredstva za naše buduće projekte.

KRIZA S PITKOM VODOM
 Svjesni situacije u kojoj je gotovo 90.000 ljudi s 
područja grada Slavonskog Broda i šest okolnih općina 
bilo bez pitke vode , a ne želeći ulazi� u rasprave i analize 
zbog čega se to dogodilo , što je ili tko uzrok onečišćenja 
vode koje nas je pogodilo, jer u trenutku pisanja ovog 
teksta to je još uvijek nepoznanica , želimo malo 
prokomen�ra� navedenu situaciju.

 Navedeni problem s pitkom vodom , koja čak ni 
prokuhavana nije bila zdravstveno ispravna za piće , 
dogodio se u kasnim noćnim sa�ma sa Velikog petka na 
Veliku subotu , dakle pred sam Uskrs , najveći kršćanski 
blagdan , no to nije bio razlog da ne odradimo sve što je u 
našoj moći kako bi naši građani �h blagdanskih dana 
imali na raspolaganju ispravnu vodu za piće i kuhanje.

 Županijski stožer civilne zaš�te informirao je 
načelnika općine i zamjenicu načelnika , koja je po 
funkciji načelnica Stožera civilne zaš�te općine Oriovac , 
o nastalom problemu  , nakon čega su odmah poduzete 
konkretne  ak�vnos� i mjere na ublažavanju nastale 
krize s pitkom vodom. Problem je detek�ran u večernjim 
sa�ma petka , a već rano u subotu naši građani su imali 
na raspolaganju pitku vodu iz Vodovoda Davor , putem 
vatrogasne cisterne iz Robnih zaliha Republike Hrvatske , 
koja inače služi isključivo za prijevoz vode za piće u 
kriznim situacijama. Nešto kasnije osigurali smo i znatne 
količine pitke vode u bocama od 1,5 litru i 6 litara , 
dopremljen je inox spremnik za pitku vodu od 1000 litara 
za potrebe dječjeg vr�ća „Ivančica Oriovac“ , a �jekom 
cijele te situacije bili smo i određeno središte iz kojeg se 
pitka voda (pogotovo ona u bocama) ,distribuirala za 
građane općina Brodski Stupnik i Bebrina.

 U realizaciju opskrbe pitkom vodom uključili 
smo vatrogasnu postrojbu DVD Oriovac , te dijelom 
vatrogasne postrojbe DVD Lužani i DVD Slavonski Kobaš , 
čitavo vrijeme imajući u pričuvi Tim civilne zaš�te općine 
Oriovac , koji na sreću nismo morali angažira�.

 Zahvaljujemo se ovom prilikom svima koji su 
pomogli u ublažavanju ove krize s pitkom vodom , 
posebno pripadnicima DVD-a Oriovac , koji su podnijeli 
najveći teret i ponovno dokazali da su spremni i sposobni 
odgovori� svim izazovima u kriznim situacijama. 
Također upućujemo zahvalu tvrtki I.K.S. i vlasniku 
gospodinu Silviju Karaula, koji su odradili značajan posao 
u prijevozu flaširane vode za piće , čak i za općine Brodski 
Stupnik i Bebrina.

 Naravno, veliko hvala i svima Vama dragi žitelji 
općine Oriovac na razumijevanju i strpljenju, te 
prihvaćanju situacije koja nas je iznenada pogodila.
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ARTECO PAVLETIĆ
 U ponedjeljak 02.04.2018.godine u 

Vatrogasnom domu u Malinu udruga Arteco i 

Turis�čka zajednica općine Oriovac upriličili su 

nesvakidašnji događaj-izložbu skulptura od 

drveta vinove loze! 

 Događaj su oboga�li brojni ugledni gos�! 

Izložbu je otvorio i o radu umjetnika kao i o 

porijeklu njihova prezimena govorio je Dragu�n 

Pasarić,publicist iz Ku�ne! 

 Izlaganje o umjetničkoj vrijednos� 

skulptura iznio je kustos Muzeja Moslavine, 

povjesničar umjetnos� Mladen Mitar koji je vrlo 

živopisno opisao svoj prvi susret sa skulpturama 

naših umjetnika.

 O obilježavanju 900-e godišnjice spomena 

Knezova  Krčk ih  Frankopana  govor io  je 

predsjednik udruge Petar Kopanica i kao znak 

zahvale dodjelio Povelju Knezova Krčkih 

umjetničkom voditelju Udruge Arteco Zoranu 

Pavle�ću,kao dugogodišnjem prijatelju i 

suradniku općine Punat na otoku Krku!

