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Sada je pitka voda 
stigla ispred svake kuće
Prije gotovo dvanaest godina upustili smo se u ovu investiciju, koju smo reali-
zirali zajedno s Našičkim vodovodom i Hrvatskim vodama te uz pomoć Osječ-
ko-baranjske županije. Vrijednost projekta je oko 20 milijuna kuna, a postav-
ljano je više od 80 kilometara vodovodnih cijevi na području Općine Podgorač 
– rekao je općinski načelnik Goran Đanić

Tko se još sjeća kolovoza 2011. godine kada 
su mediji izvještavali o najvećoj suši desetlje-
ća koja je tog ljeta pogodila čitavu Slavoniju. 
Govorilo se tada o stotinama hektara unište-
nih usjeva soje, kukuruza, šećerne repe... Nije 
tada bilo lako slavonskim poljoprivrednicima, 
ali još je teže bilo većini mještana u naseljima 
općine Podgorač. Iako je 21. stoljeće tada već 
dobro ‘zagazilo’, 80 posto stanovništva ove 
općine još uvijek nije imalo pitku vodu iz su-
stava vodoopskrbe. Zašto?

Jednostavno zato što do njihovih naselja, ulica 
i kuća vodovodna mreža još nije bila izgrađe-
na. Ili, što bi se narodski reklo: Daleko od očiju 
– daleko od srca. U ovom slučaju bi mogli do-
dati i – Daleko od državnog novčanika! 

Dugotrajna suša tada je potpuno iscrpila i po-
sljednje zalihe vode iz njihovih bunara koji 
su presušili, a vode više nije bilo ni za ljude, 

niti za stoku. Shvativši kako od tadašnje služ-
bene politike iz Zagreba i Osijeka nema ništa 
osim višegodišnjih obećanja, općinski načelnik 
Goran Đanić medijima je prenio krajnje za-
brinjavajuću situaciju koja je zadesila stanov-
nike općine Podgorač. Hitno se tražila pomoć 
državnih vlasti makar s dvije, tri cisterne kako 
bi stanovništvu mogli dovoziti pitku vodu. 
Oglasio se tek tadašnji predsjednik države Ivo 
Josipović, naložišvi Hrvatskoj vojsci da žurno 
uputi pomoć stanovništvu. 

Bio je to okidač koji je ozbiljno pokrenuo pro-
jekt izgradnje vodoopskrbnog sustava za sva 
naselja podgoračke općine. Odmah se znalo 
kako to neće biti nimalo jednostavan, jeftin niti 
brzi posao budući da se dio naselja nalazi već 
u brdskom, a drugi dio u izrazito nizinskom di-
jelu općine.

(NASTAVAK NA 2. STRANICI)

Goran Đanić, Goran Ivanović, Mario Spajić i Oto Dudjak čašom vode nazdravljaju završetak izgradnje 
vodovodne mreže u naseljima podgoračke općine

ZAVRŠEN VELIKI POSAO IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG 
SUSTAVA U SVIM NASELJIMA OPĆINE PODGORAČ
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Priključak je besplatan 
– plaća se samo 
vodomjerni sat
Sada kad su vodovodne cijevi došle do 
ispred svake obiteljske kuće, prava je pri-
lika da se svi i priključe na vodovod. Na-
čelnik Đanić još je jednom istaknuo kako 
se Općina odrekla svih davanja u vezi 
toga te je sam priključak besplatan. Po-
trebno je jedino platiti trošak vodomjer-
nog sata, a svi zainteresirani se trebaju 
javiti u Našički vodovod.

To je potvrdio i direktor Našičkog vodovo-
da, Oto Dudjak, rekavši kako se ti troško-
vi mogu ugovoriti na više rata kako bi se 
olakšalo stanovnicima. 

– S obzirom da je voda sada dostupna 
svima, ekipe Našičkog vodovoda dnevno 
će moći realizirati 10 do 15 priključaka 
tako da će cijeli postupak priključivanja 
ići vrlo brzo i sve ponajprije ovisi o intere-
su budućih korisnika – rekao je Dudjak.

(NASTAVAK S 1. STRANICE)
Sada, osam godina poslije, konačno je za-
vršen taj veliki posao vrijedan gotovo 20 
milijuna kuna. Tim povodom, 18. listopa-
da je u mjesto Poganovci održano svečano 
obilježavanje završetka izgradnje vodoop-
skrbe na području Općine Podgorač.

Uz brojne mještane i općinske vijećnike, 
ovoj dugo očekivanoj svečanosti, uz općin-
skog načelnika Gorana Đanića, nazočili 
su i Goran Ivanović, osječko-baranjski 
dožupan, Oto Dudjak, predsjednik Upra-
ve Našičkog vodovoda i Mario Spajić, 
zamjenik direktora vodnogospodarskog 
odjela Hrvatskih voda iz Osijeka.

Posebno značenje imao je čin ispijanja 
čaše vode iz obližnjeg hidranta. Time je ne 
samo potvrđena ispravnost vode za piće, 
nego još više i početak novog razdoblja za 
stanovnike Općine Podgorač.

Žilava općina
Očekivano, načelnik Đanić je iskazao za-
dovoljstvo je izvršenim radovima te je 
napomenuo da Općina Podgorač raste i 
napreduje uz bok nekim većim mjestima i 
općinama.

– Prije gotovo dvanaest godina upustili smo 
se u ovu investiciju, koju smo realizirali za-
jedno s Našičkim vodovodom i Hrvatskim 
vodama te uz pomoć Osječko-baranjske žu-
panije. Vrijednost projekta je oko 20 miliju-

na kuna, a obuhvaća postavljanje više od 80 
kilometara vodovodnih cijevi na području 
Općine Podgorač – rekao je Đanić. 
Dobro obavljenim poslom bio je zadovo-
ljan i dožupan Ivanović:
– Iako je jedna od manjih općina na po-
dručju Osječko-baranjske županije, Opći-
na Podgorač pokazuje svoju borbenost i ži-
lavost jer bez osnovne infrastrukture nema 
ostanka na ovim područjima. Ova općina 
dokazuje da se i u mala mjesta isplati ula-
gati – poručio je dožupan Goran Ivanović, 
dodavši kako ova općina sada pripada 
80-postotnom području pokrivenom vo-
dovodnom mrežom u Osječko-baranjskoj 
županiji, a projekti će se i dalje nastaviti.

