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KAPITALNE INVESTICIJE U VODOOPSKRBI, ODVODNJI, PLINOFIKACIJI...

Općina Podgorač – veliko gradilište
- Neshvatljivo je i žalosno da neka naselja
i čitave općine u Slavoniji i dan-danas nemaju vodovod, kanalizaciju, plin, kvalitetnu javnu rasvjetu ili da se još uvijek služe
niskonaponskom elektroenergetskom mrežom koja je postavljena u vremenima prve
elektrifikacije pedesetih ili šezdesetih godina prošloga stoljeća. To je velika sramota
ranijih općinskih vlasti, ali i onih s razine
županije ili bivše državne vlasti – više puta
je istaknuo ministar Ivan Vrdoljak prilikom svojih posjeta naseljima općine Podgorač.
I, doista, kada se u nečemu zaostaje nekoliko godina ili čak desetljeća, onda su potrebni silni napori, dobra organizacija, mnoga
lobiranja, ali i znatni novci kako bi se nadoknadio gubitak nagomilavan u prošlosti.
Upravo s tim se problemima već nekoliko
godina bori općinska vlast u Podgoraču
predvođena načelnikom Goranom Đanićem (HNS).

smo sami, svojim novcima iz općinskog
proračuna radili nogostupe, obnavljali
društvene i vatrogasne domove, uređivali
groblja i mrtvačnice, plaćali izradu projektne dokumentacije... za krupnije zahvate
nam ipak treba pomoć županije i države.
Tek unatrag dvije godine, kada je na vlast
u državi došla nova garnitura predvođena SDP-om i HNS-om, dobili smo zeleno
svjetlo za investicije koje su važne svim
stanovnicima općine Podgorač – kaže načelnik Đanić.

- Uporno sam ranije ponavljao predstavnicima bivše državne vlasti, kao i onima
kojima vladaju županijom, da mi iz općine
Podgorač ne tražimo “kruha preko pogače”. Tražimo samo one osnovne životne
potrebe kao što su voda, kanalizacija, plin,
kvalitetna elektro-mreža i slične stvari koje
ima većina stanovnika Hrvatske. Pri tome

Tako je bilo prošle, 2012. godine, a tako se
nastavlja i sada u 2013. godini. Zahvaljujući dobrim pripremama projekata od strane Općine i suradnji s Hrvatskim vodama
i Hrvatskom elektroprivredom, u ovoj se
godini radi na investicijima vrijednim oko
30 milijuna kuna. Većina naselja s područja
općine Podgorač, sada su zaista jedno veliko gradilište. A, tako će i biti dok god se ne
završe svi planirani projekti.

BIJELA LOZA MINISTAR IVAN VRDOLJAK OTVORIO RADOVE NA IZGRADNJI VODOVODA

Voda stiže i u Bijelu Lozu
Za 46 radna dana Bijela Loza će napokon dobiti vodovod, a cjevovod dužine oko tri kilometra doći će do svake kuće
Već nekoliko godina naselja općine Podgorač zbog silnih suša imaju problema s opskrbom vode. Bunari su proteklih godina
presušivali već u lipnju, pa su jedinu kakvu-takvu opskrbu osiguravala dobrovoljna vatrogasna društva.
Unatoč mnogim zahtjevima općinske vlasti i načelnika Gorana Đanića (HNS), bivša državna vlast oglušivala se na zamolbe
mještana općine Podgorač. Tek unatrag
dvije godine krenuli su intenzivni radovi
na izgradnji vodovoda u općinskim naseljima. Nakon Razbojišta i Podgorača, te ovih
dana i Budimaca, nedavno su počeli dugo
očekivani radovi na izgradnji vodovoda do
naselja Bijela Loza.

Mještani Bijele Loze pozdravljaju ministra
Vrdoljaka

ba raditi i na vrijeme pripremiti projektnu
dokumentaciju. Ovdašnji načelnik, Goran
Đanić, kada se god pojavi u nekom od ministarstava, dolazi s projektima koji imaju
spremnu dokumentaciju i koji su odmah
spremni za natječaje. Očekujem da se tako
ponašaju i vode brigu o svojim građanima
i ostali općinski načelnici, gradonačelnici i
župani – rekao je Ivan Vrdoljak, ministar
gospodarstva, otvarajući radove na izgradnji vodovoda u Bijeloj Lozi.

Tri kilometra cjevovoda
- Glavni opskrbni vodovod Podgorač –
Bijela Loza, te opskrbni vodovod naselja
Bijela Loza obuhvaća ukupno oko tri kilometra cjevovoda. Spojno mjesto za Bijelu
Lozu je na magistralnom vodovodu Podgorač – Budimci, a projektom je osigurano
da vodovod dođe do svake kuće u Bijeloj
Lozi – kaže Damir Farkaš, rukovoditelj
distribucije u Našičkom vodovodu.

- Koliko me obraduju ovi ljudi koji su sretni
što i kod njih konačno počinje izgradnja vodovoda, toliko me ražalosti činjenica da kod
nas u Hrvatskoj i Slavoniji još uvijek postoje naselja koja ni u 21. stoljeću nemaju neke
osnovne životne standarde, kao što je opskrba pitkom vodom. Zar su zbog milijun kuna
ti ljudi 20 ili 30 godina morali čekati da bi
dobili vodovod? Onda se ne trebamo čuditi
što ljudi napuštaju slavonsko selo i odlaze
nekamo dalje tražiti bolji život. Sada je na
nama ostalo da u sljedećem periodu, kada
malo stabiliziramo proračun i kada osigu-

Načelnik Đanić i suradnici objašnjavaju ministru
trasu cjevovoda

Pored brojnih okupljenih stanovnika Bijele
Loze, radost zbog početka radova nije skrivao ni općinski načelnik Goran Đanić, čovjek koji uporno obilazi nadležna državna
ministarstva, javna poduzeća i ostale institucije, kako bi naseljima općine Podgorač
osigurao standard življenja dostojan 21.
stoljeću.
Kao i u Budimcima, i ovdje je ministar počeo s
kopanjem

ramo nove modele financiranja kroz europske fondove, više ne postoji selo koje nema
vodoopskrbu, odvodnju i plin. Za to nam
trebaju pametni načelnici općina jer Vlada
i država ne mogu puno učiniti bez pametne lokalne samouprave i regionalne uprave.
Općina Podgorač je dobar primjer kako tre-

- Općina Podgorač je uložila vlastita sredstva u izradu projektne dokumentacije, a
najveći dio su osigurale Hrvatske vode. Investicija je vrijedna nešto više od milijun i
250 tisuća kuna. U projektu, naravno, sudjeluje i Našički vodovod, a izvođač je osječka
tvrtka Emax. Planirano je da svi radovi budu
završeni za točno 46 radnih dana, tako da bi
stanovnici Bijele Loze vodu mogli imati već
u srpnju – objasnio je načelnik Đanić.
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Općina Podgorač još je
u kolovozu prošle godine
uputila Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito sagrađenih zgrada na
području općine Podgorač
radi podnošenja zahtjeva
za izdavanje Rješenja o
izvedenom stanju, odnosno
- legalizaciji. Zahtjev treba
podnijeti Upravnom odjelu
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Osječko-baranjske županije
u Našicama i to najkasnije
do 30. lipnja 2013. godine.
Dakle, za to još ostaje nešto

tek mjesec i pol dana. Sve
potrebne informacije o postupku legalizacije mogu se

dobiti u Upravnom odjelu za
općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač.
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INTERVJU:

GORAN ĐANIĆ, NAČELNIK OPĆINE PODGORAČ

Napokon imamo zeleno
svjetlo za brojne projekte
Nakon što nas je bivša državna vlast uporno zaboravljala, konačno smo počeli dobivati zeleno svjetlo za niz
značajnih projekata kojima želimo poboljšati kvalitetu života u svim naseljima općine Podgorač
● Gospodine Đaniću, ovih dana završavate svoj drugi načelnički mandat.
Kada se osvrnete unatrag, što vidite?
- Osam godina izgleda zaista puno, ali dogodilo se da ni te silne godine nisu bile
dovoljne za željeno dizanje razine kvalitete života u svim naseljima općine Podgorač. Naime, prvih šest godina je prošlo
u pravoj borbi s vjetrenjačama. Tadašnja
državna vlast nas je kočila gdje god je stigla, a nije bila puno bolja ni ova na županijskoj razini. Uostalom, sjetite se koliko
godina smo kumili i molili na sve strane
da krene gradnja školske sportske dvorane. Da ne spominjem vodovod. Trebala se
dogoditi prava tragedija sa sušom i intervencija predsjednika Ive Josipovića da bi
se HDZ-ova vlast u državi sjetila da ljudi
u općini Podgorač nemaju vode. Tek kada
je na vlast u državi došla koalicijska vlada SDP-a i HNS-a, napokon je prestalo
ignoriranje naše općine. Dobili smo zeleno svjetlo za ostvarivanje mnogih važnih
projekata i sada su naselja naše općine zaista prava gradilišta. Da je bilo više pameti
i razumijevanja, davno smo mogli riješiti i
vodoopskrbu i odvodnju, kao i plinofikaciju i ostale poslove. Sada moramo stizati
ostale općine koje su davno odradile taj
posao. Kako kaže ministar Vrdoljak, žalosno je da u 21. stoljeću postoje naselja
koja još uvijek nemaju riješene osnovne

Goran Đanić: Potrebno
je mnogo lobiranja,
razgovaranja i uvjeravanja
o važnosti naših projekata
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(Nastavak na str. 4)

Općina pokreće lokalni prijevoz
- Već od jeseni planiramo nabavu kombi vozila, gdje ćemo u suradnji s
našim vatrogascima organizirati prijevoz djece za vrtić iz svih okolnih
mjesta. Općina Podgorač će sufinancirati taj projekt, a osim prijevoza
djece, organizirat ćemo i prijevoz starijih osoba prema potrebnim liječničkim ordinacijama i ambulantama. Također, kako bi kombi vozilo
bilo maksimalno iskorišteno, u dane vikenda će biti organizirani prijevoz mladih iz naših naselja do Našica i natrag. Cilj je da roditelji budu
sigurniji prilikom odlaska njihove djece u tzv. noćni život. Jednom
riječju, pokušat ćemo organizirati lokalni prijevoz na području naše
općine za potrebe djece koja idu u vrtić, za potrebe starijih osoba koje
nemaju vlastiti prijevoz, te za potrebe mladih vikendom. Naime, velike prijevozničke tvrtke sve više ukidaju nekadašnje autobusne linije i
takav oblik lokalnog prijevoza mnogim našim ljudima predstavlja velik
problem. Tako će Općina Podgorač imati organizirani lokalni javni prijevoz s ciljanim potrebama – najavljuje načelnik Đanić.
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potrebe za normalan život svih ljudi. Jadna je to državna vlast koja nije podjednako
skrbila o svim svojim dijelovima.

● A po čemu ćete pamtiti prijašnje godine?
- Po mnogo tome dobrom, kao što je završetak plinofikacije naselja Stipanovci i
Kelešinka, izgradnja magistralnog cjevovoda Markovac Našički – Razbojište, ali i
po tome što smo ishodili potvrdu glavnog
projekta za odvodnju otpadnih voda naselja Stipanovci i Razbojište. Nadalje, lani je
započela gradnja magistralnog cjevovoda
Podgorač - Budimci, što je preduvjet za nastavak druge faze, a radi se o sekundarnim
cjevovodima u cijelom naselju Budimci.
Projekt su financirale Hrvatske vode, Općina Podgorač i Našički vodovod. Obnovili
smo i dosta javne rasvjete i nogostupa, a
radilo se i na obnovi društvenih domova i
općinske zgrade. K tome, napokon je počela gradnja školske sportske dvorane u
Podgoraču.

● Što slijedi u ovoj godini i što planirate
za sljedeće četiri godine?
- Ovih dana je dobivena potvrda glavnog
projekta za gradnju magistralnog vodovoda Budimci – Poganovci, a koja bi trebala
početi do kraja ljeta. Nadalje, raspisani su
natječaji za izvođenje radova za izgradnju vodovoda prema Ostrošincima i Kršincima. Procijenjena vrijednost tih radova iznosi 3,5 milijna kuna, a za Kršince i
Ostrošince treba izgraditi čak 11,3 kilometra cjevovoda.

U posljednje dvije
godine, konačno su
upaljena zelena svjetla
i za investicije u općinu
Podgorač

● Bavite se i obnovom mnogih ulica u
naseljima.

Ostrošincima, a slijedi uređenje nusprostorija Vatrogasnog doma u Podgoraču.

- Tako je. Još uvijek imamo dosta nerazvrstanih cesta i ulica po naseljima koje još
nisu vidjele asfalt. Iz općinskih sredstava
izdvajamo novac kako bismo platitli izradu potrebne projektne dokumentacije. Sve
kako bismo bili spremni takve projekte
normirati za europske fondove odmah po
ulasku Hrvatske u EU. Tako su nam početkom svibnja stigle građevinske dozvole za rekonstrukciju cesta u Poganovcima,
Budimcima i Bijeloj Lozi. Trenutno ugovaramo drugu fazu projektiranja za naselje
Bijela Loza. Radi se o ulicama koje od središta naselja vode prema tamošnjem društvenom domu i ulici u nastavku naselja.

● Jedno od bolnih pitanja i zaostataka iz
ranije prošlosti je i loša i nestabilna niskonaponska mreža.

Osim toga, ove godine će Općina Podgorač financirati izradu potrebne projektne
dokumentacije za obnovu Ulice Vladimira Nazora u Razbojištu, te ulice Panjik u
Ostrošincima. Cilj je da i te ulice u dogledno vrijeme budu asfaltirane.