 Ispred Turis�čke zajednice brojnim 

posje�teljima obra�o se načelnik općine Antun 

Pave�ć i naglasio dobru suradnju s udrugom koja 

će se,nada se,nastavi� i u buduće! 

 Za kraj programa Amatersko kazalište 

Zamka predstav i lo  se  vr lo  zaniml j ivom 

predstavom na kajkavskom jeziku!

 Zabavni dio programa oboga�li su Ma�ja 

i Goran Pocrnić!

 Ova održana izložba jedan je od prvih 

konkretnih koraka kojim će se oboga�� turis�čka 

ponuda općine Oriovac i Brodsko-posavske 

županije i nadamo se kako će izložba koju 

planiramo pripremi� za Božić  u suradnji s 

Udrugom Arteco posta� poznata i prepoznatljiva 

kao i neke druge izložbe sličnog karaktera u 

drugim krajevima Hrvatske.
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KOMUNALNI               
REDAR U OPĆINI

 Ovih dana u Saboru se očekuje 

donošenje novog Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, koji između ostalog donosi i 

odredbe o komunalnom redu i komunalnim 

redarima.

 Općine i gradovi će mora� donije� nove 

Odluke o komunalnom redu po kojima će 

postupa� komunalni redari, ali o tome ćemo 

drugi puta dok se Zakon ne usvoji, jer koliko nam 

je poznato ima puno primjedbi na novi Zakon, pa 

ćemo ipak pričeka� kraj priče kako ne bi nešto 

krivo napisali.

 Među�m, to ne znači da mi ne možemo 

provodi� naše, još uvijek važeće, Odluke o 

komunalnom redu, što smo ovih dana i učinili.

 Naime dogovorom načelnika općine 

Oriovac, općine Brodski Stupnik, općine Sibinj i 

općine Bebrina, Općinsko vijeće je donijelo 

Odluku o ustrojstvu zajedničkog komunalnog 

redarstva za navedene če�ri općine.

 Općina Oriovac je nositelj svih ak�vnos�, 

te je po raspisanom javnom natječaju na 

službenim stranicama sve 

4 općine, kao i stranicama 

Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje Slavonski 

B r o d ,  p o v j e r e n s t v o 

sastavljeno od 5 članova – 

2 člana iz općine Oriovac i 

po 1 član iz ostalih općina, 

p r o v e l o  t e s � r a n j e 

kandidata  koj i  su  se 

prijavili na natječaj, te 

obavilo usmeni razgovor 

sa svim kandida�ma i 

dalo svoj prijedlog za 

p r i j e m  ko m u n a l n o g 

redara koji je ostvario 

najveći broj bodova, i to u 

osobi JOSIPE GAVRAN 

EĆIMOVIĆ  iz Starog Sla�nika, što je naravno i 

prihvaćeno.

 Komunalni redar Josipa Gavran Ećimović 

započela je radi� krajem ožujka ove godine i 

sjedište će joj bi� u prostoriji Komunalnog 

pogona općine Oriovac (prostor do pošte).

Raspored rada komunalnog redara je slijedeći:

- ponedjeljkom će bi� u općini Oriovac,

- utorkom u općini Brodski Stupnik,

- srijedom u općini Bebrina,

- četvrtkom u općini Sibinj i svakog  petka u drugoj 

općini,  ili po potrebi.

 Dakle, dragi mještani od sada možete za 

sve probleme vezane uz poš�vanje odredbi 

Komunalnog reda, Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, Zakona o građenju, odredbi 

Zakona vezanih uz postupanje sa otpadom i slično 

nazva� našeg Komunalnog redara:

JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ

MOBITEL  098 9833 485
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NOVI ZAKON O 
POLJOPRIVREDNOM 
ZEMLJIŠTU

 Nakon dužeg vremena i čekanja Hrvatski 
sabor je  donio novi Zakon o poljoprivrednom 
zemljištu koji je stupio na snagu 9.ožujka 2018. 
godine.  Osvrnut ćemo se prije svega na trenutno 
stanje – odnosno pitanja koja nam svakodnevno 
upućuju naši poljoprivrednici – Kako dalje? Kada će 
poče� natječaji? Dali se možemo doći „predbilje-
ži�“ za čes�ce?..........

