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ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI PODUZETNIČKE ZONE PODGORAČ

Povijesni iskorak za 
mještane općine Podgorač

Kada su 28. travnja napokon počeli gra-
đevinski radovi na izgradnji, odnosno 
komunalnom opremanju Poduzetničke 
zone Podgorač, općinski načelnik Goran 
Đanić, tom je prigodom izjavio kako je to 
jedan od najznačajnijih dana u povijesti 
Podgorača. Ne samo zbog čina početka 
izgradnje zone, nego najviše zbog toga 
što će u toj zoni kada bude počela raditi 
punim kapacitetom, posao naći stotinjak 
stanovnika s područja podgoračke općine.

100 novozaposlenih u Podgoraču 
je kao 40.000 u Zagrebu
U tom smislu to zaista i jeste povijesni 
dan za cijelu općinu Podgorač. Ljudi 
koji ovdje žive, time će moći naći rad-
no mjesto u svom okruženju umjesto da 
zbog posla iseljavaju. Budući da prema 
procjenama u naseljima općine Podgorač 
sada živi oko 2.500 stanovnika, otvaranje 
stotinjak radnih mjesta doista jako puno 

znači. Uspoređujući broj stanovnika op-
ćine Podgorač, primjerice s Osijekom 
ili Zagrebom, to je isto kao da će Osije-
ku na 100.000 stanovnika biti stvoreno 
4.000, a u Zagrebu na milijun stanovnika 
– 40.000 novih radnih mjesta. Nema tog 
čovjeka koji se u tom slučaju ne bi slo-
žio kako su to pravi povijesni događaji 
za Osijek ili Zagreb! Zaposliti stotinjak 
ljudi u Podgoraču, zaista je pravi podvig, 
a otvaranje i rad Poduzetničke zone to bi 
realno mogao i omogućiti i to već za dvi-
je, tri godine.

Đanić: U Zagrebu su mi rekli da 
sam već dosadan s tom zonom!
Da je državna uprava učinkovita, ta je 
podgoračka Poduzetnička zona davno 
mogla biti u funkciji, jer prve ideje o zoni 
općinska je uprava inicirala još prije de-
setak godina. No, kako je istaknuo načel-
nik Đanić, zbog tromosti državne uprave 

dio potrebne dokumentacije godinama 
nije bio riješen. 

- Od kako sam općinski načelnik, uporno 
sam nadležnim državnim tijelima isticao 
značaj stvaranja poslovne zone. Znali su 
mi reći kako sam već dosadan s tom zo-
nom. Usprkos takvim mišljenjima, zona 
je stalno bila na prvim mjestima općin-
skih planova jer sam znao i znam koli-
ko to znači ne samo za razvoj, nego i za 
opstanak općine Podgorač – naglasio je 
načelnik Đanić.

Sada su konačno riješeni svi potrebni pa-
piri, najveći dio novca je osiguran i zapo-
čeli su radovi na izgradnji trafostanice i 
niskonaponske mreže. Nakon toga slijede 
radovi izgradnje vodovoda, kanalizaci-
je, prometnica i javne rasvjete na gotovo 
osam hektara poduzetničke zone, koja će 
imati proizvodnu i trgovačku namjenu.

(NASTAVAK NA 2. STRANICI)

Od kako sam općinski načelnik, uporno sam nadležnim državnim tijelima 
isticao značaj stvaranja poslovne zone. Znali su mi reći kako sam već 
dosadan s tom zonom. Usprkos takvim mišljenjima, zona je stalno bila 
na prvim mjestima općinskih planova jer sam znao i znam koliko to znači 

ne samo za razvoj, nego i za opstanak općine Podgorač. Stotinu 
novih radnih mjesta nama je od životnog značaja – naglasio 

je načelnik Đanić
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Umirovljenicima podijeljene uskrsnice
Uoči nedavnih usksrsnih blagdana, više od 500 
umirovljenika iz svih naselja s područja podgo-
račke općine dobilo je uskrsnice. Ovu financijsku 
pomoć svojim stanovnicima treće životne dobi, 
osigurala je Općina Podgorač.
Tim povodom, općinski načelnik Goran Đanić je 
izjavio:
- Zadovoljan sam što smo usprkos skromnom 
općinskom proračunu, ipak iznašli mogućnost 
i našim umirovljenicima pomogli na ovaj način. 
Isto tako, u proračunu smo izdvojili sredstva i za 
isplatu božićnica – rekao je Đanić.
Pravo na dodjelu uskrsnice imali su svi umirov-
ljenici koji imaju prebivalište na području općine 

ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI PODUZETNIČKE ZONE PODGORAČ

Povijesni iskorak za mještane općine Podgorač
(NASTAVAK S 1. STRANICE)

Prostor buduće Poduzetničke 
zone obuhvaća nešto više od 
osam hektara, a vrijednost ra-
dova na potrebnoj komunalnoj 
infrastrukturi dostiže blizu šest 
milijuna kuna. Broj parcela 
raspoloživih za poduzetnike će 
biti naknadno određen, a ovisi 
o zanimanju ulagača. Optimal-
no, zona kvalitetno može op-
služivati do deset investitora na 
isto toliko parcela. Međutim, 
parcele će se moći spajati, ovi-
sno o potrebama investitora.

Pogodnosti za ulagače
Važno je naglasiti kako Općina 
neće ‘skršetnih ruku’ čekati da 
joj se jave potencijalni ulagači, 
nego nudi vrlo motivirajuće 
programe za ulagače. 

- Već sada jasno ističem kako 
će Općina subvencionirati zain-
teresirane poduzetnike jer nam 
je interes da zona što je moguće 
prije zaživi kako bi se ljudi što 
prije zapošljavali. Zato Općina 
zainteresiranim poduzetnicima 
za njihov ulazak u zonu nudi 
velike pogodnosti za otvara-
nje novih radnih mjesta. Posve 
konkretno, svaki poduzetnik 
će već za kunu dobiti kvadrat 
opremljenog zemljišta. Pri 
tome će biti oslobođen plaća-
nja komunalnog doprinosa, a 
sljedećih deset godina plaća-
nja svih komunalnih nameta 
Općini. K tome, za svako no-
vootvoreno radno mjesto za 
zaposlenog stanovnika s pod-
ručja općine Podgorač, podu-
zetnik će biti subvencioniran 
s 10.000 kuna. Smatram kako 
je to dovoljno motivirajuće 
za svakog ozbiljnog ulagača. 
Dužnost naše Općine je da to 

omogući kako bi postigli što 
veću zaposlenost naših ljudi. 
To je najbolji i najučinkovitiji 
način da spriječimo iseljavanje 
iz naselja naše općine. Svim 
ljudima, a naročito mladim lju-
dima, treba omogućiti da svoj 
kruh zarade u svom mjestu, a 
ne da iseljavaju. To je najviše 
što Općina kao jedinica lokalne 
samouprave, može omogućiti 
svojim stanovnicima. Čvrsto 
sam odlučan u tome da to ura-
dimo i vjerujem kako ćemo u 

tome uspjeti. Takvim vlastitim 
zalaganjem ćemo zaustaviti 
iseljavanje i učiniti da prostor 
općine Podgorač postane zani-
mljivo mjesto i za useljavanje 
– odlučno je istaknuo načelnik 
Đanić.