● Obnavljaju se i nogostupi i društveni
domovi.
- U toku su, ili su već završene ovogodišnje
investicije obnova nogostupa u Stipanovcima, Kelešinki i Razbojištu. Završeni su
radovi na domovima u Kršincima, Stjepanovcima, Bijeloj Lozi i Budimcima. Završavaju se radovi na domu u Poganovcima i
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- To je slična priča kao i vodovod. Godina smo molili čelne ljude u HEP-u da sustavno krenu u obnovu davno izgrađene
elektromreže, koja je dotrajala i zastarjela. Uporno su nas kočili i zanemarivali.
Sada je konačno i to otkočeno. Krenula je
rekonstrukcija niskonaponske elektromreže u Budimcima, a paralelno s tim, nakon
dugo vremena i dugogodišnje blokade pre-

ma Općini Podgorač, kreće se u temeljitu obnove elektromreže u svim naseljima
općine. Naravno, počinje se s naseljima
u kojima je postojeća mreža u najlošijem
stanju i gotovo uopće ne zadovoljava ni
minimum potreba stanovništva za sigurnu opskrbu energenta kao što je električna
energija. Trenutno Općina Podgorač ulaže
vlastita sredstva u uređenje javne rasvjete.
To činimo paralelno s rekonstrukcijom niskonaponske mreže u Budimcima. Izvođač
građevinskog dijela radova je tvrtka Zitex, a završne elektroradove obavlja tvrtka
Elektro Lovošević.

Europska ulaganja u općinu Podgorač
Općina Podgorač prošle se godine priključila korištenju različitih sredstava iz europskih fondova. Tako je u EIB program
Hrvatskih voda (projekti koji se financiraju
sredstvima Europske investicijske banke)
uvršten projekt dovršetka kanalizacijskog
sustava u Stipanovcima. Radi se o završetku kanalizacije u Strossmayerovoj ulici
od crkve prema Vukojevcima, zatim u ulici
Matije Antuna Reljkovića i spoj od početka
Strossmayerove ulice do Podgorača. Naime, nakon dobivenih europskih sredstava
za izgradnju kanalizacije u Podgoraču, načelnik Općine Podgorač ponovo je pokre-

nuo proces potraživanja novca od EU za
kanalizaciju u Stipanovcima.
Također, prvi kapitalni europski novci stižu
i u Razbojište, te za preostalih 500 metara
u Podgoraču, u Strossmayerovoj ulici od
skretanja za Ostrošince do kraja s desne
strane.
Osim tih projekata, Općina Podgorač je za
europska sredstva prijavila i veliki projekt
izgradnje pročistača otpadnih voda, koji će
biti lociran na kraju Ulice Matije Gupca u
Podgoraču. Važno je istaknuti da se radi o
biljnom pročistaču.
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POČELA PLINOFIKACIJA NASELJA PODGORAČ

Svaka podgoračka kuća imat će pristup plinovodu

Podgorač je opet veliko gradilište

Do zime – plin do svake kuće
Započeti poslovi na plinofikaciji Podgorača obuhvaćaju sve podgoračke ulice, uključujući i naselje Klenik
Početkom svibnja počela je dugoočekivana
plinofikacija naselja Podgorač. Riječ je o
još jednom velikom projektu koji ima cilj
dovesti ovaj važni energent do svake kuće
i svakog objekta u svim naseljima općine
Podgorač.
Investicija vrijedna 1,7 milijuna

- Radi se o investiciji vrijednoj 1,7 milijuna
kuna, a investor je HEP Plin. Taj je posao
trebao biti obavljen još prije šest, sedam
godina ali, nažalost, bivša državna vlast zaustavila je plinofikaciju Podgorača i skrenula je dalje. Sada smo ipak u situaciji da
se s investicija prema Podgoraču otpuštaju
kočnice i da kreću sve ostale investicije,
koje su davno mogle biti obavljene da je

bilo dobre volje prema stanovnicima općine Podgorač – izjavio je općinski načelnik
Goran Đanić (HNS) prilikom početka radova u Podgoraču.
Dovođenje plina svakako je korisno stanovnicima, ali je osobito važno zbog budućih općinskih projekata.
Adut za Poslovnu zonu

- Plinofikacija ima velik značaj za konkurentnost buduće Poslovne zone Podgorač,
čiji početak gradnje također očekujemo
ove godine. Naime, pored svih ostalih
sastavnica komunalne infrastrukture kao
što je voda, struja, kanalizacija, kvalitetne pristupne ceste, za razvoj gospodarstva

i očekivanja ulaganja u Poslovnu zonu,
dostupnost plina kao energenta dodatno
je jamstvo i motiv za ulaganja u Poslovnu
zonu. To opet znači dobitak za naše ljude,
jer jedino nova ulaganja u gospodarstvo
donose i toliko potrebna radna mjesta –
kaže Đanić.
Plinofikacija naselja Podgorač trebala bi
biti završena ove jeseni, a uključuje i podgoračko naselje Klenik. Zato je realno očekivati da će se prva podgoračka kućanstva
grijati na plin već ove zime. No, to nije kraj
projekta plinofikacije. U tijeku je izrada
projekata za plinofikaciju Razbojišta, Bijele Loze, Budimaca, kao i ostalih naselja
općine Podgorač.

SABORSKI ZASTUPNIK DOMAGOJ HAJDUKOVIĆ U POSJETU OPĆINI PODGORAČ

Hajduković: Podgorač ima moju potporu u Saboru!
Proteklih dana Općinu Podgorač posjetio je i saborski zastupnik
Domagoj Hajduković (SDP), a domaćin mu je bio općinski
načelnik Goran Đanić (HNS) i njegovi suradnici. Pri tome je
načelnik Đanić zastupnika Hajdukovića upoznao s osnovnim činjenicama i aktualnim trenutkom Općine Podgorač.
- Općina Podgorač jedina je općina u našičkom kraju koja pripada području posebne državne skrbi, a u devet općinskih naselja živi gotovo tri tisuće stanovnika. Zbog višegodišnjeg poratnog zanemarivanja, ova općina tek posljednjih godina hvata
svoj razvojni korak izgradnjom niza kapitalnih infrastrukturnih
objekata, poput vodovodne i kanalizacijske mreže, plinofikacije,
obnove prometnica i sličnih investicija – objasnio je načelnik
Đanić, dodajući kako ove godine planiraju početi veliki projekt
izgradnje Poslovne zone, za što očekuju pomoć nadležnih ministarstava.
Nakon razgovora u prostorijama Općine, zastupnik Hajduković
je, u pratnji načelnika Đanića, posjetio Osnovnu školu Hinka
Juhna, gdje ih je ravnateljica Zdenka Vukomanović izvijestila
o stanju u ovoj školi, koja ima čak četiri područne škole. O tome
koliko je izražena nebriga sadašnje županijske vlasti dovoljno
govori činjenica da su tek prije nekoliko mjeseci napokon počeli
radovi na gradnji školske sportske dvorane.
SVIBANJ 2013.