 Po novom Zakonu dosadašnji zakupci koji 
imaju ugovore i koji su istekli ili će isteći za mjesec, 
dva, mogu doći u općinu Oriovac i dobi�  potvrde o 
mirnom posjedu za čes�ce iz Ugovora i na �m 
čes�cama će moći u svibnju ostvari� po�caj.

 Nažalost poljoprivrednici koji nemaju 
ugovore, a zainteresirani su za zakup ili kupnju 
morat će još neko vrijeme pričeka�, vjerojatno do 
jeseni ove godine.

 Naime, po odredbama Zakona općine i 
gradovi imaju obvezu na Općinskom vijeću donije� 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu RH i to u roku od 3 mjeseca od stupanja 
na snagu Zakona – do kraja svibnja 2018.godine. 
Dakle na općinama i gradovima je trenutno obveza 
prikupljanja dokumentacije 
(izvoda iz Katastra, podaci o 
povratu i sl.) kako bi se 
Program raspolaganja 
donio na vrijeme.

 Vezano uz ostale 
odredbe, kako je izjavio i 
ministar Tomislav Tolušić, 
prednost će se da� OPG-
i m a ,  s t o č a r i m a  b e z 
dovoljno zemlje te mladim 
p o l j o p r i v r e d n i c i m a . 
Dosadašnji zakupci novi 
Ugovor po raspisanom 
natječaju dobit će samo ako 
su ostvarili gospodarski 
program temeljem kojeg su 
ranije dobili zemljište u 
z a k u p ,  a  D r ž a v n o 

odvjetništvo RH odobravat će svaki ugovor kako bi 
se spriječile malverzacije, kao i uz prethodno 
mišljenje županije i suglasnost Ministarstva 
poljoprivrede.

 Državno zemljište davat će se u zakup putem 
javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću 
produljenja za isto razdoblje.

 Natječaj će se raspisiva� za katastarske 
čes�ce koje čine proizvodno-tehnološke cjeline 
površine najviše do 100 hektara.

 Sudionici javnog natječaja za zakup mogu 
bi� fizičke i pravne osobe koje su do isteka roka za 
podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova 
korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države, odnosno sve obveze s osnove naknade za 
gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, 
te pro�v kojih se ne vodi postupak zbog predaje u 
posjed poljoprivrednog zemljišta.

 Zakon također propisuje i prodaju zemljišta i 
to u kon�nentalnom području, katastarske čes�ce 
površine do 10 hektara.

 Ovo su neke od bitnijih odredbi vezanih uz 
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem koje 
ćemo mora� poš�va� i primjenjiva� po raspisanim 
natječajima i nastoja� ćemo što prije odradi� svoje 
obveze kako bi naši zainteresirani mještani mogli 
raspolaga� poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
RH.
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OTPAD I POSTUPANJE S 

OTPADOM

 Krajem 2017.godine na snagu je stupio Zakon 

o održivom gospodarenju otpadom koji je donio niz 

novih odredbi vezanih uz postupanje sa otpadom.

 Po navedenom Zakonu općine i gradovi su 

imali cijeli niz obveza i donošenje pripadajućih odluka, 

što smo naravno i mi učinili.

 Jedan od važnih dokumenata je Plan 

gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje 

2017. do 2022.godine, koji možete pogleda� na 

službenoj stranici općine Oriovac –  i www.oriovac.hr

po kojemu će se u budućem razdoblju postupa�.

 Osnovni cilj i obveza je odvojeno prikupljanje 

otpada – papira, metala, stakla, plas�ke i teks�la, te 

krupnog (glomaznog) otpada, odnosno sprječavanje 

odbacivanje otpada po okolišu, za čega su predviđene 

prilično velike kazne.

 U predstojećem razdoblju potrebno je 

osigura� kante za odvojeno prikupljanje otpada koje 

će dobi� svako domaćinstvo na području općine.

 Bitno je naglasi� da moramo razlikova� 

miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni 

otpad, jer će nam to u budućnos� utjeca� na cijenu 

usluge koju ćemo plaća�.