A sada kanalizacija
Nove konkretne projekte iz segmenta vo-
doopskrbe i odvodnje najavio je Mario 
Spajić iz Hrvatskih voda:
– Predstoji nam rješavanje problema od-
vodnje, za što su započele neke od aktivno-
sti. Do sada je ranije izgrađen samo manji 
dio kanalizacijske mreže, a sada se aktivno 
radi na nastavku izgradnje kanalizacijske 
mreže u naselju Stipanovci, kao i aktiv-
nosti vezane uz projektiranje pročišćava-
nje otpadnih voda u Podgoraču – rekao je 
Spajić.
Na kraju, općinski načelnik još je jednom 
pozvao mještane na priključenje vodoop-
skrbnoj mreži jer ova investicija nema smi-
sla ako se ljudi neće na nju priključiti. 

ZAVRŠEN VELIKI POSAO IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA U SVIM NASELJIMA 
OPĆINE PODGORAČ

Sada je pitka voda stigla 
ispred svake kuće

Načelnik Đanić pozvao je mještane da se priključe na vodovod Općina Podgorač oslobodila je mještane 
plaćanja svh ranijih troškova u vezi priključka
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REKONSTRUKCIJA ULICA 
U BUDIMCIMA

Uskoro 
kreću 
radovi

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PODGORAČ

Nikad veći 
proračun
Općinski proračun je u prvih šest mjeseci ostvaren u 
iznosu od gotovo pet milijuna kuna, a konačni će pro-
račun ove godine premašti sve dosadašnje općinske 
proračune – istaknuo je pročelnik Jurica Požega

Zadnjeg dana rujna održana je 
15. sjednica Općinskog vijeća 
Podgorač u ovom sazivu, a vi-
jećnici su kao najvažniju točku 
prihvatili polugodišnji izvještaj 
o izvršenju općinskog prora-
čuna za prvih šest mjeseci ove 
godine.

– S ponosom mogu izvijestiti 
kako je proračun u prvih šest 
mjeseci ostvaren u iznosu od 
gotovo pet milijuna kuna. Pri 
tome je važno naglasiti kako 
se većina prihoda prijavljenih 
prema resornim ministarstvima 
očekuje tek u nastavku godine. 
Vjerojatno je također kako se 

neće ostvariti svih planiranih 
25 milijuna kuna, budući da će 
sredstva iz projekta »Slavoni-
ja« najvjerojatnije stići nago-
dinu. No, unatoč tome, konačni 
će proračun ove godine pre-
mašti sve dosadašnje općinske 
proračune – istaknuo je pročel-
nik Jurica Požega.

U nastavku rada Vijeće je pri-
hvatilo i izvješće o radu na-
čelnika za prvu polovinu ove 
godine kao i prijedlog plana 
djelovanja Općine Podgorač u 
području prirodnih nepogoda 
za 2020. godinu. 

Prihvaćeno je, također, izvje-
šće o stanju provedbe Proved-
benog plana unaprjeđivanja za-
štite od požara za područje Op-
ćine Podgorač za ovu godinu, 
kao i izvješće o stanju zaštite 
od požara na području Općine 
Podgorač. 

Pri tome je općinski načelnk 
Goran Đanić, zahvalio na radu 
svim vatrogascima s područja 
podgoračke općine, a posebno 
onima koji su sudjelovali u in-
tervencijama u proteklom raz-
doblju.

Vijeće je prihvatilo i izvješće o radu načelnika za prvu polovinu ove godine

Studentske stipendije
Zaključkom o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač 
za ovu studijsku godinu, na sjednici Općinskog vijeća je odlučeno 
kako će Općina dodjeliti deset studentskih stipendija stipendija u 
iznosu od po 600 kuna mjesečno i to pet stipendija za studente 
prve godine, kao i pet stipendija za studente ostale godine studija.

Općini Podgorač odobren je novac za pro-
jekte u sklopu programa održivog razvoja 
lokalne zajednice i poticanja razvoja ko-
munalnog gospodarstva i ujednačavanja 
komunalnog standarda u 2019. Tako su, 
preko javnog poziva Ministarstva regio-
nalnog razvoja i Ministarstva graditelj-
stva, dobili 541.000 kuna za projekt pod 
nazivom »Rekonstrukcija kolnika i obo-
rinske odvodnje Vukovarske ulice i Mlin-
ske ulice u naselju Budimci«. 

Ukupna je vrijednost projekata nešto više 
od dva milijuna kuna. U skladu s tim, Op-
ćina Podgorač iz svog je izvornog prora-
čuna za 2019. godinu osigurala oko 1,8 
milijuna kuna te provela postupak javne 
nabave.

Nakon provedenog postupka i odabira 
najpovoljnije ponude načelnik Opći-
ne Podgorač Goran Đanić zaključio 
je ugovor s osječkom tvrtkom Gravia. 

Konkretni radovi na izgradnji počinju 
ovih dana.

Tom je prigodom načelnik Đanić izra-
zio zadovoljstvo odobrenim sredstvima 
rekavši kako su predloženi projekti vrlo 
značajni za Općinu Podgorač, jer će se 
rekonstrukcijom kolnika i oborinske od-
vodnje u Vukovarskoj i Mlinskoj ulici 
znatno poboljšati komunalna infrastruk-
tura, a mještanima osigurati bolji uvjeti 
života.

I Mlinska ulica u Budimcima uskoro će promijeniti ovaj izgled
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Povoljni vremenski uvjeti pomogli su da još jedna komunalno-
infrastrukturna investicija u općinskm naseljima bude završena u 
zaista rekordnom roku. 

Naime, općinski načelnik Goran Đanić, krajem rujna je je s osječ-
kom tvrtkom Grapa potpisao Ugovore o izvođenju radova na iz-
gradnji parkirališta na grobljima »Presvetog Trojstva« i »Tihi gaj« 
u Budimcima, te izgradnji parkirališta na groblju »Sv. Ilije i Sv. 

