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NOVO KOMBI VOZILO URUČENO DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU PODGORAČ

Novo ulaganje u još
bolje vatrogastvo
Vrijednost novog, i za vatrogasne potrebe opremljenog kombi vozila, iznosi nešto više od
200 tisuća kuna, a zajednički
su ga financirali Općina Podgorač i Osječko-baranjska županija
Krajem veljače je ispred zgrade Općine Podgorač upriličena svečana dodjela
kombi vozila Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Podgorač.
Naime, krajem prošle godine je DVD Podgorač uputilo svojevrsno pismo namjere
općinskom načelniku Goranu Đaniću u
kojem je istaknuto kako je postojeće kombi vozilo koje članovi društva koriste, ne
zadovoljava sve potrebe stožernog vatrogasnog društva na području Općine Podgorač.
Rečeno – učinjeno!

Tragom takve inicijative, Općinsko vijeće
je uz potporu općinskog načelnika Gorana
Đanića prihvatilo nužnost nabave novog
vatrogasnog vozila tog tipa pa je za te potrebe osiguran veći dio potrebnih sredstva
u općinskom proračunu. Kako se radi o
pozamašnoj investiciji, Općina je potražila pomoć u financijskom sudjelovanju i

Stožerno općinsko vatrogasno društvo dobilo je novo suvremeno kombi vozilo

od Osječko-baranjske županije. I, rečeno,
dogovoreno i – učinjeno!
Suradnja Općine i Županije

Točno 28. veljače, ključevi novog opremljenog vatrogasnog kombi vozila, uručeni su Josipu Mojzešu, predsjedniku
DVD-a Podgorač. Ključeve su mu zajednički predali Goran Đanić, općinski na-

čelnik i Goran Ivanović, dožupan Osječko-baranjske županije.
Ukupna vrijednost ovog kombi vozila
iznosi 236.000 kuna, a većinski je s 200 tisuća kuna financiran iz proračuna Općine
Podgorač, 30 tisuća su sredstva Osječkobaranjske županije, a šest tisuća osigurava
DVD Podgorač.
(NASTAVAK NA 2. STRANICI)

SRETNE PREDSTOJEĆE
USKRSNE BLAGDANE
svim stanovnicima općine Podgorač
žele članovi Općinskog vijeća
i općinski načelnik Goran Ðanić
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Podgorački vatrogasci pomagali
diljem Slavonije
– Ovakvo vozilo nam je zaista bilo neophodno jer je dosadašnje
dotrajalo. Ono će nam, prije svega služiti za prijevoz vatrogasaca
na intervencije, ali i naših članova na natjecanja. Podsjećam kako
smo posljednjih godina dosta često putovali na intervencije kao
ispomoć u raznim situacijama ne samo na području općine Podgorač, nego i u širem našičkom kraju ali i po čitavpj Slavonji od
Tovarnika do Slavonskog Broda – naglašava Josip Mojzeš, predsjednik DVD-a Podgorač.

Načelnik Đanić, dožupan Ivanović i predsjednik DVD-a Mojzeš

(NASTAVAK
S PRVE STRANICE)
Novo vatrogasno vozilo uručeno DVD-u Podgorač tek je
jedna stepenica u planiranom
razvoju i moderniziranju ukupnog vatrogastva na području
općine Podgorač predstojećih
godina. Valja podsjetiti kako uz
stožerni DVD Podgorač, na području općine djeluje još četiri
vatrogasna društva. Stoga Općina Podgorač planira većinu
društava u sljedećim godinama
dodatno opremiti potrebnom
opremom i time stvoriti uvjete
još veće sigurnosti i učinkovitosti u zaštiti od požara.

kombi vozila. Na tome nikako ne mislimo stati. Sljedećih
godina planiramo nabaviti još
vatrogasnih vozila, ali i potrebne vatrogasne opreme za
društva s područja općine. Cilj
nam je podizanje vatrogastva
na što višu razinu – naglasio
je načelnik Goran Đanić, dodajući kako je partnerstvo s
Osječko-baranjskom župani-

jom u tom smislu od velikog
značaja.
Sigurnost čitave zajednice

Zajedničkom predajom ključeva Goran Ivanović, dožupan
osječko-baranjski, poželio je
predsjedniku DVD-a Podgorač puno sreće u daljnjem radu
koje će olakšati novo kombi
vozilo.
– Uz provođenje redovnih vatrogasnih poslova i zadataka,
novo kombi vozilo služit će va-

trogascima za odlazak na natjecanja ali i pomoći cijeloj općini
Podgorač u prijevozu članova
drugih udruga koje djeluju na
području mjesta. Podsjećam
kako je župan svojom odlukom
nedavno promijenio potpore
za nabavku vatrogasnih vozila.
Umjesto dosadašnjih maksimalnih 20 tisuća kuna, te su potpore
povećane do iznosa od 75 tisuća
– istaknuo je dožupan Ivanović
dodajući kako dobra opremljenost vatrogasnih društva jamči
bolju sigurnost čitave zajednice.

Đanić: Poboljšati opremu
većine društava

Tim povodom je i općinski načelnik Goran Đanić istaknuo
zadovoljstvo činjenicom kako
je DVD Podgorač bogatiji i
opremljeniji za još jedno suvremeno vozilo.
– Osječko-baranjska županija i
općina Podgorač su partneri u
puno projekata, pogotovo kod
vatrogastva, pa i ove nabavke

Pojačan vozni park DVD-a Podgorač
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Isplaćene uskrsnice umirovljenicima
Već nekoliko godina Općina
Podgorač iz vlastitih proračunskih sredstava svim umirovljenicima osigurava prigodnu
isplatu božićnica i uskrsnica.
Tako je bilo i uoči ovogodišnjih
uskrsnih blagdana kada je svakom umirovljeniku s područja
općine isplaćeno po 150 kuna.
Od 8. do 12. travnja isplata se
obavljala u svih devet općin-

skih naselja, a oni umirovljenici
koji to nisu stigli tada obaviti,
svoje uskrsnice su mogli podići
u u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču zaključno s
18. travnja.
– Sukladno svojim mogućnostima, Općina Podgorač nastoji pomoći svojim stanovnicima svih dobi na razne načine.
Od najmlađih vrtićiraca, preko

Svaki umirovljenik je dobio
uskrsnicu u iznosu od 150 kuna

učenika do umirovljenika –
istaknuo je općinski načelnik
Goran Đanić.

TRAVANJ 2019.