 Naime, obračun cijene usluge prikupljanja 

otpada će se naplaćiva� po volumenu i broju 

pražnjenja spremnika. To znači da bi svi trebali u svom 

domaćinstvu izdvaja� biorazgradivi komunalni otpad 

(npr. trava, otpad od krumpira, salate i sl.) i stavlja� u 

posebne kante ili vreće, a najbolja bi varijanta bila da 

svako domaćinstvo napravi vlas�te „kompostere“ – 

što već sada dio domaćinstava i ima u obliku 

ograđenog prostora u svojim dvoriš�ma ili vrtovima i 

u njega odlaže navedeni otpad koji se vremenom 

razgradi i koris� za oplemenjivanje zemlje.

 Ovim izdvajanjem i izdvajanjem papira, 

plas�ke, metala u našim kantama će bi� znatno manja 

količina otpada koja utječe na formiranje cijene.

 Ovih dana budno pra�mo stranice Fonda za 

zaš�tu okoliša koji će raspisa� javni natječaj za kupnju 

kan� za odvojeno prikupljanje otpada, kako bi svim 

domaćinstvima na vrijeme iste osigurali.

 O svim ostalim ak�vnos�ma i detaljima 

vezanim uz gospodarenje otpadom na vrijeme ćemo 

Vas izvijes��, jedino želimo ovim putem apelira� na 

sve mještane da ne bacaju otpad po našim naseljima, 

kanalima i sl. Ovo su najnovije fotografije koje smo 

dobili od naših mještana, među�m za sada nam je 

nepoznat počinitelj.

 Kako bi pokušali djelomično riješi� bacanje 

smeća po okolišu i zagađenje prirode, zraka, molimo 

sve mještane da nazovu Komunalnog redara Josipu 

Gavran Ećimović na mobitel 098 9833 485 i prijave 

(mogu i anonimno) osobu koja odvozi otpad kako bi 

Komunalni redar istu „uhva�o na djelu“ i kaznio. 

Nazva� možete i izvan radnog vremena, poslijepodne, 

kada uočite da netko odvozi otpad.

 Molimo sve mještane da ne bacaju otpad po 

javnim površinama, jer osim što to stvara nega�vnu 

sliku o nama, utječe na naše zdravlje, prirodu, zrak ……
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 U Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom 
Brodu održana je Večer sjećanja na akademskog 
slikara Zdravka Ćosića. Organizator K U D Ma�ja 
Gubec iz Slav. Kobaša priredio je raznovrsan 
glazbeno-scenski program u kojem se mogao vidje� 
presjek rada ovog umjetnika i koliko je on značio za 
Kobašane a isto tako i sve ljubitelje likovne 
umjetnos�.

 Dvorana Muzeja bila je pre�jesna za sve one 
koji su htjeli bi� nazočni ovom kulturnom događaju. 
Nakon pozdravne riječi predsjednika K U D-a Antun 
Baćo voditeljica programa Kris�na Nikičić u kratkim 
crtama opisala je Zdravkov životopis. Prikazan je 
video-isječak o njegovim radovima a osvrt o raznim 
pravcima stvaralaštva iznijela je prof. Danijela 
Ljubičić-Mitrović. Svjedoci vremena u kojem je živio 
umjetnik i njegovi prijatelji maestro Mihael Ferić i 
slikar Karlo Kolundžić s puno emocija su se prisje�li 
svega onog što ih je vezalo za umjetnika. Naglasili su 
kako bi se trebalo više vrednova� sve ono što je dao 
nama i organizira� što više izložbi. Svoj pogled na 
umjetnost a i ostale životne vrijednos� Zdravko 
Ćosić je dao raznim medijima a jedan intervju smo 
mogli ču� večeras (u izvedbi voditeljice Kris�ne i 
Josipa Jagodar). Na kraju programa izložbu je u 
svojstvu pokrovitelja otvorila zamjenica NačelnIka 

Općine Oriovac Željka Čorak.

 U glazbenom dijelu sudjelovali su vokalni 
solis� Gabrijela Babić, Damir Butković-Bude, Matea 
Lovrić i Valen�na Džinić uz pratnju Tamburaškog 
sastava K U D -a i ženske vokalne skupine.

 Slike su privatnih vlasnika iz Slav. Kobaša i 
Slav. Broda. Zahvaljujemo ima što su nam ustupili 
slike a to su: Obitelj Babić, Milan Hećimović, Andrija 
Jagodar, mr. Stjepan Pišonić, Antun Klaso, Marija i 
Sofija Bertolović, Marica Marge�ć, Sofija Pišonić i 
Marko Jagodar.

 Hvala Muzeju Brodskog Posavlja što su 
postavili izložbu kao i prof. Danijeli Ljubičić na 
suradnji u realizaciji ovog projekta. 