Zanimanja investitora
U prilog takvim nastojanjima 
načelnika Đanića ide i činje-
nica što je Poduzetnička zona 
Podgorač prometno dobro lo-
cirana. Naime, zona je u nepo-
srednoj blizini državne ceste 
Našice – Đakovo i županijske 
ceste Našice – Osijek, desetak 
kilometara od željezničkog 
kolodvora u Markovcu Našič-
kom, te na samo 50 kilometara 
od zračne i riječne luke u Osi-
jeku. Od autoceste Osijek – Za-
greb, na križanju Đakovo, tek 
je dvadesetak kilometara.

Uz ono što ulagačima nudi Op-
ćina Podgorač, to su više nego 
povoljni motivi sa ulaganje u 
Poduzetničku zonu Podgorač.

Osječko-baranjski župan Vla-
dimir Šišljagić, koji je uz na-
čelnika Đanića, označio po-
četak radova u Poduzetničkoj 

zoni Podgorač, istaknuo je 
kako su ovakva ulaganja ne-
ophodna zbog investitora koji 
su već iskazali zainteresiranost 
za poslovanje u podgoračkoj 
industrijskoj zoni te radi otva-
ranja novih radnih mjesta koja 
su uvjet za stvaranje poticajnog 
okruženja za mlade i sprečava-
nje njihovog odlaska iz Slavo-
nije.

Predviđeni rok završetka iz-
gradnje kompletne komunalne 
infrastrukture je kraj 2018. go-
dine, nakon čega počinje grad-
nja poslovnih objekata.

Interes nam je da zona što 
prije zaživi kako bi se ljudi 
zapošljavali

Zona se prostire na više od osam hektara

Jedna od 
najuspješnijih zona 
za poduzetništvo
Prema riječima župana Vla-
dimira Šišljagića, ulaganje 
u zonu zapravo je ulaganje 
u poduzetništvo i gospodar-
stvo. Prvenstveno, to je ula-
ganje u radna mjesta. Stoga 
je istaknuo nadu kako će bu-
duća podgoračka poduzet-
nička zona biti dio ukupnih 
nastojanja koji će spriječiti 
odlazak mladih iz Slavonije. 
Šišljagić je podsjetio kako u 
Osječko-baranjskoj županiji 
postoje čak 83 različite po-
slovne zone, ali je samo njih 
33 komunalno opremljeno.

Ovo što će biti izgrađeno u 
Poduzetničkoj zoni Podgo-
rač spada u sam vrh kva-
litetne ponude. K tome, uz 
najavu onoga što će Općina 
Podgorač ponuditi ulagači-
ma, pruža jamstvo kako bi 
to mogla biti jedna od naju-
spješnijih zona za poslovno 
poduzetništvo.

Svaki umirovljenik je dobio uskrsnicu u iznosu 
od 150 kuna

Podgorač, a isti kriterij će biti i za dodjelu božić-
nica. 
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INTERVJU: GORAN ĐANIĆ, 
NAČELNIK OPĆINE PODGORAČ

Veliki razvojni 
iskorak općine 
Podgorač 
posljednjih godina
Kada sam prvi puta izabran za načelnika, počeli 
smo raditi poslove kako bi uopće dostigli sve ono 
što prvih deset godina postojanja Općine ranije 
nije napravljeno. Samo u vodoopskrbi je investi-
rano 15 milijuna kuna, ugrađeno je više od 40 
kilometara vodovodnih cijevi i sada smo konač-
no pri kraju. Uz te velike investicije, morali smo 
održavati i obnavljati ono što već imamo

Ono što su mnoge hr-
vatske općine riješile 
i izgradile još prije 20, 

30 ili više godina, Općina Pod-
gorač je bila prisiljena raditi tek 
posljednjih nekoliko godina. 
Naravno, mislimo na velike i 
skupe poslove izgradnje vo-
dovodne mreže, kanalizacije, 
modernizacije prometnica i pli-
nofikacije, rekonstrukcije elek-
tromreže... 

Tek izborom Gorana Đanića 
i njegovih suradnika, počelo 
se ozbiljno razmišljati o su-
stavnom rješavanju svih tih, 
godinama ranije nagomilava-
nih problema. U prvo vrijeme, 
državna i tadašnja županijska 
vlast, nisu pokazivali razumi-
jevanje za rješavanje tih pro-
blema stanovnika podgoračke 
općine. 

- Da je bilo više pameti i razu-
mijevanja, davno smo mogli 
riješiti i vodoopskrbu i odvod-
nju, kao i plinofikaciju i ostale 
poslove. Sada moramo stizati 
ostale općine koje su davno 
odradile taj posao. Žalosno je 
da u 21. stoljeću postoje naselja 
koja još uvijek nemaju riješene 
osnovne potrebe za normalan 
život svih ljudi. Jadna je to dr-
žavna vlast koja nije podjedna-
ko skrbila o svim svojim dije-
lovima – izjavio je prije točno 
četiri godine općinski načelnik 
Đanić. Tek dvije godine prije, 
2011. godine nakon nekoliko 

naizmjeničnih incidenata sa 
sušom i poplavom, država je 
ozbiljnije počela shvaćati pro-
bleme mještana podgoračkih 
naselja. U to vrijeme općina 
konačno postaje veliko gradili-
šte, a prvi veliki poslovi sada se 
bliže svome kraju. 

Za koji dan će novi izbori za 
općinsku vlast i to je pravo 
vrijeme da pitamo načelnika 
Đanića, kako u tom kontek-
stu ocjenjuje protekle četiri 
godine svoga mandata?

- Teško mi je ocijeniti, ali mogu 
reći da sam zadovoljan, pogo-
tovo ako se vratim unatrag dva-
naest godina kada sam postao 
načelnik. Općina je tada bila 
bez komunalne i društvene in-
frastrukture. Ono što smo imali 
bilo je zapušteno i neodržava-
no, mnogo toga bilo je zrelo za 
temeljitu obnovu, a o vodovo-
du se tek sanjalo. Podsjećam 
kako su tada vodu imala samo 
dva naselja - Stipanovci i Kele-
šinka. Pred nama je bilo puno 
posla, a proračun skroman. Po-
slije više godina zamolbi, upo-
zoravanja i kucanja na mnoga 
ministarska vrata, konačno se 
počelo ozbiljnije raditi upravo 
pred prošle izbore. Uz potporu 
države i županije krenuli smo 
u realizaciju zacrtanih komu-
nalnih i društvenih investicija. 
Najviše se radilo i gradilo upra-
vo posljednje tri i pol godine, 
i s ponosom mogu reći da smo 

značajno unaprijedili stanje 
komunalne i društvene infra-
strukture, prije svega vezano 
uz vodoopskrbu. Danas je 90 
posto općine pokriveno vodo-
vodnom mrežom, ugrađeno je 
oko 40 kilometara vodovodnih 
cijevi. To je investicija vrijedna 
oko 15 milijuna kuna.