DODJELJENA OPĆINSKA SREDSTVA ZA 
RAD VJERSKIH ZAJEDNICA

Obnova i dogradnja 
vjerskih objekata
Već dugi niz godina Općina Podgorač u svom proračunu 
osigurava sredstva za rad vjerskih zajednica koje djeluju na 
području općine. Tako je bilo i ove godine, te je Općina 
Podgorač u proračunu za 2019. godinu osigurala 65 tisuća 
kuna za sve četiri organizacijske jedinice vjerskih zajednica 
koje djeluju na području općine. 

Naime, teritorij općine Podgorač nalazi se točno na granici 
između Đakovačke i Požeške biskupije, te je područje općine 
podijeljeno na dvije rimokatoličke župe. Stoga kršćani kato-
ličke vjeroispovjesti djeluju kroz dvije župe. Jednoj je sjedi-
šte u Podgoraču, a drugoj u Budimcima. Kršćani pravoslavne 
vjeroispovjesti pripadaju parohiji sa sjedištem u Budimcima, 
a kršćani adventisti imaju sjedište u Stipanovcima.

Obraćajući se predstavnicima svih vjerskih zajednica u op-
ćinskoj vijećnici, općinski načelnik Goran Đanić, između 
ostalog je istaknuo:

– Ovo naravno, nije prvi puta da se na ovaj način sufinan-
ciramo vjerske zajednice. Osobno sam zadovoljan što Op-
ćina može sudjelovati u rekonstrukciji i obnovi sakralnih 
objekata za potrebe naših mještana različite vjeroispovije-
sti. Drago nam je što je velik broj ljudi uključen u vjerski 
oblike života – rekao je načelnik Đanić. 

Osigurana sredstva ubrzo su prebačena na račune zajednica, 
a načelnik Đanić je uvjeren kako će ona u skorije vrijeme 
biti i potrošena budući da se zna svrha utroška. 

Konkretno, župi sv. Nikole biskupa u Podgoraču odobreno 
je 30 tisuća kuna za završetak projekta izgradnje pastoral-
ne dvorane, župa Presvetog Trojstva Budimcima odobre-
nim sredstvima obnovit će zvono u crkvi u Poganovcima, 
a pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Budimcima, 
odobrena sredstva u iznosu od 15 tisuća kuna uložit će u 
nastavak obnove tamošnje crkve.

Dodijeljena sredstva vrlo će brzo namjenski biti utrošena i 
u adventističkoj crkvi u Stipanovcima:

– Zahvaljujem se Općini Podgorač što sredstvima općine 
potpomaže sve vjerske zajednice, pa i nas. Lijepa je to gesta 
i čin. Nama dodijeljena sredstva u iznosu od pet tisuća kuna 
iskoristit ćemo za fasaderske i ličilačke radove nnašem cr-
kvenom zdanju – objasnio je Jonatan Kubena starješina 
kršćanske adventističke crkve u Stipanovcima.

Župnik Božidar Petrović, paroh Siniša Mićanović, starješina 
Jonatan Kubena i župnik Željko Benković

Novoizgrađena parkirališta na grobljima u Budimcima i Poganovcima

OSTVARENE NOVE INVESTICIJE U BUDIMICIMA I POGANOVCIMA

Izgrađena parkirališta na tri groblja
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Uređenje groblja u Podgoraču
Uoči nedavnog blagdana Svih svetih, djelatnici općinske komu-
nalne službe temeljito su uređivali mjesna groblja. Tako je bilo i 
na podgoračkom groblju. 

No, značajno kvalitetnije uređenje podgoračkog groblja tek se pri-
prema. U tom cilju, općinski načelnik Goran Đanić je početkom 
listopada s tvrtkom Mikičić projekt iz Donjeg Miholjca potpisao 
Ugovor o izradi projekta uređenja i adaptacije groblja Podgorač.

Predviđenim projektom planira se na groblju u Podgoraču urediti 
postojeća mrtvačnica, kapelica, spomen obilježje i središnji križ. 
Ujedno se planira i izgradnja pješačkih staza i kolnih prilaza, par-
kirališta, postavljanje javne rasvjete, izgradnja cvjećarnice i hor-
tikulturno uređenje. Izradom projekta uređenja i adptacije groblja 
Podgorač ostvarit će se još jedan projekt će biti spreman za povla-
čenje sredstava iz Europske unije. 

Obnova  
13 kilometara 
nogostupa  
u Podgoraču
Općina Podgorač nastavlja s pripremom različitih projekata s 
ciljem povlačenja sredstava iz fonodova Europske unije. 

U tom smislu je općinski načelnik Goran Đanić s tvrkom Lider 
projekt iz Gline potpisao Ugovor o izradi projekta rekonstruk-
cije nogostupa u Podgoraču. 

Ukpna dužina nogostupa u naselju Podgorač iznosi čitavih 13 
kilometara, a procijenjena vrijednost budućih izvedenih radova 
iznositi će oko osam milijuna kuna.Tom prigodom je načelnik 
Đanić je iskaknuo zadovoljstvo što će Općina Podgorač pripre-
miti još jedan od velikih projekata koji će biti spreman za po-
vlačenje sredstava iz Europke unije. 

– Općina Podgorač je i prošle godine već povukla određena 
financijska sredstva iz EU fondova za izgradnju nerazvrstanih 
cesta, tako da i ove godine vršimo pripremne radnje i nastavlja-
mo s povlačenjem sredstava za razvoj komunalne i društvene 
infrastrukture na području Općine Podgorač a za projekte za 
koje imamo ishođenu potrebnu dokumentaciju – rekao je Đanić.

Ivana Nepomuka« u Poganovcima. Zahvaljujući dugom razdoblju 
bez kiše, ti su radovi završeni već krajem listopada tako da su broj-
ni posjetitelji tamošnjih groblja u povodu blagdana Svih svetih bili 
ugodno iznenađeni suvremenim i pristupačnim asfaltiranim parki-
ralištima. 

Ukupna vrijednost ovih radova iznosila je 430 tisuća kuna, a na-
čelnik Đanić je istaknuo kako je izgradnja ovakvih parkirališta 

značajna za Općinu Podgorač, jer se njihovom izgradnjom znatno 
poboljšala kvaliteta komunalne infrastrukture, a mještanima nase-
lja Budimci i Poganovci osiguran lakši prilaz grobljima. 

– Općina Podgorač će se i dalje zalagati za ravnomjeran razvoj 
komunalne i društvene infrastrukture svih naselja na području Op-
ćine – zaključio je načelnik Đanić. 