Hajduković: Radove na gradnji dvorane treba ubrzati

Zastupnik Hajduković je istaknuo kako će svojim djelovanjem u
Saboru aktivno zastupati interese i ove osječko-baranjske općine, a osobito projekte koji općini Podgorač jamče novi razvojni
zamah.
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Novi vrijedni ukras i povijesno sjećanje u Stipanovcima

Pokazna vježba u punom zamahu

AKTIVNOSTI DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA

Svečano i aktivno
obilježeno Florijanovo
Dan zaštitnika vatrogasaca cijelog svijeta –
Sveti Florijan – svečano, ali i radno obilježili
su i vatrogasci s područja općine Podgorač.
Stipanovački vatrogasci tom su prigodom
nazočili svetoj misi u stipanovačkoj crkvi,
ali ostvarili su i svoju dugodišnju želju –
svečano su izložili vrijednu staru vatrogasnu pumpu na novoizgrađenom trijemu
ispred Vatrogasnog doma u Stipanovcima.
Ostvarenju ove lijepe zamisli stipanovačkih vatrogasaca pomogla je Općina Podgorač, koja je financirala ovaj zanimljiv i
povijesno vrijedan projekt.
Na Florijanovo nisu zaboravili ni vatrogasci iz Kršinaca, koji su također na prigodan
način obilježili svoj dan.
Aktivni su bili i podgorački vatrogasci. Oni
su u povodu Florijanova održali pokaznu

Mladi podgorački vatrogasci
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vježbu koja je istovremeno bila “prijemni”
ispit za sedam mladih vatrogasaca. Nakon
pokazanog znanja i potrebnih vještina, diplome o položenom vatrogasnom ispitu
dobili su: Ivan Đanić, Petar Mihaljev,

Davor Zovkić, Matej Filković, Tomislav
Brblić, Josip Paulić i Krešimir Vidačić.
Nakon toga, podgorački vatrogasci položili su vijenac ispod kipa svetog Florijana u
Podgoraču.

Još jedna pomoć Općine vatrogascima
Općinski načelnik Goran Đanić (HNS) održao je sastanak s predstavnicima DVD-a Stipanovci i DVD-a Podgorač, a razgovaralo se o nužnoj legalizaciji bespravno sagrađenih
objekata u sklopu ta dva društva.
Ustanovljeno je kako DVD Podgorač ima bespravno izgrađenu kuhinju i vatrogasnu garažu, dok DVD Stipanovci ima vatrogasnu garažu i jedan manji aneks uz glavnu zgradu.
Odlučeno je da nadležni u tim društvima poduzmu sve mjere i potrebne radnje kako bi se
pristupilo legalizaciji tih objekata u zakonskom roku. Istovremeno će Općina Podgorač,
u potpunosti DVD-ima Podgorač i Stipanovci, mimo redovnih sredstava koja društva
dobivaju, isfinancirati troškove legalizacije.

Vijenac u spomen svetom Florijanu
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ZAVRŠEN MAGISTRALNI VODOVOD PODGORAČ – BUDIMCI

Potekla voda u Budimcima
Početkom svibnja 2013. dogodilo se i to čudo – potekla je voda u Budimcima
Nakon što je krajem rujna prošle godine tadašnji ministar graditeljstva Ivan Vrdoljak označio početak radova na magistralnom
vodovodu Podgorač – Budimci, prije nekoliko dana iz cijevi budimačkog vodovoda potekla je prava pitka voda.
Skromnoj svečanosti nazočio je općinski načelnik Goran Đanić
(HNS), koji je u Ulici bana Jelačića popio prvu čašu budimačke
vode.
- Podsjećam kako su u nekoliko mjeseci radnici donjomiholjačke tvrtke Karašica-Vučica obavili radove na izgradnji vodovoda i
ugradili 12,5 kilometara cjevovoda. Treba znati da ova investicija

A sada, kućni priključci
Načelnik Đanić je pozvao sve Budimčane da što prije podnesu
zahtjeve za izvedbu vodovodnih priključaka za svoje kuće.

Ispijene prve čaše “budimačke vode”

- Pozivam vas da se obratite Općini, ali i meni osobno, kako bismo
što prije riješili ugradnju priključaka i ljeto dočekali s vodom u svojim kućama – poručio je Đanić.

gistralnog vodovoda omogućio je i početak radova na vodopskrbi
Bijele Loze, gdje će se izgraditi 3,3 kilometra cjevovoda vrijednog
1,3 milijuna kuna.

vrijedi oko 2,7 milijuna kuna. Novac su osigurale Hrvatske vode,
a u svemu je aktivno sudjelovao Našički vodovod i Općina Podgorač, koja je sufinancirala izradu potrebne dokumentacije – podsjetio je načelnik.
Nakon ovih poslova, slijede radovi na izgradnji sekundarnog vodovoda po budimačkim sporednim ulicama. Završetak ovog ma-

Istovremeno, u tijeku su raspisani javni natječaji za izvođače radova za izgradnju vodovoda prema Kršincima i Ostrošincima u
dužini 11,3 kilometra, vrijedni 3,3 milijuna kuna. Također, do
kraja godine trebali bi početi radovi na izgradnji vodovoda prema Poganovcima. Prema tom ritmu, dogodine u ovo vrijeme svih
devet naselja općine Podgorač napokon bi trebalo imati kvalitetno
riješenu vodoopskrbu.

KAPITALNE INVESTICIJE – POSLOVNA ZONA I AKUMULACIJSKA JEZERA

Općina će poticati zapošljavanje
Sigurno je da jedan od najvećih projekata u općini
Podgorač predstavlja izgradnja i opremanje Poslovne zone Podgorač. Do sada je riješen najveći
dio pripremnih poslova, a ostalo je još riješiti dio
vlasničkih odnosa, pa u Općini Podgorač opravdano očekuju da konkretni radovi krenu kraljem
ljeta ili ove jeseni.
Iako su neki skeptični prema takvim zonama s
obzirom na aktualnu gospodarsku krizu, općinski
načelnik Goran Đanić (HNS) ima čvrste argumente kako će u Podgoraču biti sasvim drukčije:
Sjajni uvjeti za ulagače
- Razumijem takav strah, ali napominjem da mi
ne otvaramo zonu danas ili sutra. Poslovna bi trebala biti spremna za prve ulagače upravo u vrijeme kada se očekuje realan rast gospodarskih
aktivnosti u Hrvatskoj. Mnogi ekonomski stručnjaci savjetuju kako se upravo u vrijeme krize valja
pripremati za ono što dolazi. Jer, ako s pripremama počnemo kada krene poslovni zamah, onda
je kasno. Zato je logično da sada obavimo sve
što je moguće s naše strane kako bismo bili spremni pravovremeno ponuditi kvalitetan prostor za
poslovne investicije koje će Općini Podgorač donijeti nova ulaganja, a našim stanovnicima radna
mjesta. Kao Općina pripremamo i važne odluke
kako bismo dodatno privukli ulagače. Spremni
smo parcele prodavati samo za jednu kunu, ali
pod uvjetom da se otvaraju konkretna radna mjesta. Osim toga, Općina Podgorač će s 12 tisuća
kuna subvencionirati svako otvoreno radno mje-
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Buduće akumulacije Dubovik i Breznica