Pored tih velikih i skupih 
poslova, Općina se morala 
baviti i mnogim manjim, ali 
za mještane itekako važnim 
poslovima.

- Naravno! Izgradnja vodovoda 
je važna, ali trebalo je misliti i 
na niz drugih poslova u općini. 
Primjerice, izgradili smo de-
vet mrtvačnica, bit će potpuno 
uređeni i svi društveni domovi. 
Stalno se obnavljaju nogostupi, 
grade parkirališta i slični po-
slovi. Uz sve to, pripremili smo 
dokumentaciju za nove kapital-
ne investicije. Kao što sam već 
rekao, mi sada moramo stizati 
sve ono što prvih deset godina 
postojanja Općine ranije nije 
napravljeno, a istovremeno 
moramo održavati i obnavljati 
ono što već imamo.

Što je, prema vašem mišlje-
nju, najznačajnije iz prošle 
godine?
- Svakako je najvažnije to što 
je završena i otvorena nastav-
no-sportska dvorana Osnovne 
škole Hinka Juhna. Učenici i 
njihovi učitelji sada konačno 

imaju standard u kakvom mno-
gi uživaju već puno godina. 
Osim toga, otvaranje dvorane, 
pored toga što najvažnije za 
potrebe škole, značajno je i za 
kulturni i društveni život čita-
ve općine jer će se u njoj moći 
održavati različite manifesta-
cije, a mnogi sportaši, mladi i 
veterani, aktivni i rekreativci – 
time su dobili vrijedan prostor 
za rad. 
Što se još važnoga dogodilo u 
proteklih godinu dana na po-
dručju općine Podgorač?
- Ušli smo u zadnju fazu vo-
doopskrbe jer su krajem prošle 
godine započeli radovi na iz-
gradnji vodoopskrbnog cjevo-
voda od Budimaca do Pogano-
vaca. Završena je kanalizacija u 
Podgoraču. Projektira se kana-
lizacija za Bijelu Lozu, Budim-
ce i Poganovce. Građevinska 
dozvola je gotova za Stipanov-
ce i Razbojište, a projekti za ta 
dva naselja su nominirani za 
sredstva EU fondova. Nadalje, 
milijun i pol kuna uložili smo 
u projekte za uređenje nerazvr-
stanih cesta. Izgrađen je kružni 
tok u Budimcima i postavljeno 
je dječje igralište u Poganov-
cima. Zahvaljujući Hrvatskim 
vodama, koje su osigurale oko 
2,5 milijuna kuna, uređen je 
kanal Dubovik koji se izlijevao 
te je dolazilo do poplava. 

(Nastavak na 4. stranici)
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(Nastavak s 3. stranice)
TOMISLAV MOGUŠ, DOSADAŠNJI 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vijećnici trebaju  
gledati zajednički  
interes cijele općine
- Prije svega želim naglasi-
ti kako sam zadovoljan sam 
radom Općinskog vijeća, kao 
i radom većine vjećnika u 
proteklom četverogodišnjem 
mandatu. Ponekad nije jed-
nostavno zadovoljiti interese 
svih vijećnika jer dolazimo 
iz različitih naselja, ali i razli-
čitih političkih opcija. Među-
tim, smatram kako bi svima 
uvijek na pameti trebao biti 

zajednički interes cijele op-
ćine. Na razini općina nema 
mjesta silnom politiziranju, 
a pogotovo ne političkom 
prepucavanju. Općinski vi-
jećni bi uvijek trebali gledati 
interese mještana, a kada se 
tako radi onda ima i rezulta-
ta. Uostalo, kada se podvuče 
crta nakon četiri godine, re-
zultata itekako ima u našoj 
podgoračkoj općini. Dovolj-

no je samo pogledati koliko 
je vodovodne mreže izgrađe-
no u posljednje četiri godine. 
Pametnom dosta! – objasnio 
je Tomislav Moguš.

Tomislav Moguš

JOSIP MOJZEŠ, DOSADAŠNJI  
ZAMJENIK NAČELNIKA

Važan je i društven život
- Razvoj općine, novi pro-
jekti i investicije, svakako su 
važni. Međutim, život neke 
općine čini i njezin društveni 
život. Tradicija takvih aktiv-
nosti u naseljima općine je 
vrlo duga. Zato je jedna od 
funkcija Općine, i briga o 
društvenom životu. Imamo 
više od 20 registriranih razli-
čitih udruga, a Općina im po-
maže financijski i logistički. 
Tako financiramo vatrogasna 
društva, nogometne klubove 
kao i lovačko društvo, ko-

njogojsku udrugu i ogranak 
matice umirovljenika, ali 
i naš HKD. Financiramo i 
pomažemo rad vjerskih za-
jednice, te je suradnja više 
nego uspješna. Mislimo i na 
mlade pa stipendiramo stu-
dente, nagrađujemo najbolje 
učenike, a sufinanciramo i 
područni vrtić. Sve se to Op-
ćini i svim mještanima vraća 
na razne načine. Počev od 
organizacije manifestacija 
do sigurnosti koji dobivamo 
dobrim radom vatrogasnih 

društava kao i funkcionira-
njem civilne zaštite što se 
odlično vidjelo na velikoj 
terenskoj vježbi – podsjeća 
Josip Mojzeš. 

Josip Mojzeš

Jeste li, pored projekta iz-
gradnje kanalizacije u Sti-
panovcima i Razbojištu, još 
neki projekt prijavili za sred-
stva EU?
- Naravno, pripremili smo pro-
jektnu dokumentaciju za asfal-
tiranje cesta u naseljima Bijela 
Loza, Budimci i Poganovci, u 
vrijednosti 15 milijuna kuna. 
Taj veliki zahvat financirali 
bismo kroz Program ruralnog 
razvoja i čekamo da se raspiše 
natječaj na koji ćemo prijaviti 
naš projekt nerazvrstanih cesta

Kako stojite s poslovima odr-
žavanja i projektima obno-
ve?

- Mnogo je takvih stalnih po-
slova koji se rade svake godine. 
Kao što sam već rekao: posto-
jeće treba održavati i obnavlja-
ti, a valja investirati i u neke 
nove sadržaje. Velika smo op-
ćina s devet naselja i u svakom 
ima objekata na kojima svake 
godine treba nešto popraviti ili 
dodatno investirati. 

Tako nam stalno ide obnova 
društvenih i vatrogasnih do-
mova. Negdje je u pitanju ob-
nova pročelja, negdje obnova 
krovišta ili stolarije, a negdje 
opremanje kuhinja. Svake go-
dine se bavimo i obnovom ili 
izgradnjom novih nogostupa.  
Ovih dana je završena četvrta 
faza rekonstrukcije nogostupa 
u Stipanovcima i Razbojištu, a 
završena u Kelešinki i Kršinci-
ma, dok je započeta u Budimci-
ma. Nastavak toga posla slijedi 
i u svim ostalim naseljima. 