OSTVARENE NOVE INVESTICIJE U BUDIMICIMA I POGANOVCIMA

Izgrađena parkirališta na tri groblja
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Iako je ljeto kalendarski ‘debelo’ iza 
nas, nedavni listopad po temperatu-
rama (a pogotovo po tome što je bilo 
vrlo malo kiše) kao da je klimatološ-

ki bio više ljetni nego što su to bili zadnji 
dani srpnja kada je 28. srpnja održana prva 
ovogodišnja Podgoračka ljetna noć. Sjeti-
te se samo onih silnih kiša koje su prilično 
oprale posjetitelje natisnute pod onim veli-
kim šatorom, a osobito kuhare koji su ipak 
uporno ustrajali uz svoje kotliće s grahom.
Kao i ranijih godina sve se događalo pod 
pokroviteljstvom općinskog načelnika Go-
rana Đanića i Općine Podgorač, dok je ne-
posredna organizacija prve noći povjerena 
podgoračkoj NK Sloga. 

Jači od kiše
Pored uobičajenih natjecanja kao što je bilo 
nošenje pivskih gajbi i skakanje u vreći, or-
ganizator je po prvi puta pripremio i malo-
nogometni turnir na kojem je nastupilo pet 
ekipa, a igralo se na skraćenom travnjaku 
igrališta NK Sloge.
– Ova uporna kiša jeste donekle pokvarila 
ugođaj, ali nas nije iznenadila jer smo ve-
likim šatorom prekrili veći dio prostora za 
posjetitelje. No, niti kiša nije uspjela pokva-
rati čitav događaj, a naši uporni natjecatelji-
kuhari dostojno su odradili svoj dio posla uz 
vatre i kotliće. Sve je to dokaz kako se ljudi 
žele družiti i imati ovakve fešte – komen-
tirao je načelnik Đanić dodajući kako ovo 
već godinama nije samo zabavni događaj 
za stanovnike općine Podgorač, nego i či-
tavog našičkog kraja, a sve više i turističko-
zabavna manifestacija od značaja za čitavu 
Osječko-baranjsku županiju.

Prava avenija kotlića

ODRŽANE 14. PODGORAČKE LJETNE NOĆI

Manifestacija županijskog značaja

Najbolji prve noći
Prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog žiri-
ja, najbolji grah u kotliću skuhali su:

1. Magdalena Filković i Katarina Todo-
rić, Podgorač,

2. Martina i Zdenko Grašić, Koška,
3. Sanja i Marinko Trempetić, Podgorač.

U vještini nošenja pivskih gajbi (praznih, 
naravno) bio je Luka Zidar, drugo mjesto 
je osvojio Franjo Sili, a treći je bio Josip 
Zidar.

Najbrža u disciplini »skakanje u vreći« bila 
je Samanta Varga, drugi je bio Marko 
Varga, a treći Davor Borovička.

Prepuno središte Podgorača
U nedjelju, 4. kolovoza nije bilo vremen-
skih iznenađenja, a ljeto se u punom sjaju 
vratilo u podgorački kraj. Stoga je druga 
ovogodišnja Podgoračka ljetna noć privukla 

Prepun nam je centar, što nas sve izrazito veseli. Podgoračke ljetne 
noći definitivno su postali regionalni događaj. To se vidi ne samo iz bro-
ja posjetitelja koji dolaze iz svih dijelova naše županije, nego čak i po 
natjecateljima koji sudjeluju u sadržajima koje organiziramo u sklopu 
ove zabavne manifestacije – rekao je načelnik Đanić naglasivši kako 
ova manifestacija sadržajem i odazivom dokazuje da zaslužuje zna-
čajnije mjesto u ukupnoj turističkoj ponudi Osječko-baranjske županije

Uvijek atraktivan ples s balonom Puno središte Podgorača

Ugodna večer uz fontanu

Bride dlanovi i koljena

Prvi puta igran malonogometni turnir
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Memorijalna nogomena utakmica »Željko Kotriš«
Tradicionalna memorijalna utakmica u spomen na nekadašnjeg 
igrača NK Sloge i pripadnika Policijske postaje Našice, Željka Kotri-
ša, koji je poginuo u Domovinskom ratu, odigrana je u sklopu Pod-
goračkih ljetnih noći, ali upravo 5. kolovoza na sam Dan pobjede i 
domovinske zahvalnosti.

– Željko Kotriš je bio hrvatski policajac koji je, na zadatku, poginuo 
na području Pakraca i na ovaj način odajemo počast njegovoj žrtvi i 
predanosti – rekao je načelnik Đanić.

Kao i prijašnjih godina u sjećanje na njega svoje snage odmjerili 
su djelatnici Policijske postaje Našice i nogometaši podgoračke NK 
Sloge. Prije utakmice, na Željkov grob na mjesnom groblju u Pod-
goraču izaslanstvo Općine Podgorač, NK Sloga i Policijske postaje 
Našice položilo je cvijeće i upalilo svijeće odajući pri tome i počast 
svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata.

zaista veliki broj mještana, kao i gostiju iz 
regije koji su se okupili u središtu Podgo-
rača. Na klupama u parku oko fontane se 
tražilo mjesto više, a prilična je gužva bila 
i oko štandova s igračkama, langošicama, 
velikom napuhanom dječjem toboganu, za 
jahanje poni konjića i svih ostalih ponuđe-
nih sadržaja. Naravno, svako je bar jednom 
prošetao duž »kotlić avenije« i malo se na-
gutao dima kako bi zavirio u sadržaje kotli-
ća u kojima su vrijedni članovi petnaestak 
ekipa pripremali čobanac.

Općinski načelnik i Općina Podgorač, 
ujedno glavni pokrovitelji događanja, sva-
koj natjecateljskoj ekipi osigurali su po 2,5 

ODRŽANE 14. PODGORAČKE LJETNE NOĆI

Manifestacija županijskog značaja
Puno središte Podgorača Dupla pobjednica Samanta Varga Jak pljusak kiše neke je potjerao

Načelnik Đanić zadovoljan velikim odazivom

kilograma mesa, vodu i drva dok su razli-
čiti ‘tajni’ sastojci i ostali tajna svakog od 
kuhara. Organizatori druge večeri bili su 
članovi HKD-a Podgoračani. 