SVEČANO OBILJEŽEN DAN OPĆINE PODGORAČ

Temelji za ljepši
i ugodniji život
Trudimo se da Podgorač i sva druga naselja postanu mjesta u kojima će biti ugodno živjeti, boraviti i raditi.
Unatoč napretku u posljednjih 20 godina otkako je samostalnosti općine, još je puno toga što se može i mora
učiniti kako bi nam svima život bio ljepši i ugodniji – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić
Već tradicionalno, obilježavanje Dana
Općine Podgorač, blagdana sv. Valentina,
započelo je odavanjem počasti poginulim
hrvatskim braniteljima i preminulim žiteljima općine, polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na podgoračkom groblju.
U nastavku prigodnog programa je u Vatrogasnom domu u Podoraču održana svečana sjednica Općinskog vijeća.
Uz prigodne pozdrave i dobrodošlicu nazočnima se prva obratila Ljiljana Zidar,
predsjednica Općinskog vijeća. Brojni gosti i prijatelji Općine Podgorača nazočili su
ovoj sjednici, a među njima je bio i Goran
Ivanović, zamjenik župana osječko-baranjskog, Ivica Čeme, potpredsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije, Josip Miletić, gradonačelnik Našica, te brojni načelnici i predstavnici susjednih gradova i općina,
kao i predstavnici gospodarskih subjekata
koji surađuju s Općinom Podgorač.
Doprinos ovoj proslavi svojim nastupom
dale su članice HKD-a »Podgoračani« otpjevavši himnu i nekoliko prigodnih slavonskih pjesama.
Dobra suradnja

Općinski načelnik Goran Đanić podsjetio je na brojne investicije od kojih je posebno izdvojio opremanje poduzetničke
zone, dovršetak vodoopskrbe i odvodnje,
javne rasvjete te plan izgradnje sportskog
i vatrogasnog centra kao i brojne socijalne programe. Istaknuo je iznimno dobru
suradnju s Osječko-baranjskom Županijom, Gradom Našicama i Našičkim vodovodom te ostalim ustanovama s našičkog
područja i susjednim jednicama lokalne
samouprave.
– Trudimo se da Podgorač i sva druga naselja postanu mjesta u kojima će biti ugodno
živjeti, boraviti i raditi. Unatoč napretku u
posljednjih 20 godina otkako je samostalnosti općine, još je puno toga što se može
i mora učiniti kako bi nam svima život bio
ljepši i ugodniji. Moram napomenuti da mi
je svih ovih godina bila iznimna čast i zadovoljstvo voditi brigu o općini i svakom
TRAVANJ 2019.

Svečana sjednica Općinskog vijeća

naselju – istaknuo je načelnik, koji je svim
partnerima zahvalio za odličnu suradnju.
Načelnik je naročito naglasio poslove koji
se vode na dovršetku izgradnje Poduzetničke zone:
– Do sada smo izgradili elektroenergetski sustav, vodovod i odvodnju, te javnu
rasvjetu. U tomu najveći nam je partner
Osječko-baranjska županija, te u nekim
projektima Vlada RH. Između ostalih
projekata, u suradnji sa Županijom prošle
godine nabavili smo vatrogasno vozilo,
zajedno sufinanciramo prijevoz i prehranu
učenika. Općina provodi stipendiranje studenata, dodjeljuje uskrsnice i božićnice za
sve umirovljenike, lani smo 48 osoba zaposlili na javnim radovima, a vrlo brzo će
biti ostvareni programi »Zaželi« i »Pomoć
u zajednici« gdje je planirano zapošljavanje još 40-ak osoba – rekao je Đanić.
Podgorač je dobar primjer

Čestitke u povodu Dana općine svim mještanima uputio je i zamjenik župana osječko-baranjskog Goran Ivanović, koji je ista-

knuo da je dugogodišnja suradnja između
Općine i Županije kvalitetna. Također se
osvrnuo na postojanje općina koje kao takve podižu razinu kvalitet života ljudi u
manjim zajednicama te je istaknuo da bi se
smanjenjem broja općina smanjio i trend
napretka.
Zamjenik župana Ivanović je dodao kako
bi bez takvih projekata bio znatno teži život u Podgoraču.
– Jedinice lokalne samouprave poput Podgorača su dobar primjer da se zajedničkim
radom lokalne i regionalne samouprave
može participirati i u projektima koji su
višemilijunskog značaja, poput vodovoda
i odvodnje, i to je dobro. Na nama je da
u sinergiji odradimo takve projekte ne da
bi nečija politika bila manje ili više uspješna nego da bi ljudi koji su nas izabrali bili
zadovoljniji jer smo standard življenja
podigli na višu razinu - rekao je zamjenik
župana istaknuvši primjer uspješnog rada
Gorana Đanića kao općinskog načelnika,
podsjetivši kako Đanić obnaša i dužnost
drugog dopredsjednika Skupštine OBŽ.
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Općina Podgorač postaje sve ljepše i ugodnije mjesto za život

NAGLASCI IZ IZLAGANJA OPĆINSKOG NAČELNIKA GORANA ĐANIĆA

Puno je učinjeno,
ali ima još dosta posla!
Bez obzira na sve prednosti velikih gradova koje privlače mlade i obrazovane ljude
iz manjih mjesta, trudimo se da Podgorač i
sva druga naselja postanu mjesta u kojima
će biti ugodno živjeti, boraviti i raditi, a na
radost i zadovoljstvo svih njezinih stanovnika. Unatoč napretku i poboljšanju uvjeta
života unazad 20-ak godina, otkako je samostalnosti općine, još je puno toga što se
može i mora učiniti kako bi nam svima život bio ljepši i ugodniji. Svih ovih proteklih
godina koliko obnašam dužnost Načelnika
općine, bila je iznimna čast ali i zadovoljstvo voditi brigu o općini, svakom pojedinom naselju. No, to nipošto ne znači da se
nismo susretali s nizom problema i izazova.
Tu je posebno do izražaja došla nezavidna
gospodarska i ekonomska situacija u proteklih deset godina, koja je izravno utjecala ne
samo na stabilnost općinskih prihoda i realizaciju planiranih projekata, već i na sami
standard stanovnika te poslovanje i uspješnost poljoprivrednika, trgovačkih društava
i obrta. No usprkos svemu, općinski proračun je stabiliziran pravilnim i neophodnim
mjerama te provedenim racionalizacijama
troškova i poslovanja. Uspješno je završen
ili pokrenut čitav niz projekata i investicija
te su izdvojena znatna financijska sredstva
za izradu projektnih dokumentacija koje će
biti podloga za snažniji investicijski ciklus u
godinama koje su pred nama.
Izgradnja vodoopskrbe

S ponosom mogu istaknuti da se uspješno
privodi kraju projekt izgradnje sustava jav4
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Komunalna infrastruktura

Nadalje, pojačana su ulaganja u komunalnu infrastrukturu u svih devet općinskih
naselja: rekonstruirani su objekti javne
rasvjete i nogostupi, obnovljene su nekretnine u vlasništvu općine (društveni i vatrogasni domovi i općinska upravna zgrada),
izgrađena su tri parkirališta na grobljima
u Podgoraču, Stipanovcima i Razbojištu,
hortikulturno su uređena središta većih naselja i sva groblja.
Razvrstavanje otpada

Goran Đanić, općinski načelnik

ne vodoopskrbe u svih devet naselja. Nakon
Podgorača, Razbojišta, Bijele Loze, Ostrošinaca i Kršinaca, završena je izgradnja
magistralnog cjevovoda vode »Podgorač –
Budimci« te magistralnog cjevovoda vode
»Budimci – Poganovci« koje predstavljaju
osnovu za nastavak II. faze, a radi se o izgradnji sekundarnih cjevovoda po sporednim ulicama. Radovi su započeli prošle
godine, te ukoliko sve bude teklo planiranom dinamikom, možemo očekivati da svih
devet općinskih naselja do ljeta budu pokriveni sustavima javne vodoopskrbe. Projekt
je zajednički financiran od strane Hrvatskih
voda, Općine Podgorač, Našičkog vodovoda i Osječko-baranjske županije.