Nadalje, počela je izgradnja 
trafo stanice u Budimcima, te 

Uređuje se pročelje i izgrađuje prilaz Društvenom domu u Budimcima Izgradnja parkirališta kod groblja u Stipanovcima

ŠTO SE RADI
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Đanić: Izađite na izbore!
Pozivam sve mještane općine Podgorač koji imaju biračko 
pravo da u nedjelju, 21. svibnja, izađu na svoja biračka mjesta 
i ostvare svoje građansko i demokratsko pravo.

Svaki glas je bitan i zato izađite na izbore. Glasajte za one u 
koje imate povjerenja da našoj općini i županiji mogu donijeti 
brži razvoj i napredak.

Gdje su naša biračka mjesta?
Na području općine Podgorač se nalazi devet naselja: Pod-
gorač, Ostrošinci, Razbojište, Stipanovci, Kršinci, Kelešinka, 
Bijela Loza, Budimci i Poganovci.
Svako od tih naselja, osim Podgorača, ima po jedno biračko 
mjesto. Gdje se ta biračka mjesta nalaze u svakom naselju, te 
koji im je redni broj, može se vidjeti u tablici.
Podgorač jedini od naših naselja ima dva biračka mjesta. 
Jedno biračko mjesto će se nalaziti u prostorima Osnovne 
škole Hinka Juhna. To biračko mjesto se naziva »Biračko 
mjesto broj 1« i na njemu će moći glasati stanovnici sljedećih 
podgoračkih ulica: kralja Tomislava, Matije Gupca i Josipa 
Kozarca.
Drugo biračko mjesto u Podgoraču se nalazi u prostorima 
zgrade Općine Podgorač. To biračko mjesto se naziva »Bi-
račko mjesto broj 2«, a na njemu će moći glasati stanovnici 
sljedećih podgoračkih ulica: Hinka Juhna, Klenik, Petra Pre-
radovića, Josipa Jurja Strossmayera, te stanovnici na Trgu Pa-
vla Pejačevića.
Sva biračka mjesta su otvorena u nedjelju, 21. svibnja 2017. 
godine od 7 do 19 sati.

Biračka mjesta u naseljima općine Podgorač
Biračko 
mjesto Naziv naselja Lokacija biračkog mjesta

1 Podgorač OŠ Hinka Juhna
2 Podgorač Općina Podgorač
3 Ostrošinci Društveni dom
4 Razbojište Vatrogasni dom
5 Stipanovci Vatrogasni dom
6 Kršinci Stara škola
7 Kelešinka Vatrogasni dom
8 Bijela Loza Društveni dom
9 Budimci OŠ Hinka Juhna, PŠ Budimci 

10 Poganovci OŠ Hinka Juhna, PŠ Poganovci

Izgradnja nogostupa do groblja u Kršincima Izgradnja parkirališta kod groblja u Razbojištu

MILORAD BERONJA, DOSADAŠNJI 
ZAMJENIK NAČELNIKA

Puno posla 
za lokalnu 
upravu
- Prema internoj podjeli 
zaduženja, između ostalog, 
moj je posao bio da u obav-
ljanju redovitih aktivnosti 
komunalnog uređenja i odr-
žavanja, podjednako budu 
zastupljena sva općinska 
naselja. Nije to jednostavno 
ostvariti jer u općini imamo 
čak devet naselja međusob-
no udaljenih i konfiguracij-
ski različitih. Između Poga-
novaca i Kršinaca je 22 ki-
lometra. Usprkos tome, uvi-
jek smo pazili da svako selo 
bude financijski podjednako 
pokriveno, naravno ovisno 
o veličini, broju stanovnika, 
broju ulica, broju rasvjetnih 
tijela, pristupnih cesta i nizu 
drugih stvari koje su važe-
ne za svakodnevni život 
mještana. Pogledajte samo 
koliko mjesnih groblja tre-
ba redovito održavati. Da-
nas to više nisu zapuštena 
groblja kakva su bila prije 

desetak godina. Svako ima 
mrtvačnicu, sada se grade 
prikladna parkirališta, sva-
ko treba biti uredno poko-
šeno. Događalo se da kada 
obavimo košnju u posljed-
njem groblju, već ponovo 
treba kositi kod onoga koje 
je prvo pokošeno. Uvjeran 
sam kako je općinska vlast 
dobro obavljala svoj posao. 
Jako puno je napravljeno, 
a već je spremno nekoliko 
važnih projekata i samo se 
čeka početak postupka do-
bivanja europskih sredstava 
za koje se Općina kandidi-
rala – najavljuje Beronja.

Milorad Beronja

rekonstrukcija niskonaponske 
mreže u Poganovcima. Također, 
valja modernizirati postojeća, 
ali i izgraditi nova dječja igra-
lišta. Ove godine su na redu 
dječja igrališta u Bijeloj Lozi 
i Kršincima, a potom odmah i 
ona u Ostrošincima, Kelešinki 
i Razbojištu. Groblja su nam 

sada solidno uređena i opre-
mljena, ali sada nas čekaju 
poslovi izgradnje prikladnih 
parkirališta prilikom dolaska 
do groblja. Taj posao smo za-
počeli kod groblja u Stipanov-
cima i Razbojištu, a do groblja 
u Kršincima investiramo u pri-
kladan nogostup.
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Na prostoru kod Društvenog doma u Bi-
jeloj Lozi, uz kanal Dubovik, u petak 31. 
ožujka, održana je do sada najveća i naj-
sveobuhvatnija terenska vježba civilne 
zaštite na području podgoračke općine. U 
organizaciji, pripremi i izvođenju vježbe 
sudjelovalo je više od stotinu osoba iz svih 
struktura Općine Podgorač, Područni ured 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje Osi-
jek, Gorska služba spašavanja, pripadnici 
Policijske postaje Našice, članovi DVD-a 
Podgorač, DVD-a Stipanovci, DVD-a Kr-
šinci, pripadnici Gradskog društva Crve-
nog križa iz Našica, zatim Hrvatske vode 
VGI Karašica-Vučica, kao i postrojba Ci-
vilne zaštite opće namjene Podgorač.

Tema vježbe
U suradnji s nadležnim službama, odluku 
o održavanju ove terenske vježbe donio je 
načelnik Općine Podgorač, Goran Đanić, 
a osnovna tema vježbe bila je obrana od 
poplave. Pripremu vježbe provela je Opći-
na Podgorač u suradnji s Područnim ure-
dom za zaštitu i spašavanje Osijek. 

Vježbom je biti prezentirano djelovanje i 
mogućnosti operativnih snaga sustava ci-
vilne zaštite te njihove spremnosti na pro-
vođenju mjera obrane od poplave i evakua-
cije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva, 
organizacija prihvata pomoći kako materi-
jalno tehničkih sredstava, tako i ljudstva, 

te rad općinskog stožera civilne zaštite i 
povjerenika civilne zaštite.