Regionalni događaj
Prema dobrom i provjerenom običaju, dok 
se kuhao čobanac, održana su zanimljiva 
natjecanja u ručnom runjenju kukuruza, 
plesu s balonom i nošenju jaja u žlici za 
najmlađe. 

Zadovoljstvo odličnim odazivom i pozi-
tivnom atmsferom nije skrivao ni općinski 
načelnik.

– Prepun nam je centar, što nas sve izrazito 
veseli. Podgoračke ljetne noći definitivno 
su postali regionalni događaj. To se vidi 
ne samo iz broja posjetitelja koji dolaze iz 
svih dijelova naše županije, nego čak i po 
natjecateljima koji sudjeluju u sadržajima 
koje organiziramo u sklopu ove zabavne 
manifestacije. Stoga zahvaljujem i nogo-
metnom klubu i kulturno-umjetničkom 
društvu, ali i svim općinskm vijećnicima 
na potpori koju izražavaju za ovo što or-
ganiziramo – rekao je načelnik Đanić još 

jednom naglasivši kako ova manifestacija 
sadržajem i odazivom dokazuje da zaslu-
žuje značajnije mjesto u ukupnoj turistič-
koj ponudi Osječko-baranjske županije.

Pobjednici druge noći
Iako bi se s punim pravom moglo reći kako 
su pravi i istinski pobjednici Podgoračkih 
ljetnih večeri svi posjetitelji i natjecatelji, 
ipak valja izdvojiti one koji su se druge 
Podgoračke ljetne noći okitili i zavrijedili 
pobjedničke medalje i pehare.

Najbolji čobanac ovoga su ljetu u Podgo-
raču skuhali Marina Maurac i Stjepan 
Ričko. Drugo mjesto je pripalo kuharskom 
paru kojeg su činili Anica Barišić i An-
đelko Kovač, dok su treće mjesto osvojili 
Nurudin Hadžisejdić i Bruno Mikec.

U tradicionalnom runjenju kukuruza najbrži 
su bili Sandra Kušenić i Mario Bencak, 
potom Ružica Habus i Mario Zušćak, te 
Anica Kovač i Antun Mlinarić. Svima nji-
ma dlanovi su bridjeli do dugo u noć.

Najduže su s balonom među sobom plesali 
Natalija Lukačić i Anđelko Kovač, zatim 
Marija i Zdravko Vinić, te Manuela i 
Emanuel Varga.

Najbrža i najspretnija u trčanju s jajem u 
žlici bila je Samanta Varga koja je i ne-
djelju ranije bila najbrža u skakanju u vre-
ći. Drugo mjesto je osvojila Vanesa Kušić, 
a treće Lara Greganić. 
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U POVODU MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH OSOBA

Aktivna udruga = dobra i zabava

Općina opet sufinacira 
prijevoz srednjoškolaca

Do zaključenja ovog broja Informativ-
nog lista Općine Podgorač, na području 
općine rođeno je četvoro naših novih 
sumještana. Njihovim je roditeljima iz 
općinskog proračuna isplaćena pomoć 
za novorođeno dijete u iznosu od tisuću 
kuna.

1. Gabrijel Amić, rođen 4. kolovoza 
2019. godine, sin Dragana Amić i Ta-
mare Ivanišević iz Razbojišta,

2. Josip Balentić, rođen 11. srpnja 
2019. godine, sin Slavka i Jelene iz 
Podgorača,

3. Ivana Udurović, rođena 6. rujna 
2019. godine, kćerka Samante Udu-
rović iz Podgorača,

4. Teo Gelenčir, rođen 3. rujna 2019. 
godine, sin Stjepana i Maje iz Podgo-
rača,

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo 
sretno i zdravo djetinjstvo.

U proteklom razdoblju, napustili su nas 
naši slijedeći donedavni sumještani:
 1. Mladja Stanić, sahranjena 4. srpnja 

2019. godine na groblju u Stipanov-
cima (Svih svetih),

 2. Zumra Kovačević, sahranjena 21. 
srpnja 2019. godine na groblju u 
Podgoraču (Sv. Nikole),

 3. Dragan Jakelić, sahranjen 25. srp-
nja 2019. godine na groblju u Podgo-
raču (Sv. Nikole),

 4. Marijan Čikeš, sahranjen 12. kolo-
voza 2019. godine na groblju u Bu-
dimcima (Presveto Trojstvo),

 5. Terezija Horvat, sahranjena 20. 
kolovoza 2019. godine na groblju u 
Razbojištu (Sv. Ivana),

 6. Đuro Ivakić, sahranjen 21. kolovoza 
2019. godine na groblju u Budimci-
ma (Presveto Trojstvo),

 7. Marica Cepun, sahranjena 28. rujna 
2019. godine na groblju u Stipanov-
cima (Svih svetih),

 8. Mira Milaščević, sahranjena 30. ruj-
na 2019. godine na groblju u Poga-
novcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepo-
muka),

 9. Vlado Jakovac, sahranjen 30. rujna 
2019. godine na groblju u Stipanov-
cima (Svih svetih),

 10. Miroslav Cvetičanin, sahranjen 4. 
listopada 2019. godine na groblju u 
Bijeloj Lozi (Male Gospojine),

 11. Miroslav Magličić, sahranjen 11. 
listopada 2019. godine na groblju u 
Stipanovcima (Svih svetih),

 12. Matko Benčić, sahranjen 14. listo-
pada 2019. godine na groblju u Pod-
goraču (Sv. Nikole),

 13. Mile Trkulja, sahranjen 16. listopada 
2019. godine na groblju u Budimci-
ma (Tihi gaj).

Preminuli sumještani

Naši novi sumještani

Općina Podgorač i ove godine sufinan-
cira troškove javnog prijevoza redovitih 
učenika srednjih škola s područja Općine 
Podgorač u aktualnoj školskoj 2019./2020. 
godini. Općina ovaj prijevoz sufinancira u 
visini od 17,5 posto ukupnog iznosa cije-
ne mjesečne karte autobusne prijevozničke 
tvrtke Panturist iz Osijeka. 