Apliciranjem na Natječaj Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost uspješno
je realiziran projekt »zelenih otoka« te nabave plavih kanti za papir koje su besplatno
podijeljene kućanstvima, čime je učinjen
još jedan korak naprijed u učinkovitosti razvrstavanja komunalnog otpada. Ove godine
nas očekuje daljnje nadograđivanje sustava
kroz realizaciju mobilnog reciklažnog dvorišta i dodatnih posuda za razvrstavanje otpada.
Poduzetnička zona

Posebno me raduje činjenica da je prošle
godine uspješno završen veliki dio realizacije projekta Poduzetničke zone »Podgorač«, koji bi trebao biti kotač zamašnjak
gospodarskog razvoja i prosperiteta općine. Višegodišnja su se ulaganja općine
u izradu prostornih planova zone, studije
opravdanosti i projektne dokumentacije
konačno isplatila, te su započeti radovi
na izgradnji komunalne infrastrukture.
TRAVANJ 2019.

Priznanja humanitarcima
Na samom završetku sjednice održana
je dodjela zahvalnica Općine Podgorač
istaknutim mještanima koji su dali svoj
doprinos razvoju općine. Predsjednica
Vijeća Ljiljana Zidar zaslužnima je uručila
javna priznanja. Za zasluge u promicanju
humanitarnog djelovanja, zahvalnicu je
uručila Ivanu Horvatu, Danijelu Đuriću,
Josipu Mojzešu i Franji Siliju.

Uspješno su završeni radovi na izgradnji trafostanice i niskonaponske mreže u
vrijednosti oko 1.300.000,00 kuna te na
izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje
ukupne vrijednosti oko 1.500.000,00 kuna.
Predmetne radove financirala je Općina
Podgorač u suradnji sa HEP-om i Našičkim vodovodom. Osim toga, apliciranjem
na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prihvaćen je i uspješno
proveden projekt izgradnje javne rasvjete
u Poduzetničkoj zoni. Vrijednost radova
iznosila je oko 500.000,00 kuna. Isto tako,
ovih dana ishođena je građevinska dozvola
i odabran izvođač radova za plinifikaciju zone te se kroz nekoliko dana očekuje
početak radova. Realno je za očekivati
da ćemo vrlo skoro imati Poduzetničku
zonu opremljenu s vodovodnom, kanalizacijskom i plinskom mrežom te sustavom
javne rasvjete. Za ovu godinu preostala je
posljednja faza, a to je izgradnja pristupne
ceste, ceste u zoni, parkirališta, nogostupa
i oborinske odvodnje. Posljednja faza »teška« je 6.500.000,00 kuna i zahvaljujući
Vladi RH i lobiranju općinskog načelnika
uvrštena je u projekt »Slavonija«. Ukoliko
sve bude teklo planiranom dinamikom, do
kraja ove godine Zona će biti kompletno
opremljena komunalnom infrastrukturom.
Realizaciju do sada odrađenog uvelike je
potpomogla Osječko-baranjska županija i
resorno Ministarstvo, čiju pomoć i partnerstvo očekujemo i dalje. Ukupna vrijednost
cijelog projekta biti će oko 10.000.000,00
kuna.
EU projekti

Apliciranjem projekata na raspisane Natječaje iz Programa ruralnog razvoja nastojimo što više iskoristiti prednosti članstva
RH u EU. Prošle godine je započela realizacija odobrenog projekta: rekonstrukcija
Ulice Ante Starčevića u naselju Poganovci.
Vrijednost navedenog projekta iznosi oko
1.300.000,00 kuna, a radi se o bespovratnim sredstvima u 100 % iznosu. Radovi
su uspješno okončani i uskoro se očekuje
tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole. Na ovome ne mislimo stati, već za
nadolazeće natječaje imamo pripremljene
projekte vrijednosti 30.000.000,00 kuna, a
radi se o rekonstrukciji nerazvrstanih cesta,
izgradnji kanalizacijskih mreža te uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnji
TRAVANJ 2019.

Sportskog centa »Podgorač« i vatrogasnog
centra u Podgoraču.
Obrana od poplava

Ove godine očekujemo od Hrvatskih voda
da započnu radove na realizaciji izgradnje
akumulacijskog jezera Dubovik, čime bi
se potaknuo razvoj sportsko-rekreacijskog
turizma u vidu sportskog ribolova, biciklističkih i pješačkih staza, lova... Valja naglasiti da je već završena investicija Hrvatskih
voda u području sustava obrane od poplava,
a radi se o izgradnji retencije u Podgoraču,
koja je stavljena u funkciju.
Korisno i lijepo

Uložili smo i značajna sredstva u izradu projektnih dokumentacija niza infrastrukturnih
projekata: od već spomenute Poduzetničke
zone i sustava vodoopskrbe i odvodnje do
rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naseljima Bijela Loza, Budimci i Poganovci.
Radi se o devet ulica ukupne vrijednosti
preko 15.000.000,00 kuna. Završeni su projekti za izgradnju Sportskog centra »Podgorač« i Vatrogasnog centra u Podgoraču.
Njihova izgradnja procijenjena je na oko
10.000.000,00 kuna i namjerava se financirati sredstvima Europske unije. Isto tako,
osmislili smo način uređenja središta mjesta
Podgorač, Stipanovci i Budimci u vidu izgradnje manjih fontana s istodobnim uređenjem okoliša, nogostupa i dječjih igrališta.
Navedeni projekti su u funkciji već dvije
godine i pokazali su se kao iznimno uspješni, te je ove godine u planu naselje Budimci.
Prošle godine započeli su građevinski radovi na izgradnji fontane Budimci, a ove godine očekuje se ugradnja opreme i puštanje
u rad. Navedeni prostori postali su središnja
mjesta okupljanja mladih, obitelji s djecom
i osoba starije populacije. Na tome nismo
stali, već smo odlučili u središtu naselja
Podgorač postaviti HotSpot Internet pristupnu točku te na taj način svima osigurati
besplatan internet u radijusu od oko jednog
kilometra. Cilj nam je u dogledno vrijeme
područje cijele Općine pokriti besplatnim
internetom.
Dječja igrališta

Nakon naselja Podgorač, Stipanovci, Poganovci, Kršinci i Bijela Loza, od prošle

Investicije i projekti
U Općini Podgorač, koju čini devet naselja s ukupno 3.000 stanovnika, prošle
godine zabilježene su značajne investicije, uglavnom u komunalnu infrastrukturu.
Kako je rekao općinski načelnik Goran
Đanić na prvom mjestu je projekt vodoopskrbe koji će se za nekoliko mjeseci
i završiti. Cijevi s pitkom vodom bit će
ispred gotovo svake kuće, preostao je
samo završetak sekundarne mreže u naseljima Budimci i Poganovci. Usporedno
se radi i odvodnja, pa tako slijede projekti
odvodnje i za Stipanovce i Razbojšte.