sto. Temeljni uvjet je da poslodavac najmanje
dvije godine osigura stabilno radno mjesto za
novozaposlenog. Također, u cilju što većeg zapošljavanja ljudi, Općina je spremna odreći se komunalnih doprinosa narednih 15 godina. Prema
određenim najavama, realno je očekivati otvaranje stotinu novih radnih mjesta. Stoga je Općina
Podgorač spremna pomoći s ukupno 1,2 milijuna
kuna za zapošljavanje ljudi s područja naše općine. Dakle, naš poticaj zapošljavanju bit će zaista
maksimalan. Optimizam gradim i na činjenici skorašnjeg ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Već
sada imamo dvije tvrtke koje su pokazale ozbiljan
interes za izgradnju svojih pogona u budućoj Poslovnoj zoni Podgorač.
Akumulacijska jezera
U sljedećih pet godina očekuje se i izgradnja dva
velika akumulacijska jezera kod Podgorača. Radi
se o akumulacijama Dubovik i Breznica, koje imaju dvostruki veliki značaj. S jedne strane u vrijeme
poplava, ta će jezera pomoći akumulaciji nadolazećih voda, a s druge strane će u vrijeme suša
poslužiti kao pričuvni izvor potrebne vode. To je
osobito važno za stabilan razvoj poljoprivrede na
području općine Podgorač. K tome, sekundarna
korist takvih jezera je u velikoj mogućnosti razvoja raznih oblika turizma na području naše općine.
Počevši od klasičnog rekreacijskog turizma, do
lova i ribolova. To je djelatnost koja do sada nije
bila kod nas zastupljena, ali izgradnjom takvih jezera otvaraju se potencijali u toj djelatnosti.
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Naši novi
sumještani
Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Općine Podgorač, na području općine
rođeno je petero naših novih sumještana.
Njihovim je roditeljima iz općinskog proračuna isplaćena pomoć za novorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Barbara Đanija, rođena 1. ožujka 2013.
godine, kćerka Ivane Đanija iz Podgorača,
2. Gabrijel Francuzović, rođen 18.ožujka
2013. godine, sin Gorana i Katarine iz
Razbojišta,
3. Nebojša Amić, rođen 26. ožujka 2013.
godine, sin Nebojše i Marijane iz Podgorača,
4. Lea Vidaković, rođena 25. ožujka 2013.
godine, kćerka Vladimira i Andreje iz Poganovaca,
5. Leona Bulat, rođena 29. travnja 2013.
godine, kćerka Saše Bulat i Jelene Mrvić
iz Budimaca.

Preminuli sumještani
U posljednja tri mjeseca napustilo nas je
čak sedamnaest naših donedavnih sumještana:
1.Đžambić Stanko, sahranjen 16. ožujka
2013. na groblju u Poganovcima,
2.Jakobović Pavica, sahranjena 16. ožujka 2013. na groblju u Podgoraču,
3.Hećimović Marija, sahranjena 17. ožujka 2013. na groblju u Ostrošincima,
4.Prekodravac Željomir, sahranjen 23.
ožujka 2013. na groblju u Poganovcima,
5.Taradi Terezija, sahranjena 25. ožujka
2013. na groblju u Stipanovcima,
6.Knežević Milica, sahranjena 27. ožujka
2013. na groblju u Budimcima (Tihi
gaj),
7.Abramović Reza, sahranjena 28. ožujka
2013. na groblju u Kršincima,
8.Vukadinović Velimir, sahranjen 2. travnja 2013. na groblju u Budimcima (Tihi
gaj),
9.Povreslo Stjepan, sahranjen 2. travnja
2013. na groblju u Stipanovcima,
10.Babić Antun, sahranjen 4. travnja 2013.
na groblju u Podgoraču,
11.Prekodravac Milica, sahranjena 8. travnja 2013. na groblju u Poganovcima,
12.Panta Zorka, sahranjena 14. travnja
2013. na groblju u Razbojištu,
13.Hlobik Marko, sahranjen 17. travnja
2013. u Ostrošincima,
14.Jakovac Ladislav, sahranjen 2. svibnja
2013.na groblju u Stipanovcima,
15.Došen Danica, sahranjena 3. svibnja
2013. na groblju u Budimcima (Tihi
gaj),
16.Škundrić Jelena, sahranjena 6. svibnja
2013. na groblju u Bijeloj Lozi,
17.Branković Nada, sahranjena 4. svibnja
2013. na groblju u Poganovcima.
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JAVNI RADOVI - NOVA SEZONA

NISKONAPONSKA MREŽA

Posao za 157 ljudi

Uz Budimce kreću
i Poganovci

Višegodišnja podgoračka tradicija dobro organiziranih javnih radova nastavlja se i ove godine. Prvi zaposlenici već
su na javnim površinama svih općinskih naselja.
- Najprije smo uspjeli zaposliti 87 osoba, a vrlo skoro ćemo tražiti još 70 ljudi.
Tako da će istovremeno na poslovima
javnih radova u našoj općini biti angažirano 157 do sada nezaposlenih osoba.
Zbog velike nezaposlenosti, ovakav
oblik povremenog radnog angažiranja
ljudi svakako pomaže kućnim budžetima – izjavio je općinski načelnik Goran
Đanić (HNS).
Organizator tih poslova je upravo Općina Podgorač, a javni radovi obuhvaćaju čišćenje javnih površina, staza,
nogostupa, parkova i slične poslove.

- Čim uključim nekoliko kućnih uređaja
istovremeno – nestane struje. Zbog toga
se oštećuju aparati. Ova mreža je rađena
valjda da izdrži dvije žarulje i peglu. Nedobog da uključim i rernu. Valjda bi pola
sela ostalo bez struje – tim je riječima
jedna stanovnica Poganaovaca objasnila
probleme koje već dugo imaju s opskrbom električne energije.
Ti bi problemi uskoro trebali biti prošlost.
Naime, prema riječima općinskog načelnika Gorana Đanića (HNS), uz radove
u Budimcima, paralelno počinje obnova
niskonaponske mreže i u Poganovcima.
K tome, s obnovom osnovne mreže i postavljanja betonskih stupova, kreće i obnova javne rasvjete.