U tom cilju je općinski načelnik Goran 
Đanić potpisao Ugovor o sufinanciranju 

troškova prijevoza je s tvrtkom Panturist. 
Načelnik Đanić istaknuo je zadovoljstvo 
što je Općina Podgorač u svom Proračunu 
osigurala financijska sredstva za prijevoz 
učenika, te se nada da će se sufinancira-
nje prijevoza učenika nastaviti i dalje. Ta-
kvim sufinanciranjem troškova ujedno se 
i financijski pomaže roditeljima školaraca 
koji imaju ionako velike troškove oprema-
nja svoje djece u školu. 

Plesni podij u dvorani DVD-a Podgorač 
ponekad je bio pretijesan

Zadovoljstvo na licima domaćina, 
organizatora i pokrovitelja

Kao i već koju godinu unatrag, i ove je 
godine podgoračka podružnica Gradske 
udruge umirovljenika Našice, u povodu 
Međunarodnog dana starijih osoba, orga-
nizirala prigodnu umirovljeničku zabavu. 

Zahvaljujući svima prisutnima na brojnom 
odazivu na ovu gotovo već tradicionalnu 
zabavu, predsjednica podgoračke podruž-
nice Suzana Đanić, riječi zahvale uputila 
je naročito općinskom načelniku Goranu 
Đaniću kako zbog pokroviteljstva Općine 
Podgorač ovoj zabavi, tako i zbog cjelovi-
tog dopirnosa Općine Podgorač aktivnosti-
ma ove vrijedne udruge.

Također, zahvalila se i predsjedniku Grad-
ske udruge umirovljenika Našice, Bošku 
Dundoviću na vrijednom radu i potpori. 

Općinski načelnik Goran Đanić posebno je 
naglasio zadovoljstvo što se ovo obilježa-
vanje Međunarodnog dana starijih osoba 
i zabava Gradske udruge umirovljenika 
Našice organizira upravo u podgoračkoj 
općini. K tome, načelnik Đanić je pohva-
lio rad čitave udruge, a osobito podgorač-
ke podružnice koja je posljednjih godina 
društveni život podgoračkih umirovljenika 
podigla na znatno višu razinu.
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NOGOMETNA JESEN PODGORAČKIH KLUBOVA

Četiri razloga za zadovoljstvo

II. ŽNL Našice – Seniori 2019/2020

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Croatia 11 9 1 1 37 10 27 28
 2. Motičina 11 9 0 2 29 5 24 27
 3. Sloga 11 8 0 3 45 14 31 24
 4. Iskrica 11 6 3 2 25 19 6 21
 5. Lila 11 6 2 3 34 19 15 20
 6. Željezničar 11 5 3 3 26 14 12 18
 7. Zoljan 11 4 2 5 17 33 -16 14
 8. Slavonija 11 3 4 4 21 26 -5 13
 9. Zagorac 1952  11 3 2 6 20 38 -18 11
 10. Vihor II     11 2 3 6 17 25 -8 9
 11. Omladinac (V) 11 1 6 4 8 17 -9 9
 12. Mladost (S)     11 2 3 6 16 30 -14 9
 13. Seljak     11 2 1 8 10 32 -22 7
 14. Omladinac (N) 11 2 0 9 17 40 -23 6

LIGA NS Našice – Seniori 2019/2020

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Šipovac     8 7 1 0 26 4 22 22
 2. Poganovci     8 6 1 1 28 16 12 19
 3. Dinamo     9 5 1 3 27 18 9 16
 4. Vuka     8 4 1 3 19 12 7 13
 5. Mladost (BN)  8 3 3 2 21 16 5 12
 6. Lug     8 4 0 4 20 28 -8 12
 7. Brezik     9 3 1 5 19 29 -10 10
 8. Polet     8 1 2 5 8 17 -9 5
 9. Lađanska     8 1 2 5 9 22 -13 5
 10. Martin     8 1 0 7 15 30 -15 3

Uređivanje 
središta 
Stipanovaca
Zahvaljujući programu javnih radova, koji 
ove godine traju do 19. studenog, kontnuira-
no se uređuju javne površine i središta nase-
lja na području općine Podgorač. Tako smo 
u Stipanovcima zatekli vrijedne radnice koje 
uređuju središte ovog općinskog naselja. Ka-
sna je jesen i valja sve ukrasne nasade pripre-
miti za predstojeću zimu.

U vrijeme zaključenja ovog bro-
ja Informativnog lista Općine 
Podgorač ovoseznska nogomet-
na jesen polako se bliži svome 
završetku. Do kraja sezone su 
ostala još dva kola kada je riječ 
o 2. ŽNL Našice, a posljednje 
jesensko kolo se igra 16. i 17. 
studenog.

Prema dosadašnjm rezultatima 
podgoračka Sloga zaista ima ra-
zloga za prilično zadovoljstvo. 
Naime, nakon 11 odigranih 
kola, Sloga je na trećem mjestu 
iza Motičine i vodeće Croatie iz 
Velimirovca. 

K tome, ‘slogaši’ su u deset uta-
kmica zabili čak 45 zgoditaka 
iako su primili i nepotrebnih 14 
golova. Usprkos tome, imaju 
impresivnu pozitivnu gol-razli-
ku od čak 31 zgoditka. Također, 
zajedno s neposrednim takma-
cem Motičinom, utakmicama 
pristupaju bez kompromisa pa 
do sada ne znaju što je to nerije-
šeni rezultat. U tri od osam do-
bivenih utakmica, protivnicima 
su zabili čak po osam golova. 
Dva tanka kiksa (1:2 i 0:1) zabi-
lježili su od neposrednih konku-
renata za čelno mjesto – Croatie 
i Motičine. Ali, posljednji poraz 
od, do tada posljednjeplasira-
nog Seljaka iz Koške, zaista im 
nije bio potreban. 

U svakom slučaju, dečki su u 
dosadašnjem dijelu jesenske 
polusezone pokazali da znaju i 
mogu. No, porazi poput ovoga 
od Seljaka pokazuju da je pored 
znanja i moći, potrebna i – vo-
lja. Jer, pobjede i prva mjesta 
ne dolaze sami po sebi. Nije 

dovoljno samo izaći na teren pa 
da se protivnik preda. Upravo je 
utakmica sa Seljakom pokazala 
tu istinu. No, možda je dobro 
što se takvo grubo spuštanje na 
zemlju dogodilo sada, a ne neg-
dje pred kraj proljetnog dijela 
sezone.