godine i naselja Razbojište i Ostrošinci su
bogatija za dva suvremena opremljena dječja igrališta ukupne vrijednosti 150.000,00
kuna. Za ovu godinu preostala su još samo
dva naselja (Budimci i Kelešinka).
Kulturni život

Nismo zaboravili ni kulturni život općine
koji je također u zadnjih nekoliko godina
doživio procvat. Osim tradicionalne smotre
folklora »Oj, jesenske duge noći«, koja se
održava svake godine u mjesecu listopadu,
već 12. godinu kulturni život općine bogatiji je za još jednu manifestaciju. Riječ je
o »Podgoračkim ljetnim noćima«, kulturno – zabavnom događaju koji se održava
u nekoliko navrata tijekom ljetnih mjeseci. S obzirom na brojnu posjećenost, kao i
na pozitivne reakcije sudionika i mještana,
predmetna manifestacija postala je tradicija
i sastavni dio društvenog života naše općine
te će se održavati i ubuduće. Isto tako, prije
deset godina povodom blagdana Uskrsa po
prvi puta je održana prigodna manifestacija
»Uskrsni stol u Podgoraču« na kojoj su bila
izložena tradicionalna uskršnja jela ovoga
kraja. Sve ove kulturne manifestacije Općina Podgorač će i dalje nastojati podupirati
putem pokroviteljstva kako bi se sačuvala
kulturna i narodna baština ovoga podneblja.
Sva ova događanja i manifestacije ne bi
bile moguće bez velikog angažmana i truda
naših brojnih kulturnih i sportskih udruga,
čijim se članovima ovim putem od srca zahvaljujem.
Briga o ljudima

Nadalje, nastojali smo voditi računa i o socijalno najosjetljivijim slojevima našeg društva te osiguravamo financijska sredstva za
novorođenu djecu i sufinanciramo prijevoz
učenika srednje škole. Uz redovito stipendiranje deset najboljih studenata svake godine, nagrađujemo i učenike Osnovne škole
koji na kraju školske godine poluče najbolji
uspjeh. Isto tako, našim najmlađima nastojimo uljepšati dan Sv. Nikole te im općina
osigurava prigodne poklone.
Od prošle godine sudjelujemo u projektu
„Besplatne školske kuhinje“ Osječko – baranjske županije te osiguravamo besplatni
obrok učenicima osnovne škole, za što smo
u Proračunu osigurali 60.000,00 kuna. Nastojali smo pomoći i socijalno ugroženim
građanima i dugotrajno nezaposlenim osobama s našeg područja kroz uključivanje
općine u nacionalni Program javnih radova,
putem kojeg je prošle godine 40-ak osoba
bilo zaposleno na šest mjeseci. Ove godine
očekujemo nastavak provedbe Programa
Javnih radova, ali i početak realizacije projekata »Zaželi« i »Zajednica« kroz koje se
očekuje zapošljavanje 40 osoba na dvije godine. Nastavili smo sa nagrađivanjem našim
umirovljenika prigodom blagdana Uskrsa i
Božića, za što svake godine izdvajamo oko
200.000,00 kuna.
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S REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Više preventive za veću sigurnost

Zbog naknadnih zahtjeva potomaka vlastelinskih obitelji u vezi povrata zemljišta, raspodjela državnog zemljišta odgođena
Krajem veljače je održana redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač na
kojoj su, između ostalog, prihvaćeni prijedlozi odluka o komunalnom doprinosu,
komunalnoj naknadi i davanju koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova te, među
ostalim, izvješće o radu općinskog načelnika za drugo polugodište prošle godine.
Jednoglasno je donesena i odluka o poništenju odluke o donošenju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
državnom vlasništu.
Raspodjela zemljišta – na popravnom

Odluka je morala biti donesena zbog povrata zemljišta te će uskoro biti održani
sastanci s poljoprivrednicima kako bi se
ponovo proveo postupak – najavio je načelnik Đanić dodajući:
– Prošle godine smo donijeli sve odluke
u vezi provođenja programa raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH na području Općine Podgorač, sve zakonske regulative smo ispunili, no tokom
predviđenog vremena koji je bio iza nas,
su se pojavili zahtjevi za povrat zemljišta
od nekoliko vlastelinskih potomaka pa
smo morali ići u poništenje, odnosno izmjenu odluke – pojasnio je načelnik Đanić.

Općinski vijećnici ističu važnost veće sigurnosti
Nezadovoljstvo stanjem sigurnosti

Budući da se na sjednici raspravljalo i o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač
za 2018. godini, načelnik Goran Đanić iskazao je nezadovoljstvo stanjem sigurnosti.
Kritički se osvrnuo na rad policije rekavši
da je povećan broj kaznenih djela u Budimcima i Podgoraču; da je nedavno ukradena
ograda s pravoslavnog groblja u Poganovcima, da je u parku u središtu Podgorača
uništeno čak sedam rasvjetnih stupova, da
neki slučajevi još uvijek nisu razriješeni te
da od prošle godine nisu razriješene okolnosti sumnjive smrti jedne osobe.

– Nisam zadovoljan sa stanjem sigurnosti
u 2018. godini na području općine Podgorač, a ponajviše jer se kaznena djela najviše odnose na naselje Budimci. Smatram
da policija treba malo aktivnije djelovati
baš na tom području, ali i preventivnije.
Također, mislim da bi se u rješavanje ovog
problema trebao više uključiti i Centar za
socijalnu skrb. Nas brine sigurnost naših
sugrađana, želimo i na ovaj način poručiti
da je je situacija vezana uz ovaj dio malo
veći problem i da se treba više posvetiti
rješavanju – objasnio je načelnik Đanić.

POTPISANI UGOVORI O SUFINANCIRANJU UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRAVA I JUNICA

Ulaganja u poljoprivredu
I ove se godine Općina Podgorač uključuje u pomoć stočarima
s područja općine. U tom cilju, općinski načelnik Goran Đanić je s direktorima veterinarskih stanica iz Našica i Đakova –
Darkom Damjanovićem i Antunom Strmotićem – potpisao
ugovore o obavljanju toga posla.

– Ovo je samo jedan od načina na koji prikupljena sredstva od
zakupa, prodaje zakupa i dugogodišnjeg zakupa zemljišta vraćamo nazad u poljoprivredu. Stočarstvo je na ovom područja
dosta ugroženo, pa na ovoj način, s izdvojenih 70 tisuća kuna
općinskih sredstava, a što je 150 kuna po grlu, očekujemo da
našim stočarima bude jednostavnije i lakše. Dugogodišnji je
ovo projekt na kojem surađujemo s Veterinarskom stanicom
Našice, a kasnije nam se pridružila i stanica Đakovo – navodi
Đanić.
Inače, Općina sufinancira umjetno osjemenjivanje u iznosu od
150 kuna po grlu, a predviđa se da će biti umjetno osjemenjeno
od 150 do 200 krava i junica.
Prema riječima Darka Damjanovića, direktora Veterinarske
stanice Našice, ovim se unapređuje stočarstvo ne samo u fi-
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Potpisani ugovori za 2019. godinu

nancijskom smislu, već i genetskom, jer se radi o kvalitetnom
genetskom materijalu i uglavnom simentalskoj pasmini goveda.