SJEĆANJE NA AKADEMSKOG SLIKARA ZDRAVKA ĆOSIĆA
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 Vrijedne ruke mještanki Bečica uredile su 
okoliš u svom okruženju na opće zadovoljstvo 
najmlađih stanovnika , ali vjerujemo da ni oni malo 
stariji neće ima� ništa pro�v što je selo osvježeno 
uskršnjim ukrasima! Tamara Rupčić,Sanja Vukušić, 
Ivana Rupčić, Andrijana Marosavljević, Silvija Pavić i 
Ivan Marosavljević hvala Vam na ovoj prekrasnoj 
ges�!

Extreme klub iz Malina uspješno 
otvorio sezonu natjecanja u 

quadcrossu
 Novoosnovani Extreme klub iz Malina 
uspješno je otvorio sezonu na državnom prvenstvu u 
motocrossu i quadcrossu koje se u ponedjeljak 2. 
travnja 2018. održalo u Savskom Marofu. Ove su 
godine članovi Kluba odlučili pomes� konkurenciju 
što obećavaju i dobri rezulta� već nakon prve utrke. 

 U tome ih nisu spriječili i nešto lošiji uvje� na 
stazi kao posljedica nepovoljnog i kišovitog vremena 
prethodnih tjedana koji su organizatorima pravili 
ogromne probleme. Osvojivši prva mjesta među 18 
natjecatelja različi�h dobnih skupina, i više su nego 
dobri rezulta�. Za izdvoji� je osvojeno prvo, drugo i 
treće mjesto u natjecanju vozača, �mski je osvojeno 
prvo i drugo, a kao klub osvojili su prvo mjesto čime su 
konkurenciji već, moglo bi se reći, debelo odmakli - 
upoznao nas je osnivač Kluba Zoran Nožinić.

 Prvenstvo se sastoji od 7 utrka, odnosno 
natjecanja koje ove godine kreću početkom travnja pa 
sve do kraja listopada. Vožnja se odvija na nekoliko 
lokacija, a izdvoji� možemo Jastrebarsko, Savskki 
Marof, Zabok, Krašić i naše selo Malino.

 Klub Extreme osnovan je početkom veljače 
ove godine. Čini ju trenutno devet vozača kojima 
možemo pridoda� i inicijatora osnivanja Udruge, 
Zorana Nožinića, njegove zamjenike Marija Ka�nića i 

Igora Kalajdžića te tajnika Marija Vračića. Od samog 
osnutka odgovorno su se uhva�li posla i odlučno 
krenuli na utrke Prvenstva Hrvatske. 

 Posebno ih veseli što ovom mjestu mogu 
dočara� taj adrenalin i mirise motora jer će se 
nekoliko utrka održa� i u našoj Općini. U Malinu na 
brdu Lazine, Klub je u tu svrhu formirao stazu za 

natjecanje koja ispunjava sve uvjete ovog prvenstva 
te je spremna malo selo Malino barem na jedan dan u 
moto svijetu učini� velikim kao i samu općinu 
Oriovac.

 U Malinu će se održa� dvije utrke. Prva 
početkom srpnja, a druga, završna utrka, očekuje se 
polovicom listopada. Kako se radi o velikoj i 
odgovornoj organizaciji, svaka je pomoć od strane 

mještana dobro došla kao i ostalih Udruga s područja 
Općine, poručio je organizator.

USKRS U BEČICU
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"Čijalo perja" u Lužanima oživjelo 

stare običaje

 I ove su godine članovi KUD-a „Graničar“ iz Lužana zadnju subotu 

u mjesecu siječnju ispunili smijehom , pjesmom , plesom , 

zabavom i veseljem.

   Tradicionalno Lužansko čijalo perja održalo se 27. siječnja 2018. 

godine u 19.00 sa�  u prepunom mjesnom domu. Članovi društva 

izveli su humoris�čan igrokaz  koji je osmislio Filip Beke�ć , a 

igrokazu je posebnu notu dala Marijana Jukić koja je imala glavnu 

ulogu. U igrokazu su , kao i svake godine , uklopljeni i nastupi 

gostujućih KUD-ova. Ove godine u goste su nam došli KUD „Vrbje“ 

iz Vrbja , KUD „Zrinski“ iz Brodskog Stupnika , KUD „Ljeskovac“ iz 

Vinkovaca  , te ŽPS „Bećaruše“ iz Podvinja i MPS „Veseli Šokci“ iz 

Brodskog Vinogorja. Za zabavu nakon programa pobrinuo se 

BLITZ band iz Slavonskog Broda koji je na plesnom podiju držao 

goste do ranih jutarnjih sa�.