KAZALIŠNA PREDSTAVA

“Slavonski triptih”
u Podgoraču
Nakon dugo vremena stanovnici Podgorača, ali i
ostalih naselja, imali su priliku pogledati i uživati u
jednoj kazališnoj predstavi.
Uz vidno istaknutu naznaku “STOP hrvatskoj šutnji”
na promidžbenom letku za ovu se predstavu istaknulo kako se radi o “nepoznatim intimnim ispovijestima
o tome kakav je život u Slavoniji bio nekad, kakav je
danas i što nas sve čak sutra...”. Pri tomeje navedeno
da je riječ o “tri žene koje donose nula posto cenzure
i sto posto istine”.
Komediju “Slavonski triptih” podgoračka je publika
mogla pogledati u subotu, 27. travnja, u dvorani Vatrogasnog doma u Podgoraču.
U toj zanimljivoj predstavi, mlada glumica Aleksandra Demše u svojoj monodrami predstavlja tri slavonska lika – baku Marišku, poljoprivrednicu Maru
i ‘sponzorušu’ Macu, koje kroz svoje osebujne životne priče progovaraju o stvarnosti koja nas okružuje.
Predstavu su na scenu postavili i napisali Aleksandra
Demše i Berislav Cimerman. Inače, ova je kazališna predstava praizvedena prošlog ljeta u Skradinu, u
službenom programu petog festivala Glumište pod
Murvom. Nakon toga uspješno je izvedena i u Donjem Miholjcu, u Sv. Đurđu, Amaterskom kazalištu
Belišće, u Marjancima, a nedavno i u Podgoraču.

Glumica Aleksandra Demše

Plakat za predstavu “Slavonski triptih”
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NOGOMET - ZAVRŠNICA OVOSEZONSKOG NATJECANJA

Seniorska srednja žalost
Za razliku od većine seniorskih ekipa, pred pionirima
i juniorima je lijepa nogometna budućnost
Obraz dobrog nogometa klubova s područja općine Podgorač, ove
sezone u našičkim seniroskim ligama, brane jedino nogometaši
stipanovačke Mladosti koji drže solidnu 6. poziciju na tablici 2.
Županijske nogometne lige Našice. Od 14 klubova ovoga natjecanja, pri dnu su na 11. i 12. poziciji Poganovci i podgoračka Sloga.
Do kraja natjecanja peostala su još četiri kola.
Slična je situacija i u seniorskoj Ligi Nogometnog središta Našice u kojoj nastupaju Dinamo iz Budimaca i Vuka iz Razbojišta.
Budimčani su na solidnoj 5. poziciji i bodovno predvode skupinu timova druge polovice tablice. Nogometaši Vuke su, nakon 15
odigranih kola, na 8. mjestu od deset klubova. Do kraja njihova
natjecanja preostala su još samo tri kola.
Ako nogometna sadašnjost većine klubova podgoračke općine nije
osobito blistava, juniori ulijevaju nadu. Tako se juniori stipanovačke Mladosti sigurno drže u gornjem dijelu tablice Lige mladeži
NS Našice. Dokaz tomu je posljednja uvjerljiva pobjeda protiv
Zagorca iz Beljevine (6:1). S obzirom na dobru formu, vjerovati je
da će u preostala četiri kola koliko je ostalo do kraja ovosezonskog
natjecanja, zadržati sadašnju solidnu poziciju na tablici. Njihovo
natjecanje završava 8. lipnja.
Slična situacija je i u pionirskoj konkurenciji Lige mladeži NS
Našice, gdje igraju Poganovci i podgoračka Sloga. Poganovački
pioniri su na odličnom petom mjestu, dok je podgoračka Sloga na
sedmoj poziciji. Zanimljivo je da kod pionira nema puno “hoćuneću”. Oni ili pobjeđuju, ili gube. Neriješeni rezultati kod njih su
rijetka pojava. Oni će i najkasnije završiti svoje ovosezonsko natjecanje. Naime, posljednje 30. kolo, završava tek 22. lipnja.

II ŽNL Našice - Seniori 12/13
Tablica
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klub
Motičina
Đurđenovac
Željezničar
Omladinac (vu)
Iskrica
Mladost (S)
Šipovac
Zoljan
Lila
Martin
Poganovci
Sloga
Zagorac
Mladost (BN)

Ut
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Pob
15
16
15
13
12
10
10
7
7
6
5
5
4
3

Ner
6
2
2
2
4
6
3
7
6
3
5
3
2
1

Por
1
4
5
7
6
6
9
8
9
13
12
14
16
18

G+
50
62
58
58
54
38
26
42
34
31
26
26
15
21

G15
22
25
27
30
25
37
41
36
48
46
53
52
84

B
51
50
47
41
40
36
33
28
27
21
20
18
14
10

G+
48
39
48
32
27
27
21
29
18
20

G11
17
22
24
18
37
40
44
33
63

B
38
33
31
28
21
19
14
12
7
7

LIGA NS Našice - Seniori 12/13
Tablica
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Klub
Lađanska
Omladinac (ni)
Polet
Slavonac
Dinamo
Brezik
Lug
Vuka
Slavonija
Seona

Ut
15
15
15
14
15
15
15
15
14
15

Pob
12
10
10
9
6
6
3
3
1
2

Ner
2
3
1
1
3
1
5
3
4
1

Por
1
2
4
4
6
8
7
9
9
12

Knjiga za trenere

Legalizacija
svlačionica

Načelnik općine Podgorač,
Goran Đanić (HNS), održao
je radni sastanak s predstavnicima nogometnih klubova
s područja općine. Tom im je
prigodom dodijelio stručne
knjige za njihove trenere. Radi
se o knjizi “Tjelesno vježbanje
i zdravlje” autorice Marjete
Mišigoj-Duraković, u izdanju
zagrebačkog Fakulteta za fizičku kulturu.

U interesu legalizacije postojećih sportskih objekata
na području općine Podgorač, općinski načelnik Goran Đanić (HNS) održao je
sastanak s predstavnicima
sportskih klubova. Konkretno, radi se o legalizaciji prostorija i objekata svlačionica
uz nogometna igrališta.

cija Nogometnom središtu i
troškove sudaca.

Knjiga “Tjelesno

Kako je jedan od sudionika sastanka slikovito izjavio: Ispada da je čitav sustav natjecanja
sam sebi svrha, jer ono malo
crkavice što uspijemo skupiti,
najveći dio odlazi na održavanje tog istog sustava. Sportski
klubovi nisu osnovani, niti im
je svrha da plaćaju održavanje
nekakvog aparata, nego da se
razvija sport i da se mladi ljudi
okupljaju i druže.

Na zajedničkom sastanku, pred- vježbanje i zdravlje”
stavnici klubova su izrazili nezadovoljstvo novim načinom
- Potpuno razumijem nezadovoljstvo ljudi
obračuna plaćanja nogometnih sudaca za
iz nogometnih klubova i zato ću vrlo skosvaku odigranu utamkicu. Na godišnjoj raro zatražiti sastanak s čelnim ljudima Nozini se velika sredstva izdvajaju za takve
gometnog središta. Neko rješenje se mora
namjene, umjesto da ostanu u klubu za rapronaći, jer klubovi ne mogu namaknuti
zvoj sporta. Previše novaca, kojega ionako
tolika sredstva – istaknuo je načelnik Đaklubovi jedva prikupljaju, odlazi na samo
nić.
održavanje natjecanja, za plaćanja kotiza-
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Tom je prigodom, načelnik
naglasio kako će Općina
Podgorač financirati troškove legalizacije svim nogometnim klubovima s područja općine. Naravno, nadležni
dužnosnici klubova moraju
pripremiti svu potrebnu dokumentaciju važnu za početak postupka legalizacije
svojih objekata.
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Ministrica Zlatar Fiolić u razgovoru s načelnikom Đanićem