TRAVANJ 2019.

U sklopu suradnje Općine Podgorač i Vlade RH na izgradnji Poduzetničke zone,
gradilište ove značajne investicije posjetio
je i Zdravko Vukić, pomoćnik Ministra
graditeljstva i prostornoga uređenja.
Nakon zajedničkog radnog sastanka s općinskim načelnikom Goranom Đanićem i
suradnicima, Vukić je u pratnji načelnika
Đanića obišao radove na Poduzetničkoj
zoni u Podgoraču koja će za investitore biti
spremna već početkom 2020. godine.
Sinergija Općine, Županije i Vlade

Tom je prigodom Vukić istaknuo kako je
posjet nastavak uspješne suradnje između
Ministarstva graditeljstva i Općine Podgorač koja se prijavila na natječaje ministarstva, a projekt Poduzetničke zone je sastavni dio velikog projekta »Slavonija«. Zdravko Vukić iskazao je zadovoljstvo suradnjom

Načelnik Đanić i pomoćnik ministra Vukić na gradilištu Poduzetničke zone

NASTAVLJENI POSLOVI NA IZGRADNJI PODUZETNIČKE ZONE U PODGORAČU

Ovo ulaganje će omogućiti
daljnji razvoj Općine Podgorač

Poduzetnička zona izrazito je bitna za razvitak općine Podgorač u čiju je izgradnju Ministarstvo graditeljstva
i prostornoga uređenja uložilo vlastita sredstva, a time smo uložili i u budućnost ove općine
Općine, Županije i Vlade RH – resornih ministarstava i nadu da će ova ulaganja omogućiti daljnji razvoj Općine Podgorač.
– Poduzetnička zona izrazito je bitna za razvitak općine Podgorač u čiju je izgradnju
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga
uređenja uložilo vlastita sredstva, a time
smo uložili i u budućnost ove općine. Dio
sredstava povučen je iz projekta Slavonija
koji je osmislila Vlada RH, a koji je usmjeren upravo na razvitak Slavonije i Baranje.
Bitan je ovo projekt jer se u njegovoj realizaciji također može vidjeti i sinergija
kako Općine Podgorač tako i Osječko –
baranjske županije do samih ministarstava
i Vlade RH, a sve u cilju dodatnog razvitka
ovog područja – istakao je pomoćnik ministra Zdravko Vukić, dodajući kako čestita
načelniku Đaniću na dosadašnjem radu.

Prednosti za investitore
Osim izvrsne prometne povezanosti i povoljne cijene parcela, buduće investitore
očekuje oslobađanje poduzetnika od plaćanja komunalne naknade i komunalnog
doprinosa te ostalih općinskih nameta,
kao i činjenica da je Općina na području
posebne državne skrbi. Osim državnih
potpora, općinski načelnik ističe i mogućnost dodatnih općinskih potpora koje će
Općina isplaćivati potencijalnim poslodavcima za svako novo radno mjesto. U tom
smislu Općina će do kraja ove godine donijetu odluke o potporama za investitore.
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Do sada je obavljeno više od 80 posto poslova
Završeno 80 posto poslova

Poduzetnička zona je, što se tiče komunalne infrastrukture, većim dijelom izgrađena.
Uložena su sredstva u elektroenergetski sustav, javnu rasvjetu te vodovod i odvodnju
– rekao je tom prigodom načelnik Đanić
dodajući kako je i posao plinofikacije pri
kraju, a uskoro se očekujue postupak javne
nabave za projekt izgradnje ceste, nogostupa i parkirališta koji bi trebali biti dovršeni
do kraja godine. Dodao je kako očekuje

da će 2020. godine prvi investitori početi
s radom te istaknuo prednosti podgoračke
poduzetničke zone.
– Do sada je izgrađeno 80 posto zone što
se tiče komunalne infrastrukture, elektroenergetskog sustava, vodovoda, odvodnje
i javne rasvjete. Velika su sredstva uložena u realizaciju ovog projekta, a u konačnici će ova investicija dosegnuti vrijednost oko deset milijuna kuna – istaknuo
je Đanić.
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SKUPŠTINA NOGOMETNOG SREDIŠTA NAŠICE

Priznanje Aleksandru Laziću
iz Poganovaca
Na izvještajno-izbornoj sjednici Skupštine Nogometnog središta Našice održanoj početkom veljače, dodjeljena su
priznanja i proglašeni najbolji pojedinci u mnogim kategorijama. Posebno
priznanje za višegodišnji rad u nogo-

metu dobio je i Aleksandar Lazić iz
Nogometnog kluba Poganovci.
Među ostalima, Laziću je na ovom vrijednom priznanju čestitao i Goran Đanić, načelnik Općine Podgorač.

Aleksandar Lazić u društvu s Ivanom Valenčakom,
predsjednikom NS Našice i Goranom Đanićem,
dopredsjednikom Izvršnog odbora NS Našice

ZAPOČEO PROLJETNI DIO NOGOMETNE SEZONE

‘Šareni’ početak nogometnog proljeća
Nakon zimske stanke, u drugoj polovini ožujka je započeo
proljetni dio nogometne sezone
2018/2019. za sve kategorije
nogometnih klubova Nogometnog središta Našice, pa tako i
za svih pet nogometnih klubova
koji djeluju na području općine
Podgorač.
Podgoračka Sloga i stipanovačka Mladost natječu se u Drugoj
županijskoj ligi Našice, a Poganovci, budimački Dinamo i
Vuka iz Razbojišta u ligi Nogometnog središta Našice.
Rezultatski, proljeće je za sve
općinske klubove počelo dosta ‘šareno’, a najzadovoljniji
mogu biti igrači i navijači Mladosti iz Stipanovaca. Budući
da je odigrano (do zaključenja
ovog broja Informativnog lista)
tek četiri proljetna kola, a do završetka sezone (2. lipnja) još je
dosta utakmica – rano je za bilo
kakve zaključke.
Sportski centar za sve

Uoči početka proljetnog dijela
sezona razgovarali smo s predstavnicima Sloge i Dinama o
tome što očekuju od proljeća i
kakvi su im dugoročni planovi.
Kada je riječ o Drugoj Županijskoj ligi Nogometnog središta
Našice, trenutno najbolje plasirani općinski klub – Sloga iz
Podgorača – raspolaže s dvadesetak igrača u seniorskoj selekciji, te nešto malo manje juniora. Prema riječima Petra Đanića, sportskog direktora NK
Sloga, obavljene su kvalitetne
zimske pripreme za proljetni
dio sezone, a proljetni plan je
zadržavanje statusa pri samom
vrhu tablice.
- Priča se o određenoj reorganiziciji natjecanja od razine druge
8
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sportskim terenima. Rezultat
takvog trenda je da je djece i
mladih igrača sve manje, a broj
sportskih i osobito nogometnih
klubova u našičkom okružju je
ostao manje-više isti. Tako, uz
podgoračku Slogu, još jedino
stipanovačka Mladost raspolaže
s dvije selekcije.
Manjima je još teže