- Namjera je bila aktiviranje i usklađeno 
djelovanje svih sudionika sustava civil-
ne zaštite ustrojenih na području Općine 
Podgorač na provođenju mjera obrane od 

poplave, te evakuacije i zbrinjavanja ugro-
ženog stanovništva. Vježba je organizirana 
kao nadogradnja provedbe osposobljava-
nja snaga sustava civilne zaštite lokalne 
razine. Željeli smo na koniretnom primjeru 
provjeriti ukupnu spremnost stožera, ope-

Velika terenska vježba civilne zaštite Brzinsko postavljanje šatora

Hrvatske vode osigurale vreće s pijeskom Izgradnja zečjeg nasipa

ODRŽANA VELIKA TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE »PODGORAČ 2017«

Vježba čiji rezultati ulijevaju sigurnost
Bila je to do sada najveća i najsveobuhvatnija terenska vježba civilne zaštite na području podgoračke općine u čijoj je organizaciji, pripremi i izvo-
đenju vježbe sudjelovalo više od stotinu osoba iz svih struktura

DUZS: Uspješno odrađena vježba!
Prema riječima Silvane Pirić, voditeljice Odjela za preventivne i planske poslove 
Državnog ureda za zaštitu i spašavanje u Područnom uredu Osijek, smisao ove vježbe 
je bila u tome kako bi se podigla razina spremnosti operativnih snaga sustava civilne 
zaštite u cilju jačanja međusobne koordinacije.

- Općina Podgorač je provela mobilizaciju članova svojih postrojbi koje su sudjelo-
vale u vježbi, te je bilo vidljivo učinkovito funkcioniranje sustava pozivanja snaga 
civilne zaštite. Upravo na području gdje je vježba i održana, ranije je u više navrata 
trebalo brzo i učinkovito reagirati kada je dolazilo do ugroze od poplava bujičnih 
voda. Stoga se i tijekom same vježbe vidjela dobra koordiniranost sastavnica civilne 
zaštite s područja općine Podgorač. U konačnici, mogu reći kako su provedene sve 
predviđene pozicije uz izvrsnu koordinaciju, te smo zadovoljni održanom vježbom – 
zaključila je Silvana Pirić.
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rativnih snaga kao i postrojbe civilne za-
štite u suradnji s drugim sudionicima na 
vježbi – objasnio je načelnik Đanić, koji je 
bio glavni koordinator vježbe.

Scenarij vježbe 

Prilikom osmišljavanja konkretnog scena-
rija vježbe, a s ciljm da u njeno provođenje 
budu uključeni svi potrebni segmenti, nije 
trebalo puno razmišljati. Naime, situacije 
kakve su rađene na samoj vježbi, još proš-
le godine su bile posve konkretne kada je 
bujična poplava zaprijetila ljudima i obi-
teljskim domovima u Bijeloj Lozi. Zahva-
ljujući brzoj intervenciji općinskih službi, 
načelnika, vatrogasnih i drugih postrojbi, 
tada su spašene obiteljske kuće. U među-
vremenu je, napokon očišćen kanal Dubo-
vik i smanjena opasnost po naselje Bijela 
Loza.

Ipak, bilo je korisno organizirati i provesti 
vježbu koja je pokazala kako sve potrebne 

službe ostvaruju koordiniranost i konkret-
no djelovanje na terenu.

To se najbolje vidjelo kada su u jednom 
trenutku vježbe zajednički i koordinirano 
djelovale sve službe. Počev od vatrogasa-
ca koji su brzo mobilizirani, došli na teren 
gdje su uz pumpe i potrebnu mehanizaciju 
počeli raditi svoj posao. Ubrzo su stigli i 
pripadnici Hrvatskih voda sa zatraženim 
vrećama za pijesak. Istovremeno je obav-
ljena i mobilizacija postrojbe CZ-a radi 
izrade zečjeg nasipa, a mjesni povjere-
nik CZ organizira evakuaciju ugroženog 
stanovništva. U vježbu se tada uključuje 
i društvo Crvenog križa za zbrinjavanje, 
sukladno Planovima zaštite i spašavanja. 
Mladi članovi Crvenog križa brzo su po-
stavili šator i krenuli s medicinskim zbri-
njavanjem ugroženih osoba. Svu tu vrlo 
užurbanu aktivnost pratili su i djelatnici 
Policijske postaje Našice, radi osiguranja 
ugroženog područja.

Zaista je bilo impresivno vidjeti dobru ko-
ordiniranost i aktivnost sudionika vježbe, 
brzinu obavljenog posla, kao i usklađenost 
djelovanja različitih sudionika ove vježbe. 
Inače, vježbu su pozorno pratili brojni mje-
štani Bijele Loze komentirajući kako im 
ovakva uvježbanost nadležnih službi ulije-
va dodatnu sigurnost. Ipak, najbolje je da 
Dubovik ostane miran, a sve neka ostane 
samo kao vježba, a ne prijeka potreba.

Žurna pomoć unesrećenima Vatrogasci na djelu

Stožer vježbe na čelu s Goranom Đanićem izvrsno je koordinirao sve sudionike Pripadnici Civilne zaštite u akciji

ODRŽANA VELIKA TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE »PODGORAČ 2017«

Vježba čiji rezultati ulijevaju sigurnost
Bila je to do sada najveća i najsveobuhvatnija terenska vježba civilne zaštite na području podgoračke općine u čijoj je organizaciji, pripremi i izvo-
đenju vježbe sudjelovalo više od stotinu osoba iz svih struktura

Izvrsna uvježbanost 
mladih Crvenog križa
Iako su zaista svi sudionici vježbe poka-
zali zavidnu brzinu, odgovornost i učin-
kovitost djelovanja u kriznim situacijama, 
okupljene promatrače posebno je dojmilo 
brzo djelovanje mladih aktivista Crvenog 
križa. Riječ je o volonterima koji su prošli 
edukaciju iz svih područja djelovanja Cr-
venog križa. Članovi Ekipe prve pomoći 
su zbrinuli pritekli u pomoć obitelji u po-
trebi, zbrinuli lakše ozlijeđene, pružili psi-
hosocijalnu pomoć i smjestili ih u stacio-
nar u šatorskom naselju koji je ekspresno 
podigla ekipa za logistiku Crvenog križa u 
rekordnom roku. Sve unesrećene osobe 
popisala je potom Služba traženja Cr-
venog križa i podatke pomoću interneta 
dostavila Nacionalnom uredu Službe tra-
ženja HCK. Svoj doprinos je dala i ekipa 
realističkog prikaza ozljeda koja je pripre-
mila unesrećene i cijelu vježbu učinila što 
realnijom.
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Do zaključenja ovog broja Informativnog li-
sta Općine Podgorač, na području općine 
rođeno je petero naših novih sumještana. 
Njihovim je roditeljima iz općinskog pro-
računa isplaćena pomoć za novorođeno 
dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Ana Perović, rođena 10. ožujka 2017.

godine, kćerka Roberta i Ljubice iz Po-
ganovaca,

2. Leonardo Jelenić, rođen 17. ožujka 
2017. godine, sin Marijana Jelenić i Ve-
sne Amić iz Budimaca,

3. Noa Kezele, rođen 23. ožujka 2017. 
godine, sin Tomislava i Tee iz Kršinaca,

4. Petra Walter, rođena 03. ožujka 2017. 
godine, kćerka Marina i Tee iz Budima-
ca, 

5. Lara Majačić, rođena 22. ožujka 2017. 
godine, kćerka Darka i Marije iz Poga-
novaca. 

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sret-
no i zdravo djetinjstvo.