Zgrada stare podgoračke škole pravi je primjer za dobre
europske projekte

MINISTRICA KULTURE POSJETILA OPĆINU PODGORAČ

Stara škola – biser za Europu
Uz pomoć europskih sredstava, zgrada stare podgoračke škole mogla bi postati središte kulturnih, muzejskih i izložbenih aktivnosti podgoračkog kraja – izjavila je ministrica Andrea Zlatar Fiolić
Prvi put u povijesti općine Podgorač, u radnom posjetu je boravila ministrica kulture.
Naime, na poziv općinskog načelnika Gorana Đanića (HNS), aktualna ministrica
kulture Andrea Zlatar Fiolić posjetila je
Općinu Podgorač, gdje je razgovaral s načelnikom Đanićem i njegovim suradnicima.
Općinski načelnik Goran Đanić upoznao je
ministricu kulture sa stanjem kulturne baštine na području ove drevne slavonske općine, rekavši kako se na popisu zaštićenih
kulturnih dobara nalazi mauzolej obitelji
Pejačević i katolička crkva u Podgoraču,
pravoslavna crkva u Budimcima, te pravoslavna crkva i ambar u Poganovcima.
Predsjednica HKD-a Podgoračani, Zdenka Vukomanović, upoznala je ministricu
Zlatar Fiolić s radom HKD-a, ali i s brojnim manifestacijama kojima se nastoji promovirati i sačuvati od zaborava kulturnofolklorna baština Podgorača i ostalih nase-

DOBRA ISKUSTVA
ŠKOLE U PRIRODI

I ministrica bi mogla
na turneju u Berlin
- Ako mi radne obveze dopuste, rado ću
vam se priključiti na vašoj maloj turneji
koju ponovo planirate u Berlinu. Također,
takvu dobru promociju vaše i slavonske
folklorne baštine u Europi svakako treba
podržati – izjavila je ministrica Zlatar Fiolić, iznenadivši se da jedno tako malo
društvo kakvo je HKD Podgoračani,
samo uz potpore svoje Općine, uspije
ostvariti takav vrijedan projekt.

Ministrica je posebno zanimanje pokazala
za neiskorištenu zgradu stare podgoračke škole. Načelnik Đanić i predsjednica

- Postoje mnogi slični primjeri u manjim
mjestima Austrije, Slovenije i Mađarske,
koje su slične objekte uspješno preuredile
u zavičajne muzeje, izložbene prostore i
mjesta njegovanja tradicijske kulture i obrta. Ovo što sam vidjela u Podgoraču, kao i
ambicije koje su naveli općinski načelnik i
njegovi suradnici, odličan su primjer kako
se od Europe mogu dobiti potrebna sredstva upravo za takve projekte. Imat ćete
svu našu pomoć u izradi projekta i apliciranju k europskim fondovima. Samo naprijed – istaknula je ministrica kulture.

»Hoćemo li ići ponovno?«

Kao što je bilo najavljeno, 22. travnja smo obilježili Dan planeta Zemlje, tako što su učenici viših
razreda imali terensku nastavu u šumi. Učenici su se unaprijed podijelili u radionice. U holu
škole izvjesili smo 6 papira, na svakom je pisao
naziv radionice, predmeti i 25 mjesta za upisivanje imena. Učenici su se tako upisali u radionicu koja im prema afinitetima najbolje odgovara.
Radionice su osmišljene tako da u njima mogu
sudjelovati učenici svih uzrasta. Tako smo imali:
Kvadrat mira - radionicu matematike, biologije i
prirode; Kaširani globus - radionicu engleskog i
njemačkog jezika; Đemini pirati - potraga za bla-
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Ministrica Andrea Zlatar Fiolić je naglasila
kako su takve ambicije Općine Podgorač
sjajan projekt kojim se može aplicirati za
sredstva Europske unije.

lja u općini. Tom je prigodom predsjednica
HKD-a istaknula značajnu pomoć koju
Društvo dobiva od Općine Podgorač, kao
i potporu načelnika Đanića.

gom - matematika i geografija; Voda izvor života
- radionica vjeronauka i kemije; Proljeće u šumi
- činkvine hrvatski jezik; te novinarsku radionicu.

Terenska nastava u šumi kod Đeme uspješno
je odrađena. Trokilometarskom šetnjom, raznovrsnim radionicama, ali i kobasicama s roštilja,
obilježili smo Dan planeta Zemlje s učenicima
od 5. do 8. razreda.
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HKD-a Podgoračani zamolili su za pomoć
ministricu u realizaciji velikog projekta
obnove ove zgrade i njezinog pretvaranja u
središnji objekt kulture u općini Podgorač.

Kaširani globus

Učenici su rado surađivali, svatko u svojoj skupini, družili su se bez obzira na uzrast i razred
kojemu pripadaju, proveli su dan u prirodi, na
svježem zraku i naučili nešto novo na neuobičajen način. Prije polaska kući svaka je skupina
predstavila svoje zadatke i radove. “Hoćemo li ići
ponovno?” pitanje je koje su mnoga djeca postavila na povratku.
Vjerujem da hoćemo - odgovor je na postavljeno
pitanje!

Što smo napravili...

Tako je učiteljica Tajana Tomoković opisala
jedan zanimljiv i nadasve koristan školski radni
dan u prirodi, a tekst i fotografije objavljeni su na
internetskoj stranici OŠ Hinka Juhna Podgorač.
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Bogatstvo laslovačkog uskrsnog stola

Domaćini su opet imali reprezentativno izdanje podgoračke tradicije

USKRSNI STOL U PODGORAČU

Bogatstvo slavonskih običaja i tradicije
Čak šest društava iz Slavonije ove je godine sudjelovalo na petoj manifestaciji »Uskrsni stol u Podgoraču«
U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva “Podgoračani”, a pod pokroviteljstvom
Općine Podgorač, u prostorima Vatrogasnog doma održana je već tradicionalna
manifestacija “Uskrsni stol u Podgoraču”,
u povodu obilježavanja Mladog Uskrsa.

godina dao ideju i pokrenuo manifestaciju
“Uskrsni stol u Podgoraču”.
Dogodine možda u novoj dvorani

Od ideje do tradicije
Kako su istaknuli predsjednica Društva
Zdenka Vukomanović i načelnik Općine
Goran Đanić, osnovna je svrha manifestacije oživjeti tradicijske uskrsne običaje
ovoga kraja, ali i znatno šire, te pokazati
kako se nekada raskošno postavljao i ukrašavao uskrsni stol. U ovogodišnjem, petom
izdanju “Uskrsnog stola u Podgoraču”, uz
domaćine, sudjelovali su članovi društava
iz Erduta, Laslova, Velimirovca, Pleternice
i Jaruga.
Zahvaljujući na potpori, koju ovoj i ostalim manifestacijama HKD-a Podgoračani
daje Općina Podgorač, predsjednica Društva Zdenka Vukomanović posebno je pozdravila općinskog načelnika Gorana Đanića (HNS) i zahvalila mu što je prije pet