Petar Đanić, NK Sloga

lige pa na dolje. Prema tim neslužbenim najavama prvoplasirani klub bi se izravno plasirao
u prvu županijsku ligu, a da bi
drugoplasirani, a možda čak i
trećeplasirani klub igrao kvalifikacije za prvu županijsku
ligu. Prema tome, cilj bi nam
bio da se domognemo tih kvalifikacijskih susreta – objašnjava
Đanić.
Dugoročno, najveći planovi su
usmjereni ka obnovi dotrajale
sportske infrastrukture. U tom
su smislu velika očekivanja od
EU fondova i planirane izgradnje novog sportskog centra u
Podgoraču. Time bi NK Sloga,
ali i drugi sportski kolektivi s
područja podgoračke općine
dobili bitno kvalitetnije uvjete
za rad, pripreme i sama natjecanja. Također, to bi trebalo
pridonijeti većem sudjelovanju
mladih u sportskim aktivnostima, ali i većoj gledanosti sportskih priredbi, a osobito nogometnih utakmica.
Naime, problem ukupne depopulacije osjeća se i u sportskim klubovima. K tome, kako
je netko slikovito izjavio, dio
današnje mladeži sportom se
radije bavi na ekranima svojih mobitela i računala nego na

Gotovo istovjetni problemi
muče i klubove koji se natječu
u Ligi NS Našice. Tako Darko
Bačić, predsjednik NK Dinamo iz Budimaca, ističe kako
u jedinoj, seniorskoj selekciji,
raspolažu s tridesetak igrača,
ali većinu predstavljaju igrači
izvan Budimaca.
- Proljetna ambicija nam je da
budemo blizu vrha, ali ne na
samom vrhu jer za višu razinu
natjecanja klub nema potrebnih
uvjeta – navodi Bačić. Sličan je
problem i u još manjim općin-

Darko Bačić, NK Dinamo

skim mjestima kao što su Poganovci i Razbojište.
Tko zna, možda je neko od budućih rješanja upravo u tome
da su oforme dva ili tri općinska kluba u kojima će se koncentrirati igrački kapaciteti, a
time stvoriti i uvjeti za kvalitetniji nogomet koji će potom
donijeti bolje utakmice i veću
gledanost, odnosno zainteresiranost sportske javnosti.

II. ŽNL Našice – Seniori 2018/2019
Poz. Klub
1. Đurđenovac
2. Motičina
3. Sloga
4. Iskrica
5. Croatia
6. Željezničar
7. Lila
8. Slavonija
9. Mladost (S)
10. Seljak
11. Polet
12. Zoljan
13. Omladinac (V)
14. Šipovac

OU
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

POB
13
13
10
9
9
9
8
8
6
5
4
4
4
2

NER
1
1
2
4
3
1
3
2
2
4
3
1
1
2

POR
3
3
5
4
5
7
6
7
9
8
10
12
12
13

POS
55
60
41
27
39
33
31
24
17
31
24
32
24
15

PRI
14
23
25
23
26
27
30
24
36
28
50
47
50
50

GR
41
37
16
4
13
6
1
0
-19
3
-26
-15
-26
-35

Bod
40
40
32
31
30
28
27
26
20
19
15
13
13
8

PRI
13
14
14
24
29
28
44
60
48
27
41
52

GR
26
44
31
25
-9
13
-15
-26
-26
-3
-21
-39

Bod
33
31
31
25
19
18
14
14
14
12
9
5

LIGA NS Našice – Seniori 2018/2019
Poz. Klub
1. Zagorac 1952
2. Vihor II
3. Omladinac (N)
4. Poganovci (-6)
5. Lađanska
6. Dinamo
7. Vuka
8. Martin
9. Mladost (BN)
10. Lug (-6)
11. Seona
12. Brezik

OU
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

POB
11
10
9
10
5
5
4
4
4
4
2
1

NER
0
1
4
1
4
3
2
2
2
6
3
2

POR
3
3
1
3
5
6
8
8
8
4
9
11

POS
39
58
45
49
20
41
29
34
22
24
20
13
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DODJELJENA OPĆINSKA SREDSTVA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA

Za 20 udruga 425 tisuća kuna

Pored ostalog, financiramo umirovljeničku udrugu, braniteljske udruge, udruge starih sportova, kulturna
društva, sport i to čak pet nogometnih klubova te vatrogastvo, za što izdvajamo veća sredstva od drugih
gradova i općina – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić
Kao i čitav niz godina unatrag,
i početkom ove godine je u
službenim prostorijama Općine
Podgorač upriličeno svečano
potpisivanje Ugovora o financiranju institucionalne podrške
za provedbu projekata i/ili programa rada udruga za 2019. godinu iz Proračuna Općine Podgorač. Tim su povodom potpisani ugovori s predstavnicima
dvadestak različitih općinskih
udruga u ukupnoj vrijednosti
od 425 tisuća kuna. Najniža pojedinačna izdvojena potpora za
udruge iznosi pet tisuća kuna
dok je najveća u visini od 110
tisuća kuna dodijeljena DVD-u
Podgorač kao stožernom općinskom vatrogasnom društvu.
Neki i nemaju drugih
izvora

Okupljene predstavnike udruga, općinski načelnik Goran
Đanić pozdravio je i zaželio
im puno sreće u daljnjem radu,
ali i pohvalio dosadašnji rad
budući da svojim zalaganjem
utječu na pozitivnu sliku cijele
općine.
– Nakon provedenog javnog
natječaja donešena je odluka
o djelomičnom ili potpunom
financiranju rada dvadeset op-

za sigurnost naših građana na
području općine Podgorač ali i
šire – rekao je Gašić.
Važna sredstva za kulturu

Pored vatrogastva, sporta, braniteljskih udruga i ostalih, Općina Podgorač dužno pažnju
pridaje i financiranju kulturnih
aktivnosti. U tom segmentu
veliku ulogu ima HKD Podgoračani, koji su zaslužni za prepoznatljive manifestacije ovog
kraja.
Potpisivanje ugovora o općinskom financiranju rada udruga

ćinskih udruga. Naime, neke
od udruga Općina Podgorač financira u potpunosti budući da
nemaju drugih sredstava. Pored
ostalog, financiramo umirovljeničku udrugu, braniteljske
udruge, udruge starih sportova, kulturna društva, sport i to
čak pet nogometnih klubova te
vatrogastvo, za što izdvajamo
veća sredstva od drugih gradova i općina. Posebno izdvajamo vatrogasce, jer samo je
ovih dana zabilježeno više požara na području općine na kojima su intervenirali, a ljudima
koji rade tako human rad treba
dodatno financirati da ne osku-

dijevaju u potrebnoj opremi.
K tome, ulažemo i u kapitalne
projekte u izgradnju i nabavku
nove opreme – istaknuo je načelnik Goran Đanić.
Značaj vatrogastva

Komentirajući općinska izdvajanja za vatrogastvo, Vlatko
Gašić, predsjednik DVD-a Stipanovci i predsjednik Vatrogasne zajednice Našice ističe:
– Ove godine imamo primjer,
kao i prošlih godina da Općina
Podgorač izdvaja znatna sredstva za nas vatrogasce što je
za svaku pohvalu, jer mi smo
udruga koja humano djeluje

– Općina Podgorač već dugi
niz godina prati nas s financijskom pomoći u iznosu od 35
tisuća kuna. Zahvaljujući tim
sredstvima organiziramo tri
prepoznatljive manifestacije,
ali i odlaziti na nastupe izvane
općine Podgorač gdje također
kvalitetno prezentiramo našu
općinu. Ovo je lijepa suradnja
između općine Podgorač i nas
članova i predsjedništva HKD
Podgoračani, a ovom prilikom
najavljujem prvu manifestaciju koja slijedi a održat će se na
mladi Uskrs. Naravno, riječ je
o manifestaciji »Uskrsni stol u
Podgoraču« – izjavila je Zdenka Vukomanović, predsjednica
HKD Podgoračani.