   Publika je bila zadovoljna izvedenim programom te nas je sve 

nagradila velikim pljeskom . Ovu manifestaciju su popra�li brojni 

mediji te čelni ljudi naše općine i županije , među kojima su bili i 

načelnik općine Antun Pave�ć , zamjenica načelnika Željka Čorak , 

predsjednik Općinskog vijeća Josip Jagodar ,te saborski zastupnik 

Davor Vlaović.Oni su imali samo riječi hvale , te su nam čes�tali na 

čuvanju ovog već pomalo zaboravljenog običaja , a mi smo im 

poručili da se vidimo i dogodine na 23. Lužanskom čijalu perja.

KUD „Graničar“ Lužani

V O D I Č

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
TEL:  431-232, 431-036, FAX: 430-006
DJELATNO VRIJEME: 7,00 – 15,00

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA ORIOVAC
TEL: 430-155
DJELATNO VRIJEME SRIJEDOM: 7,00 – 15,00

MATIČNI URED ORIOVAC - TEL: 431-013
Utorak,četvrtak i petak: 7,00 – 15,00

SLUŽBA OPĆE MEDICINE AMBULANTA ORIOVAC 
Dr. med.  DARIO LONČARIĆ – TEL: 431-321
Ponedjeljak, utorak i petak: 7,00 – 13,30
Srijeda i četvrtak: 13,00 – 19,30 

Dr. med.  MARICA ĆURKOVIĆ -  TEL: 431-164
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 10,30–13,30
Srijeda: 16,30 – 19,30

LJEKARNA ORIOVAC – TEL: 431-222
Djelatno vrijeme: 9,00 – 17,00

LJEKARNA LUŽANI – 436-028
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7,00-14,00
Srijeda: 13,00-20,00
Subota: 8,00-13,00

STOMATOLOŠKA AMBULANTA ORIOVAC
Dr.med.dent. KRISTINA LJUBAS – TEL: 431-308
Prijepodne – parni datumi 7,00-14,30
Poslijepodne – neparni datumi  13,30-21,00

Dr.med.dent. MAJA BRESTOVAC – TEL: 431-308
Prijepodne – neparni datumi 7,00-14,30
Poslijepodne – parni datumi 13,30-21-00

AMBULANTA LUŽANI 
Dr. med. MIHAD ZUKANOVIĆ – TEL: 437-020
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7,00 – 13,30
Srijeda: 13,00 – 19,30

AMBULANTA SLAV. KOBAŠ 
Dr.med. VESNA MATIJEVIĆ – TEL: 432-408
Ponedjeljak, srijeda i petak: 7,00 – 10,00
Utorak i četvrtak 13,00 – 16,00

HITNA MEDICINSKA SLUŽBA
TEL: 112

HRVATSKA POŠTA
POŠTA ORIOVAC – TEL: 223-827 
Ponedjeljak: 8,00-17,00
Utorak, srijeda, četvrtak i petak: 8,00-14,00

POŠTA LUŽANI – TEL: 223-845
Ponedjeljak: 8,00 – 17,00
Utorak, srijeda, četvrtak i petak: 7,30-14,00

POŠTA SL. KOBAŠ – TEL: 432- 020
 Djelatno vrijeme: 12 -14,00

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED 
EUROSLAVONIJA I – TEL: 431-976, 431-979
 Djelatno vrijeme: 7,00-20,00, 
Subotom: 7,00-14,00

FINA - ORIOVAC - TEL: 212-130 
Djelatno vrijeme: 8,00-14,30, 
Subota: 8,00- 12,00

ORIOVET – ORIOVAC (vet.ljekarna), TEL: 431-820
Radnim danom i subotom 8,00 – 14,00

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA TEL: 430-077

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA“ – TEL: 409-487

ŽELJEZNIČKA POSTAJA ORIOVAC – TEL: 431-461

OBZOR – glasilo općine Oriovac
Glavni i odgovorni urednik: Željka Čorak
Adresa: Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac
Telefon: 431-232 / 431-036, Fax: 430-006
Naklada: 1000 primjeraka