Ljepota tradicije i vještina vezenja iz Jaruga

Čuvanje tradicije

Svoju tradiciju pokazali su i članovi društva iz
Erduta

Načelnik Đanić i predsjednica Vukomanović zahvaljuju sudionicima
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- Ponosan sam što je ovaj vrijedni događaj
doživio svoj peti rođendan, a do toga je došlo zahvaljujući silnom angažmanu ljudi koji
su vjerovali da u Podgoraču možemo organizirati i takvu manifestaciju. Isto tako, vjerujem da ćemo u ovom istom sastavu dočekati i otvoriti šesti Uskrsni stol. Osim toga,
nadam se da ćemo to ubuduće organizirati
u puno većem i ljepšem prostoru školske
sportske dvorane, za čiju smo izgradnju uložili puno truda – istaknuo je načelnik Đanić.
Poseban gost ove je godine bio saborski
zastupnik Domagoj Hajduković, koji je
prisutnima poručio kako će učiniti sve da
se zaista ova manifestacija iduće godine
održi u novosagrađenoj sportsko-nastavnoj
dvorani, te je dodao kako mu je posebno
stalo do čuvanja i očuvanja naše tradicije,
običaja i kulture.

Domagoj Hajduković je domaćinima – Goranu Đaniću i Josipu Mojzešu –
zaželio da se sljedeće godine vide u novoj sportskoj dvorani
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ISTRAŽIVANJE RASPOLOŽENJA BIRAČA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

Velika prednost Đaniću i listi HNS-a
Prema iskazanom opredjeljenju ispitanika, novi načelnik ostaje dosadašnji Goran Đanić, a najviše vijećnika
dolazi s liste HNS-SDP-Slavonska ravnica
Prema istraživanju koje je 8., 9. i 10. svibnja provedeno telefonskom anketom na
uzorku od 125 stanovnika, odnosno potencijalnih birača s područja općine Podgorač,
velika većina mještana ove općine daje
potporu dosadašnjoj općinskoj vlasti i njezinim predstavnicima. Budući da uzorak
od 125 anketiranih predstavlja nešto više
od pet posto ukupnog broja birača s područja ove općine (2.450 birača bilo je registrirano za protekle izbore za zastupnike u
Europskom parlamentu), radi se o prilično
reprezentativnom uzorku.
Što se tiče izbora novog općinskog načelnika, za razliku od većine hrvatskih općina i
gradova, stanovnici općine Podgorač taj će
posao obaviti već u prvom izbornom krugu, koji se održava u nedjelju, 19. svibnja.
Naime, za načelnika su istaknuta samo dva
kandidata. To je dosadašnji načelnik Goran Đanić, kojega su zajednički kandidirali HNS, SDP i Slavonska ravnica. Njihov
kandidat za zamjenika načelnika je Josip
Mojzeš. Drugi kandidat je Mario Patajac, a
ističe ga HDSSB. Za njegova zamjenika je
istaknut Mario Gajčević.
Na temelju provedenog istraživanja i prikupljenih stavova, čak 72,0 posto anketiranih prednost daje Goranu Đanića, dok bi
svoj glas za Maria Patajca dalo 16,9 posto
ispitanika. Pri tome se 6,1 posto ispitanika
nije opredijelio ni za jednog kandidata, dok
ih 5 posto nije odgovorilo.

Goran Đanić, logično, najveći dio glasova osvaja od birača 'svojih' stranaka, koje
su ga i kandidirale, ali značajan dio dobiva i od onih ispitanika koji svoj glas daju
drugim stranačkim listama, ali u izboru
za načelnika prednost daju Đaniću.Tako
veći dio birača HSU-a glas za načelnika

Prednost Hajdukoviću i listi
Što se izbora novog župana Osječko-baranjske županije tiče, anketirani stanovnici
općine Podgorač u prvom izbornom krugu prednost daju Domagoju Hajdukoviću,
kandidatu SDP-a, HNS-a, Zelene liste i
Slavonske ravnice, koji dobiva 31 posto
glasova. Drugi je kandidat HDZ-a i HSPAS Goran Ivanović, s 24,3 posto, dok je
na trećem mjestu Vladimir Šišljagić, kandidat HDSSB-a i Zeleni HR s 20,9 posto.
Sličan je omjer i za liste za članove Županijske skupštine. Lista SDP-HNS-Zelena lista-Slavonska ravnica dobiva 30,1
posto, lista HDZ-HSP-AS 22,1 posto, a
lista HDSSB-Zeleni HR dobiva 20,0 posto
glasova. Ostali kandidati dobivaju znatno
manje povjerenje anketiranih.

usmjerava prema Đaniću. Glasači HDZ-a
prednost daju Patajcu, ali trećina anketiranih svoj će glas dati Đaniću, dok trećina
HDZ-ovih birača ne želi podržati ni jednog
od istaknutih kandidata. Sličan je omjer i
među HSP-ovim biračima, dok Patajac
najviše povjerenja dobiva među biračima
svog HDSSB-a i HSS-a.

DA SU DANAS IZBORI ZA NAČELNIKA OPĆINE
PODGORAČ, ZA KOGA BISTE GLASALI?

Kada je o listama za kandidate za članove
Općinskog vijeća riječ, i tu je velika prednost koalicijske liste HNS-SDP-Slavonska
ravnica, čiji je nositelj Goran Đanić. Ova
koalicija osvaja 63,6 posto povjerenja birača. Na drugom je mjestu lista HDZ-a, koju
vodi Ivan Strelec sa 12,9 posto glasova.
Treća je lista HDSSB-a s osvojenih 8,1 posto glasova (nositelj liste Ivica Lukačić). U
Općinsko vijeće ulazi i lista HSU-a s 5,3
posto glasova (nositelj liste Đuro Sebal).
Liste HSS-a i HSP-a ne prelaze izborni
prag jer osvajaju 2,5, odnosno 2,1 posto
povjerenja birača.
Na temelju toga, koalicija HNS-SDP-Slavonska ravnica imat će 8 vijećnika, HDZ
i HDSSB po dva, a HSU jednog vijećnika
u Općinskom vijeću. Međutim, uzimajući
u obzir udjel statističke pogreške, moguća
su pomjeranja za po jedno vijećničko mjesto više ili manje među sve četiri grupacije
koje prelaze izborni prag.
Što se vjerojatne pobjedničke liste tiče, tu
će se dogoditi znatna pomjeranja na listi.
Naime, izborom Gorana Đanića za načelnika, te Josipa Mojzeša i Milorada Beronje za zamjenike, u Općinsko vijeće ulaze
Nedeljko Oljača i Ljiljana Zidar, a velike
šanse ima i Drago Bošnjak.
A ovisno o konačno osvojenim glasovima,
u Općinsko vijeće može ući i Josip Augustinović kao treći na listi HDZ-a, ili pak
Mario Patajac s liste HDSSB-a.

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