Nogostupi u Stipanovcima i Razbojištu
Iako o izgradnji novih i obnovi postojećih nogostupa često pišemo,
ovaj posao u u naseljima s područja općine Podgorač ima posebnu
vrijednost. Naime, devet općinskih naselja sastoji se od čitavog niza
ulica i javnih prostora na kojima valja osigurati siguran i kvalitetan
prolaz stanovnika. Prema grubim procjenama, samo je u naselju Stipanovci oko pet kilometara različitih nogostupa. Kada bi se zbrojile
sve ulice svih općinskih naselja, zasigurno bi došli do brojke od nekoliko desetina kilometara potrebnih nogostupa. Naravno, Općina nema
dovoljno sredstava da se odjednom obnove svi nogostupi pa se stoga
iz općinskog proračuna svake godine odvaja dio potrebnih sredstava
za tu namjenu.
Tako je ovoga proljeća s gotovo 160 tisuća kuna financirana obnova
nogostupa u dijelu ulica u Stipanovcima i Razbojištu. Kako bi se uvjerio u kvalitetu obavljenih radova, općinski načelnik Goran Đanić nedavno je obišao radove koji su se izvodili u Stipanovcima i Razbojištu.
Radove je obavljala tvrtka »Temelj« iz Našica i svi su završeni. Tom
prigodom je načelnik Đanić istaknuo zadovoljstvo što je Općina u
svom proračunu osigurala financijska sredstva za izgradnju ovih ra-
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Obnovljeni nogostup u Stipanovcima
dova. Slična rekonstrukcija nogostupa, ove će godina biti obavljena
i u naselju Bijela Loza, ali financirana sredstvima iz EU fondova.
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Preminuli sumještani
U proteklom razdoblju, napustili su nas
naši slijedeći donedavni sumještani:
1. Dragica Bačić, sahranjena 16.
studenog 2018. godine na groblju
u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana
Nepomuka),
2. Marija Tot, sahranjena 20. studenog 2018. godine na groblju u
Podgoraču (Sv. Nikole),
3. Zdravko Sladojević, sahranjen 3.
prosinca 2018. godine na groblju u
Budimcima (Tihi gaj),
4. Milan Nikšić, sahranjen 11. prosinca 2018. godine na groblju u
Budimcima (Tihi gaj),
5. Ana Matošević, sahranjena 14.
prosinca 2018. godine na groblju u
Budimcima (Presveto Trojstvo),
6. Sofija Ševo, sahranjena 18. prosinca 2018. godine na groblju u B.
Lozi (Male Gospojine),
7. Marija Mojzeš, sahranjena 27.
prosinca 2018. godine na groblju u
Razbojištu (Sv. Ivana),
8. Jelena Kotrljanović, sahranjena
29. prosinca 2018. godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),
9. Katica Ostopanj, sahranjena 4.
siječnja 2019. godine na groblju u
Razbojištu (Sv. Ivana),
10. Marija Ivčević, sahranjena 10.
siječnja 2019. godine na groblju u
Podgoraču (Sv. Nikole),
11. Jasna Dmitrić sahranjena 21. siječnja 2019. godine na groblju u
Podgoraču (Sv. Nikole),
12. Ivan Maurac, sahranjen 22. siječnja 2019. godine na groblju u Podgoraču ( Sv.Nikole),
13. Mato Đanija, sahranjen 28. siječnja 2019. godine na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),
14. Marija Lukurić, sahranjena 29.
siječnja 2019. godine na groblju u
Budimcima (Presveto Trojstvo),
15. Katica Novaković, sahranjena 6.
veljače 2019. godine na groblju u
Stipanovcima (Svih svetih),
16. Ana Gašić, sahranjena 25. veljače 2019. godine na groblju u Stipanovcima (Svih svetih),
17. Slavko Pavelik, sahranjen 26.
veljače 2019. godine na groblju u
Stipanovcima (Svih svetih),

Podjela osvećenog kolača

U BUDIMCIMA OBILJEŽEN BLAGDAN SVETOG SAVE

Svečano i molitveno
Posebna radost i veliki događaj za sve pravoslavne vjernike jeste proslava Svetog Save,
prvog arhiepiskopa srpskog kojega se po
tradiciji, između ostalog, smatra i prvim prosvjetiteljem i učiteljem. Stoga i ne čudi što se
obilježavanju Dana Svetog Save – Savindan
– pridaje osobita pažnja u školama koje pohađaju djeca pravoslavne vjeroispovjesti.

mjesta poput Čepinskih Martinaca, Babjaka,
Ledenika, Beketinaca, Dopsina, pa i iz Đakova – kaže paroh Mićanović koji je i služio
Svetu Liturgiju.

O tome kako je Savindan obilježen u Budimcima, objašnjava jerej Siniša Mićanović, paroh budimački i administrator dopsinski.

Nakon završetka Svete Liturgije pristupilo se
osvećivanju slavskog žita i rezanju kolača u
čast Svetitelja Save. Valja istaknuti kako je
koljivo i kolač za tu priliku darovala ovogodišnja kuma Biljana Banjac iz Budimaca sa
svojom obitelji, a nakon osvećivanja, dio kolača je uručen Slavku Kneževiću iz Ledenika
čija će obitelj biti kum slijedeće godine.

– Praznik Svetog Save s radošću i molitveno
se proslavio u našoj parohiji budimačkoj u
Budimcima. Sve je počelo dan uoči i to večernjom službom u čast svetitelja i naučitelja, u dječjim radionicama u crkvenoj dvorani gdje su djeca slikala i crtala ikone Svetog
Save i drugih srpskih svetitelja. Na sam dan
praznika, služena je Sveta Liturgija također
u dvorani u parohijskom domu budući da je
sam crkveni hram u obnovi. Pored vjernika iz
Budimaca, dolazili su i vjernici iz Poganovaca i Bijele Loze, ali i iz drugih okolnih sela i

U tome su mu pomagali Radovan Beara,
predsjednik Crkvenog odbora, te članovi Savo
Kajčić i Ljubomir Stambolija, a sudjelovalo
je sedamdesetak vjernika.

Na kraju svečanosti, djeca su svima priredili prigodan recital i priredbu, a za nagradu
su dobili prigodne paketiće kao posebni dar
Općine Podgorač. Također, paroh je svakom
djetetu uručio drvenu ikonu svetitelja, kao i
pravoslavni molitvenik »za blagoslov i duhovno uzrastanje«.