U posljednja nepuna tri mjeseca, napustilo 
nas je deset naših donedavnih sumještana:

1. Milka Kovačević, sahranjena 29. 
ožujka 2017. godine na groblju u Bu-
dimcima (Tihi gaj),

2. Ivica Kezerle, sahranjen 30. ožujka 
2017. godine na groblju u Kršincima 
(Sv. Ane),

3. Kata Jović, sahranjena 2. travnja 
2017. godine na groblju u Kršincima 
(Sv. Ane),

4. Stjepan Đanić, sahranjen 10. travnja 
2017. godine na groblju u Podgoraču 
(Sv. Nikole),

5. Aga Feldi, sahranjena 12. travnja 
2017. godine na groblju u Stipanovci-
ma (Svih svetih),

6. Danica Đumić, sahranjena 19. trav-
nja 2017. godine na groblju u Bijeloj 
Lozi (Male Gospojine),

7. Šimun Rozić, sahranjen 26. travnja 
2017. godine na groblju u Budimcima 
(Presveto Trojstvo),

8. Marija Dolušić, sahranjena 27. trav-
nja 2017. godine na groblju u Stipa-
novcima (Svih svetih),

9. Stjepan Kolonić, sahranjen 4. svib-
nja 2017. godine na groblju u Podgo-
raču (Sv. Nikole),

10. Bosiljka Smiljanić, sahranjena 11. 
svibnja 2017. godine na groblju u 
Podgoraču (Sv. Nikole).

Preminuli sumještani

Naši novi sumještani

Obilježen sv. Florijan

NOGOMETNO PROLJEĆE

Zlatna sredina
Pet kola prije kraja seniorske sezone 
2016./2017. u natjecanju Druge Županij-
ske nogometne lige Našice, sva tri općin-
ska nogometna kluba – Mladost iz Stipa-
novaca, Sloga iz Podgorača i Poganovci 
– drže zlatnu sredinu. S obzirom na skori 
završetak natjecanja, sličan raspored na ta-
blici će vjerojatno ostati do kraja sezone. 
Ovo ligaško natjecanje završava 26. kolom 
koje će se odigrati 4. lipnja.

Istoga dana završava i ligaško natjecanje u 
Ligi NS našice za sezonu 2016./2017. Op-
ćinski klubovi u ovome natjecanju – Dina-
mo iz Budimaca i Vuka iz Razbojišta – či-
tavu sezonu su prilično dosljedni. Naime, 
Dinamo je stalno negdje pri gornjem dijelu 
tablice, dok Vuka ‘pliva’ u sigurnim voda-
ma donjeg dijela sredine tablice. S obzirom 
na neveliku bod razliku između 3. i 8. mje-
sta, do kraja prvenstva su moguće različite 
kombinacije.

Tablica II. ŽNL Našice – Seniori 2016/2017

  Poz.  Klub OU   POB  NER   POR  POS  PRI GR Bod
 1. Motičina (-4)   21 16 4 1 63 15 48 48
 2. Željezničar  21 13 3 5 57 29 28 42
 3. Seljak  21 12 5 4 53 22 31 41
 4. Iskrica  21 12 2 7 46 33 13 38
 5. Lila  21 10 3 8 42 44 -2 33
 6. Mladost (S)  21 9 4 8 42 36 6 31
 7. Sloga  21 9 3 9 44 41 3 30
 8. Croatia  21 8 4 9 32 43 -11 28
 9. Poganovci  21 8 3 10 42 48 -6 27
 10. Šipovac   21 8 2 11 45 52 -7 26
 11. Omladinac (V) 21 8 1 12 34 41 -7 25
 12. Omladinac (N) 21 5 4 12 21 43 -22 19
 13. Polet 21 5 2 14 37 65 -28 17
 14. Zoljan 21 3 2 16 24 70 -46 11
 Tablica LIGA NS Našice – Seniori 2016/2017

  Poz.  Klub OU  POB  NER   POR  POS  PRI    GR    Bod
 1. Slavonija   17 14 2 1 74 10 64 44
 2. Zagorac 1952  16 13 2 1 71 13 58 41
 3. Dinamo (-1)  16 9 3 4 41 29 12 29
 4. Seona  16 8 4 4 49 27 22 28
 5. Brezik  16 8 3 5 64 35 29 27
 6. Martin  16 7 2 7 49 46 3 23
 7. Vuka  16 6 1 9 38 47 -9 19
 8. Lađanska  16 5 3 8 33 37 -4 18
 9. Mladost (BN)  17 4 2 11 29 44 -15 14
 10. Lug  17 4 2 11 35 75 -40 14
 11. Slavonac  17 0 0 17 7 127 -120 0

I ove su godine vatrogasci s područja pod-
goračke općine svečano obilježili svoj dan 
– Dan sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca.

Prema riječima Josipa Mojzeša, predsjed-
nika DVD Podgorač, obilježavanje je za-
počelo okupljanjem i polaganjem vijenca 
kod kipa svetog Florijana u dvorištu Vatro-
gasnog doma u Podgoraču.

Potom su predstavnici DVD-a Podgorač, 
DVD-a Stipanovci, te DVD-a Ledenik na-
zočili svečanoj misi održanoj u Župnoj cr-
kvi u Podgoraču, a misu je služio velečasni 
Željko Benković.

Na kraju, obilježavanje je završilo druže-
njem i domjenkom u podgoračkom Vatro-
gasnom domu.

Uz pozdrav »VATRU GASI BRATA SPA-
SI!«, i mi se pridružujemo čestitkama svim 
pripadnicima vatrogasnih postrojbi općine 
Podgorač.
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IZ AKTIVNOSTI UČENIKA I UČITELJA OSNOVNE ŠKOLE HINKA JUHNA

Tradicija bojanja 
pisanica u ljusci od luka
Mnoštvo različitih aktivnosti koje u matičnoj i područnim škola OŠ Hinka Juhna 
provode učenici i njihove vrijedne učiteljice i asistentice, redovito budu zabilje-
žene i na službenoj školskoj interntskoj aktivnosti. Dio njih objavljujemo i na ovoj 
stranici Informativnog lista Općine Podgorač

Uskrsne i proljetne radionice
Kao i svake godine, mali i vrijedni Stipanov-
čani od prvog do četvrtog razreda, uz pomoć 
mama koje su uvijek spremne na suradnju, 
obilježili su dolazak najvećeg kršćanskog 
blagdana Uskrsa – organiziranjem likovno – 
kreativne radionice. Sve je teklo užurbano i 
radno...

U današnje vrijeme suvremene tehnologije, 
kada je pojam »čestitka« ostao negdje zabo-
ravljen u prošlosti – mi smo to odlučili pro-
mijeniti. 

Kako ne bi zaboravili napisati pokoju čestitku 
našim najmilijima za blagdane, vrijedni uče-
nici su izradili uskrsne čestitke, a zatim su ih 
i napisali.