S druge strane, stipanovač-
ka Mladost ne pamti tako loš 
ulazak u sezoni. Trenutno za-
uzimaju dvanaesto mjesto na 
tablici sa samo dvije pobjede iz 
5. i 6. kola uz negativnu gol ra-
zliku od čak 14 golova. I njima 
će dobro doći zimska stanka. 
Naravno, ako je u klubu dobro 
iskoriste.

Da nema Šipovca koji je uvjer-
ljivo na čelnom mjestu ovog 
ligaškog natjecanja (LNS Na-
šice), nogometni triling naših 
općinskih klubova – Poganovci, 
Dinamo i Vuka – bili bi vodeći 
trio u dosadašnjem dijelu jesen-
ske polusezone. Budući da je 
do završetka jesenskog dijela 

Ovojesenska ekipa podgoračke Sloge

natjecanja u ovoj ligi preostalo 
još samo jedno kolo, vrlo je vje-
rojatno kako će ovaj trio i ostati 
na vrhu tablice neposredno iza 
Šipovca.

U svakom slučaju, četiri od pet 
naših općinskih nogometnih 
klubova, imat će razloga da sa 
zadovoljstvom rezimiraju re-
zultate jesenske sezone.
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Od kada je 1986. godine izgra-
đena, sadašnja zgrada Osnovne 
škole Hinka Juhna u Podgora-
ču, početkom svakoga rujna 
živne ‘punim plućima’. Narav-
no, slično je bilo i u svim po-
dručnim školama u Stipanov-
cima, Razbojištu, Budimcima i 
Poganovcima.

Taj pravi, ne baš mali, pogon 
s gotovo 350 učenika, učitelja 
i ostalih školskih zaposlenika 
raspoređenih u pet školskih 
zgrada i isto toliko naselja, po-
novo se zahuktao u svojoj no-
voj radnoj sezoni.

Stabilan broj učenika
Novu, 2019./2020. školsku go-
dinu započelo je 289 učenika 
ili desetak manje u odnosu na 
prethodnu koja je bila rekordna 
po broju upisane djece unatrag 
više godina. Inače, valja na-

Načelnik Đanić i ravnateljica Vukomanović s podgoračkim prvašićima i njihovim učiteljicama Radost prvih školskih klupa

OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA – ZAPOČELA NOVA ŠKOLSKA GODINA

Nova školska godina – novi izazovi
Pored temeljnog posla – obrazovanja gotovo 300 učenika – Osnovnu školu Hin-
ka Juhna u predstojećoj školskoj godini očekuje daljnja informatička moderniza-
cija, djelomična obnova područnih škola u Budimcima i Stipanovcima, obnova 
kotlovnice i dijela sanitarnih čvorova u matičnoj školskoj zgradi, izgradnja sport-
skog igrališta za školu u Razbojištu i Budimcima...

glasiti da se podgoračka škola 
može pohvaliti kako već duži 
niz godina ima prilično stabilan 
broj učenika bez većih negativ-
nih oscilacija.

– Određeni podaci su pokazi-
vali kako će i ove godine biti 
oko 300 upisanih učenika, me-
đutim neki su se odselili s na-
šeg područja, a dijelu djece je 

upis pomaknut za slijedeću go-
dinu. U školi je u cjelini ostao 
isti broj razrednih odjela kao i 
prošle godine. To znači da ima-
mo ukupno 22 razreda od čega 
je devet viših i 13 nižih razred-
nih odjela. Od područnih škola, 
najmanje učenika ima u onoj 
u Poganovcima, ali se već za 
slijedeću godinu tamo očekuje 

pet novih učenika – objašnjava 
školska ravnateljica Zdenka 
Vukomanović.
Jača i brža internetska 
veza
Pored stalne brige o visokoj ra-
zini kvalitete obrazovanja uče-
nika, Osnovna škola Hinka Ju-
hna kontinuirano vodi računa o 
tehnološkoj opremljenosti.

Nužna je obnova pročelja školske zgrade u Budimcima Zgrada škole u Stipanovcima očekuje novu blagovaonicu i uvođenje 
centralnog grijanja
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Načelnik Đanić 
darivao prvašiće
Kao i početkom svake škol-
ske godine, Općina Podgo-
rač misli i na one najmlađe 
učenike kojima su ovo prvi 
školski dani. Tako je i ove go-
dine općinski načelnik Goran 
Đanić posjetio sve učenike 
prvih razreda koji su upisa-
ni u Osnovnu školu Hinka 
Juhna u Podgoraču i pripa-
dajuće područne škole. Tom 
prigodom je prvašiće darivao 
korisnim školskim priborom, 
te prvašićima poželio puno 
uspjeha u njihovim prvim su-
sretima sa školskih klupama.

Školska ravnateljica je na-
čelnika upoznala kako je u 
školskoj godini 2019./2020. 
u OŠ Hinka Podgorač u prvi 
razred upisano ukupno 22 
djece, dok je načelnik Đanić 
naglasio kako će se Općina 
Podgorač i ubuduće suklad-
no svojim proračunskim mo-
gućnostima uključivati u sve 
projekte s ciljem dodatnog 
poboljšanja uvjeta školova-
nja za sve učenike sa pod-
ručja Općine Podgorač.

Nagrada našoj učiteljici 
U povodu Svjetskog dana učitelja koji se obilježava 5. listopada, 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja nagradilo je 510 najuspješnijih 
odgojno-obrazovnih djelatnika u protekloj školskoj godini. Među na-
građenima je bila i učiteljica naše škole, Monika Mužar – Kos.

Kako stoji u obrazloženju »Ministarstvo znanosti i obrazovanja ime-
novalo je povjerenstvo koje je odabralo najuspješnije učitelje, a koji 
su se svojim radom kroz iznimno zalaganje istaknuli i pridonijeli kva-
liteti obrazovanja učenika«. 

Iznimnim radom, kreativnošću, inovativnošću te radom na mnogim 
međunarodnim projektima nagradu je zaslužila i učiteljica naše ško-
le Monika Mužar – Kos, što je još jedan pokazatelj visoke kvalitete 
rada u Osnovnoj školi Hinka Juhna.

Kao i većina hrvatskih škola, 
i Osnovna škola Hinka Juhna 
već dvije godine radi s tzv. e-
dnevnicima. Međutim, već se 
dugo bore s problemom slabog 
internetskog signala i upravo 
sada se, u suradnji s Carnetom, 
očekuje jači i brži Internet. 

Osim tog temeljnog preduvje-
ta za taj segment rada, u ško-
li uskoro očekuju dvadesetak 
novih laptopa, a do kraja go-
dine bi trebale pristizati i tzv. 
pametne ploče, te još neka 
informatička oprema koja će 
dodatno stvoriti bolje uvjete 
za rad učenika i učitelja pri-
mjeren 21. stoljeću.

Učiteljica Monika Mužar-Kos s 
ministricom Blaženkom Divjak

OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA – ZAPOČELA NOVA ŠKOLSKA GODINA

Nova školska godina – novi izazovi
Nove investicije
– Što se tiče investicijskog odr-
žavanja, svakako želim naglasi-
ti skori početak obnove pročelja 
zgrade Područne škole Budimci 
budući da je taj posao ranije oči-
to loše odrađen tako da daljnje 
otpadanje žbuke može dovesti 
do ozbiljnijih oštećenja što nit-
ko ne želi – kaže ravnateljica 
Vukomanović.

U tom je segmentu važna i ko-
risna novost što je škola iz vla-
stitih sredstava uspjela nabaviti 
vlastito vozilo za dostavu hra-
ne, odnosno prijevoz toplog 
obroka u sve područne ško-
le. U tu svrhu su usustavljene 
blagovaonice za prehranu, ali 
u zgradi Područne škole u Sti-
panovcima trebamo napraviti 
poseban prostor blagovaonice. 
Također, u toj bi školi bi uveli 
centralno grijanje budući da je 
tamo na raspolaganju plinska 
mreža. Nadalje, u zgradi matič-
ne škole u Podgoraču je u planu 
rekonstrukcija dijela sanitarnih 
čvorova i kotlovnice. U sklopu 
Područne škole u Razbojištu 
je u planu izgradnja igrališta, 
odnosno asfaltiranog sportskog 
terena, a isto je u planu i u Bu-
dimcima.

Djeca u Razbojištu dobit će novo sportsko igralište



Što je Lino višebojac?
Lino višebojac je sportsko-zabavna ma-
nifestacija koju već 14. sezonu zajednički 
organiziraju tvrtka Podravka i dnevni list 
Sportske novosti. Svake školske godine 
sudjeluje po dvadesetak osnovnih škola 
iz cijele Hrvatske, a osnovci se natječu 
u košarci, rukometu, nogometu, nekim 
atletskim disciplinama, ali i u potezanju 
konopa i skakanju u vrećama. Krajem 
školske godine, u svibnju, u nekoj od 
škola koje su bile domaćin, organizira se 
veliko sezonsko finale.

Kao i svakom događaju koji pripremaju, 
Podgoračani i stanovnici naselja ove opći-
ne prilaze s puno odgovornosti i ozbiljno-
sti, gostoprimstva i ljubavi. Tako je bilo i 
lanjskog studenog kada je Osnovna škola 
Hinka Juhna po prvi puta ugostila Linu vi-
šebojca. O tome kako su odradili to svoje 
prvo domaćinstvo, najbolje svjedoči činje-
nica kako je naša škola ove sezone dobila 
čast da bude prvi domaćin ovosezonskog 
Line.

Upravo prema riječima organizatora, ško-
la je to, kojoj je zbog sveukupnog dojma i 
najviših ocjena za organizaciju, navijanje i 
uređenje, pripala čast ponovnog domaćin-
stva i otvaranja nove, 14. sezone natjeca-
nja u kojem se nagrađuje pravi, pozitivan, 
sportski duh.

Stoga i ne čudi što je i ovoga 10. listopa-
da čitava škola odisala pozitivnim duhom 
ove sportsko-zabavne manifestacije, a 
Lino je – kako i priliči – dočekan uz gro-
moglasni pljesak, pjesmu i vatreno navi-
janje mališana iz Podgorača kao i učenika 
područnih škola iz Budimaca, Stipanova-
ca, Razbojišta i Poganovaca. Pored učeni-
ka i njihovih učitelja, bilo je tu i podosta 
roditelja koji su došli vidjeti čemu se to 

njihova djeca vesele i tko je taj Lino o ko-
jima pričaju danima.

Nakon pozdravnih riječi školske ravnate-
ljice Zdenke Vukomanović i općinskog 
načelnika Gorana Đanića, učenici su u 
uvodnom dijelu susreta pripremili prigo-
dan glazbeni program. 

Uz navijanje i bodrenje svojih kolega, uče-
nici su se natjecali u nogometu, rukometu, 
skoku u dalj i košarci, ali i skakanju u vre-
ći, povlačenju užeta i trčanju štafete. 

Titulu najboljih sportaša osvojili su Marko 
Balentić i Vanesa Kušić. Ovi učenici pe-
tog razreda predstavljat će boje svoje škole 
na finalu Lino višebojca u školskoj godini 
2019./2020., iduće godine.

Čitav događaj nije prošao i bez snažne pot-
pore velikih i dokazanih sportaša, igrača 
Rukometnog kluba Nexe, Frana Milete 
i Marka Buvinića, koji su djecu dodatno 
motivirali i poticali njihov sportski duh. 

Osim najboljih školskih sportaša Lino je 
nagradio i kreativnost ostalih učenika ško-
le, tako je titulu najboljeg školskog rada 
na temu »Svijet po tvom« napisala Dora 
Mojzeš, a najkreativniji transparent izra-
dili su učenici Područne škole Razbojište.

PRIZNANJE PODGORAČANIMA – UPRAVO U OSNOVNOJ ŠKOLI 
HINKA JUHNA ZAPOČELA NOVA SEZONA LINE VIŠEBOJCA

Novi Lino višebojac 
krenuo iz Podgorača
Prema riječima organizatora, škola je to, kojoj je zbog sveukupnog doj-
ma i najviših ocjena za organizaciju, navijanje i uređenje, pripala čast 
ponovnog domaćinstva i otvaranja nove, 14. sezone natjecanja