Potaknuti i privučeni prvim proljetnim zraka-
ma sunca izradili smo proljetno cvijeće koje 
nam je i zamirisalo u našoj učionici. Izradili 
smo i niz drugih prigodnih ukrasa: figure od 

gipsa s uskrsnim motivima, pisanice šarenice, 
piliće od vune i još mnogo toga…

Na ovakav način smo zapravo približili učeni-
cima radost nadolazećeg nam blagdana Uskr-
sa. Naravno veliku hvalu ne smijemo zabora-
viti dati našim mamama i bakama koje su nam 
u tome svemu pomogle. Najveća nagrada nam 
je bila naravno ozarena dječja lica, radost i sre-
ća u srcu svih učenika i roditelja.

Iako su nam priče o uskrsnim 
pisanicama, barem kada je o 
podgoračkom kraju riječ, pr-
venstveno vezane uz manife-
staciju »Uskrsni stol u Podgo-
raču«, izradom pisanica bave 
se i najmlađi mještani. Uosta-
lom, da nije tako, tko bi za ne-
koliko desetljaća znao izrađi-
vati pisanice?

Stoga o tome razmišljaju i u 
školi, pa su vrijedne učiteljice 
Područne škole u Budimcima 
organizirale i ovakvu aktivnost.

Uskrsna tradicija bojanja jaja, 
takozvanih pisanica u Hrvat-
skoj je i dalje prisutna. Pisanice 
su osim simbola života bile i 
tradicionalan dar, a često su si 
ih međusobno darivali zalju-
bljeni s ljubavnim motivima ili 
porukama.

Pisanice su se u prošlosti bo-
jale na prirodne načine, a ta je 
tradicija i danas živa. Najčešće 

je bojanje jaja pomoću ljuske 
crvenog luka, a rjeđe od ci-
kle, korijena broča ili crvenog 
radiča da bi se dobila crvena 
boja.

Tako su učenici Područne škole 
Budimci kombiniranog razred-
nog odjeljenja 2./4. r. bojali pi-
sanice u ljusci od crvenog luka. 
Vrijedno su skupili najzani-
mljivije i najneobičnije travke 
u okolici svoje škole, izrezivali 
hulahopke, vezali koncem, sla-
gali neobične motive na jaja i 
pripremili ih za bojanje u lonac 
pun ljuske. Nakon kuhanja na-
stali su zanimljivi motivi na pi-
sanicama. Učenici nisu odoljeli 
ni tradicionalnom »tucanju« 
jaja i međusobnom natjecanju 
čije će jaje ostati pobjedničko. 
Neki su i kušali obojana jaja pa 
se školom širio i »zamaman« 
miris kuhanih jaja.

FOTO VIJESTI

U Poganovcima su 
nastavljeni radovi na 
izgradnji magistalnog 
vodovodnog cjevovoda

Nakon uređenja središta, 
u Budimcima su započeli 
radovi na izgradnju fontane

Provode se radovi na 
rekonstrukciji niskonaponske 
elektromreže u Poganovcima
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Devet godina njegovanja uskrsnih običaja
Ponosni smo na činjenicu što je ideja organizacije ovakvog događaja 
potekla upravo iz naše Općine, iz Podgorača – rekao je općinski načel-
nik Goran Đanić

Iako je u proteklih devet godina velikom 
dvoranom podgoračkog Vatrogasnog doma 
‘prodefiliralo’ već tridesetak prebogatih 
uskrsnih stolova iz raznih dijelova konti-
nentalne Hrvatske, posjetitelji i organizato-
ri svake su godine iznenađeni bogatstvom 
i maštovitošću trpeza, a još više običajima 
koje Slavonci i Baranjci njeguju o uskr-
snim danima.

- Iznova sam ugodno iznenađen maštovi-
tošću izlagača, te velikim brojem posjetite-
lja. Manifestacija Uskrsni stol definitivno 
zaslužuje svoje mjesto kao dio ponude kul-
turnih događaja u Podgoraču koje značajno 
podupire Općina. Drago nam je što je ova 
naša gastroinicijativa prepoznata i u dru-
gim lokalnim sredinama koje organiziraju 
ovakve događaje. Sve su to vrijedne pro-
mocije uskrsne tradicije, kulture i običaja. 
Stoga smo još više ponosni na činjenicu što 
je ideja organizacije ovakvog događaja po-

Pobjednički stol iz Vukovara

Najljepše su bile pisanice iz Mikleuša

Uskrsna košara iz Beničanaca

tekla upravo iz naše Općine, iz Podgorača 
– rekao je općinski načelnik Goran Đanić, 
otvarajući 9. Uskrsni stol, manifestaciju 
koju izravno organizira HKD-a Podgora-
čani uz pokroviteljstvo Općine Podgorač.

Pozdravljajući goste i posjetitelje, pred-
sjednica HKD-a Podgoračani, Zdenka Vu-
komanović, podsjetila je na činjenicu kako 
je Uskrsni stol prije devet godina pokrenut 
upravo na inicijativu načelnika Gorana Đa-
nića.

- Ponosni smo na suradnju s Općinom, ali 
i na zajedništvo u našem Društvu, te ćemo 
ubuduće biti još uspješniji i još bolji u or-
ganiziranju kulturnih događaja – istaknula 
je Vukomanović.

Pored domaćina iz Podgorača, svoje uskr-
sne stolove i običaje, ove su godine pred-
stavili i gosti: Udruga Bijela golubica iz 
Vukovara, KUD Mikleuš, Udruga Tradi-
cijom za budućnost iz Petlovca, te KUD 
Biseri Slavonije iz Beničanaca.

Mladi domaćini HKD-a Podgoračani
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Devet godina njegovanja uskrsnih običaja

Ponosni inicijatori i organizatori Uskrsnog 
stola: Goran Đanić i Zdenka Vukomanović

Gosti iz baranjskog Petlovca

Po čemu smo posebni?
Sadržajno, svi su stolovi bili prepuni uskr-
snih delicija. Tako je uz obaveznu kuhanu 
šunku, gotovo na svim stolovima bio do-
maći kruh, hren i kuhana jaja, mladi luk, 
kobasice, svježi sir i vrhnje, te mnoštvo 
različitih slanih i slatkih kolača. 

Što je specifično za njihov stol, porazgo-
varali smo s predstavnicima gostujućih 
izlagača.

Angelina Vinković, tajnica KUD Biseri 
Slavonije, Beničanci:

- Šunka u dizanom tijestu zasigurno je ne-
što što je specifično za tipični beničanački 
uskrsni stol. Većina onoga što se nalazi 
na našem stolu u vrijeme Uskrsa, slično je 
onome što se može naći i na većini stolova 
diljem Slavonije u uskršnje vrijeme. Kada 
je o slatkome riječ, pored raznih gužvara, 
svakako bi izdvojila i naš kolač s rogačima. 

Jadranka Grabar, potpredsjednica KUD 
Mikleuš:

- Osobita zanimljivost uskrsnog stola iz 
Mikleuša su pisanice koje, usprkos velikoj 
ponudi različitih boja i suvremenih ukrasa, 
i dalje radimo od onoga što imamo u priro-
di u rano proljeće. Pisanice kuhamo u kori 
luka ili mladoj koprivi, te ih ukrašavamo 

travama koje se mogu naći. Sve je isklju-
čivo prirodno.

Violeta Perčić, predsjednica Udruge 
Tradicijom za budućnost iz Petlovca:

- Mi se ponosimo time što na našem uskr-
snom stolu tradicionalno imamo međi-
mursku gibanicu. Budući da su naši stari 
porijekom iz Međimurja, mi njegujemo ovu 
poslasticu. Većina onoga što drugi stavlja-
ju u različite kolače, mi pripremamo u jed-
nom. Tu su jabuke, sir, mak i orasi... Prava 
energetska bomba koja odlično iza kuhane 
šunke.

Mirjana Zošak, predsjednica Udruge Bi-
jela golubica iz Vukovara:

- Specifičnost našeg uskrsnog stola je u 
tome što njegujemo barokni stil staroga 
Vukovara iz vremena vukovarske plemić-
ke grofovske obitelji Eltz, odnosno tadaš-
njeg vukovarskog građanstva. Prema sa-
držaju, naš stol se ne razlikuje od nekog 
slavonskog seoskog uskrsnog stola. Tu je 
neizbježna šunka, jaja, hren, kolači i sve 
ostalo. Temeljna razlika je u postavljanju 
stola. Počev od svilenih stolnjaka, posuđa 
od porculana i kristala kakvim se služilo 
tadašnje vukovarsko bogatije građanstvo.

Pored izlagačkog, odnosno prezentacij-
skog dijela, manifestacija Uskrsni stol ima 
i svoj natjecateljski dio u kome stručni žiri 
ocjenjuje najizvornije postavljen uskrsni 
stol, najljepšu košaru s hranom za posvetu, 
kao i najljepše pisanice obojene na tradici-
onalan način.

Ove je godine priznanje za najbolje uređe-
ni uskrsni stol dobila vukovarska Udruga 
Bijela golubica. Najljepšu košaru za po-
svetu imao je beničanački KUD Biseri 
Slavonije, dok su najljepše pisanice bile 
iz Mikleuša.

I velečasni Željko Benković pohvalio je 
ovakvo njegovanje uskrsnih običaja



ISTRAŽIVANJE RASPOLOŽENJA BIRAČA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ UOČI 
LOKALNIH IZBORA

Najviše povjerenja Goranu Đaniću
Prema rezultatima anketnog istraživanja koje je provela agencija Panonija media, birači podgoračke općine 
za općinskog načelnika će izabrati dosadašnjeg Gorana Đanića, a najviše vijećnika bit će sa zajedničke liste 
HNS-a, SDP-a, HSU-a i HSS-a

Sudeći prema istraživanju koje je, točno tjedan uoči predstojećih 
lokalnih izbora za općinskog načelnika i članove Općinskog vijeća 
Općine Podgorač (12. do 14. svibnja), obavljeno među stanovni-
cima općinskih naselja, većina dosadašnjih općinskih čelnika svoj 
će posao nastaviti i nakon 21. svibnja.
Naime, istraživanje je provedeno telefonskom anketom na uzorku 
od 95 stanovnika, potencijalnih birača s područja općine Podgo-
rač. Ovakav uzorak se može smatrati reprezentativnim budući da 
predstavlja pet posto ukupnog biračkog tijela ove općine. To se te-
melji na podatku kako je na posljednjim održanim izborima (par-
lamentarni izbori od 11. rujna 2016. godine) u naseljima Općine 
Podgorač bilo registrirano 1.899 birača.
IZBORI ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
Kao i prije četiri godine, i na ovim izborima će stanovnici pod-
goračke općine pokazati visoku razinu štedljivosti spram državne 
blagajne budući da će izborni posao obaviti već u prvom krugu. 
Na izborima za općinskog načelnika, pravovaljanu kandidaturu su 
istakla samo dva kandidata. Prvi na listiću je dosadašnji općinski 
načelnik, Goran Đanić, zajednički kandidat Hrvatske narodne 
stranke – liberalni demokrati (HNS), Socijaldemokratske partije 
Hrvatske (SDP), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i Hrvat-
ske seljačke stranke (HSS). Kandidat za zamjenika općinskog na-
čelnika je Josip Mojzeš.
Drugi kandidat za općinskog načelnika je Ivan Strelec, a njego-
vu kandidatutu podupire Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i 
Demokratski savez nacionalne obnove (DESNO). Za njegova za-
mjenika je istaknut Igor Prpić.
Prema izjašnjavanju anketiranih, u velikoj je prednosti sadašnji 
načelnik Goran Đanić, koji dobiva povjerenje čak 68,4 posto an-
ketiranih stanovnika općine Podgorač. Kandidat HDZ-a i Đapiće-
ve stranke DESNO, Ivan Strelec, dobiva povjerenje 28,4 posto 
ispitanika. Samo 3,2 posto anketiranih bilo je neodlučno.

IZBORI ZA OPĆINSKO VIJEĆE
Za izbor 13 članova Općinskog vijeća Općine Podgorač, istaknute 
su ovoga puta samo tri liste (ranije je bilo i po šest listi). Prema re-
zultatima istraživanja, stanovnici općine Podgorač uvjerljivo naj-
više povjerenja daju za zajedničku listu HNS-a, SDP-a, HSU-a 
i HSS-a koju predvodi Goran Đanić. Ova lista dobiva čak 62,1 
posto glasova anketiranih. 

Druga je koalicijska lista HDZ-a i Đapićeve stranke Desno no-
sitelja Ivana Streleca, a osvajaju 18,9 posto glasova anketiranih. 
Prema rezultatuma istraživanja, blizu je i kandidacijska lista 
grupe birača čiji je nositelj Natalija Lukačić, a osvajaju 13,7 
posto glasova. Ovdje je bilo malo više neodlučnih među anketira-
nima – 5,3 posto.

Pravu volju biračko tijelo će pokazati na konkretnim izborima koji 
se održavaju u nedjelju, 21. svibnja. Namjera i cilj anketnih istra-
živanja je da ukažu na trend i raspoloženje birača. Prema rezultati-
ma ovoga istraživanja, velika većina stanovnika općine Podgorač 
je mišljenja kako dosadašnja općinska vlast dobro obavlja svoj 
posao. Ili, kako bi to rekli naši stari – ruku na srce, ali rezultati 
ostvareni u općini proteklih četiri godine, zaista im i idu u prilog. 

Goran Đanić (HNS-SDP-HSU-HSS) – 68,4 %
Ivan Strelec (HDZ-Desno) – 28,4 %
Neodlučni – 3,2 %

HDZ-Desno (nositelj liste Ivan Strelec) – 18,9 %
HNS-SDP-HSU-HSS (nositelj liste Goran Đanić) – 62,1 %
Kandidacijska lista grupe građana (nositelj liste Natalija Lukačić) – 13,7 %
Neodlučni – 5,3 %
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DA SU DANAS IZBORI ZA NAČELNIKA OPĆINE 
PODGORAČ, ZA KOGA BISTE GLASALI?

DA SU DANAS IZBORI ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
PODGORAČ, KOJOJ LISTI BISTE DALI SVOJ GLAS?