18. Štefa Nikolašević, sahranjena 28.
veljače 2019. godine na groblju u
Podgoraču (Sv. Nikole),
19. Reza Petrović, sahranjena 7. ožujka 2019. godine na groblju u Kršincima (Sv. Ane),
20. Dragomir Pešut, sahranjen 12.
ožujka 2019. godine na groblju u
B. Lozi (Male Gospojine),
21. Osman Kovačević, sahranjen 14.
ožujka 2019. godine na groblju u
Budimcima (Tihi gaj),
22. Marija Petrović, sahranjena 15.
ožujka 2019. godine na groblju u
Kršincima (Sv. Ane),
23. Katarina Schutzbach, sahranjena 16. ožujka 2019. godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),
24. Ana Varga, sahranjena 12. travnja
2019. godine na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole).
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Najmlađi su pripremili prigodan program
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PRIGODNE AKTIVNOSTI U PODGORAČKOJ ŽUPI

Proslava Sv. Valentina
Župa Podgorač proslavila je svoga drugoga nebeskog zaštitnika sv. Valentina. Proslava je započela trodnevnom pripravom.
Prvi dan trodnevnice predvodio je župnik
iz Markovca Našičkog Nikola Legac, a na
svetoj misi je pjevao župni zbor iz istoimene župe.
Drugi i treći dan trodnevnice svete mise
predvodili su franjevci iz Našica i tokom
dva dana upoznali vjernike sa duhovno-

šću sv. Franje. Tako je drugog dana misu
predvodio fra Marijan Vidović, a na misi
je pjevao zbor iz Seone, dok je trećeg dana
misu slavio fra Franjo Tomašević, a na
misi pjevao zbor iz Brezika.
U sklopu trodnevnice organizirana je velika ispovijed kako bi se vjernici što bolje
pripremili za sam blagdan.
Svečanu svetu misu na Valentinovo u zajedništvu sa svećenicima i dekanom našič-

Podgorački vjernici obilježili svog drugog nebeskog zaštitnika

kog dekanata fra Zoranom Bibćem predvodio je umirovljeni profesor iz Đakova
Ivan Zirdum. Profesor Zirdum s radošću
se podsjetio kako je upravo u podgoračkoj
crkvi primio sakrament Prve pričesti i sakrament Potvrde, dok je s roditeljima živio
u Podgoraču od 1940. do 1953. godine. Također je tokom homilije potaknuo prisutne
vjernike i hodočasnike da nasljeđuju hrabrost prvih kršćana među kojima je bio i
sam sv. Valentin.

Svečana sveta misa

Uskrsni stol u Podgoraču
Popularna kulturno-folklorna manifestacija »Uskrsni stol u Podgoraču« po
11. put zaredom održat će se ove godine u nedjelju, 28. travnja s početkom
u 18 sati u Vatrogasnom domu DVD-a Podgorač.
Ovaj specifični festival uskrsnih običaja i delicija i ove godine organizira
HKD Podgoračani uz pokroviteljstvo Općine Podgorač.
Prema najavi, ove će godine sudjelovati Etno selo iz Bocanjevaca, udruga
Franjo Ebling iz Svetog Đurađa, KUD Šokadija iz Ivanovaca, Marjančaca
i Zelčina, MKD Braća Miladinovci iz Osijeka, te domaćini – HKD Podgoračani.
Osim toga, samo dva ranije 26. travnja u Podgoraču će se održati i 22. Županijska smotra folklornog pjevanja.

Naši novi sumještani
Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Općine Podgorač, na području općine rođeno je desetero naših novih sumještana. Njihovim je roditeljima iz općinskog proračuna isplaćena pomoć za
novorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Josip Džanija, rođen 28. listopada 2018. godine, sin Steve Amića i Željke Džanija iz Podgorača,
2. Sara Vrabel, rođena 19. studenoga 2018. godine, kćerka Dine i Monike iz Podgorača,
3. Predrag Amić, rođen 19. prosinca 2018. godine, sin Jasmina Amića i Jelene Klem iz Budimaca,
4. Petar Jović, rođen 26. prosinca 2018. godine,
sin Drage i Katarine iz Poganovaca,
5. Nikola Varga, rođen 18. siječnja 2019. godine,
sin Josipa i Marije iz Razbojišta,
6. Marta Riger, rođena 25. siječnja 2019. godine,
kćerka Ivana i Zvjezdane iz Stipanovaca,
7. Marija Rita Bačić, rođena 29. siječnja 2019.
godine, kćerka Darka i Evice iz Budimaca,
8. Dorian Smokrović, rođen 29. siječnja 2019.
godine, sin Maria i Marine iz Budimaca,
9. Jasmin Stojčević, rođen 11. ožujka 2019. godine, sin Josmina Stojčević i Marije Džanija iz
Budimaca.
10. Ema Ivančić, rođena 1. ožujka 2019. godine,
kćerka Igora i Milice iz Podgorača.
Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdravo djetinjstvo.
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Uz dežurnog vatrogasca-vozača, s mališanima je u pratnji bila i
odgajateljica, »teta« Maja Nemet

Prvoga dana predškole načelnik Đanić je prigodno darovao
predškolarce

ZAHVALJUJUĆI SURADNJI OPĆINE PODGORAČ I DVD-a PODGORAČ OSIGURAN BESPLATNI
PRIJEVOZ ZA MALE PREDŠKOLARCE

Sigurno i besplatno u predškolu
Smatram da je ovo jedna lijepa gesta i nadam se da će se i drugi vatrogasci u Hrvatskoj uključivati u slične
male, ali itekako korisne projekte – rekao je općinski načelnik Goran Đanić
Općina Podgorač i Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgorač, ove su godine osigurali besplatan prijevoz predškolcima
do vrtića u Podgoraču.
Naime, načelnik Općine Podgorač Goran Đanić, potpisao
je s predsjednikom DVD-a
Podgorač Josipom Mojzešom,
ugovor o prijevozu djece u
Dječji vrtić »Zvončić« Našice
područni vrtić u Podgoraču, a u
sklopu provođenja kraćeg Programa predškole. Ovogodišnja
predškola se održavala od 11.
ožujka do 12. travnja 2019.
godine u ukupnom trajanju od
150 sati. Sredstva potrebna za
ovu lijepu i korisnu gestu osigurala Općina Podgorač proračunom za aktualnu godinu.
Lijepa gesta

obavljaju volonterski, vatrogasci su spremno i sa zadovoljstvom prihvatili ovu novu
dužnost.

Snježana Kanđera

Stevo Patajac Bajan

Kanđera, pozdravlja ovakvo
uključivanje lokalne zajednice.

ma, stječu nove navike i nauče
ovdje puno toga kako bi im utkali put za buduće korake – naglašava Kanđera.

– Predškola je izuzetno korisna
za djecu. Važno je da se djeca socijaliziraju jer su ovdje u
kontaktu s redovnim vrtićarci-

Iako im je prijevoz predškolaraca dodatna obveza koju

Izražavajući zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom između
Općine Podgorač i Dječjeg vrtića »Zvončić« Našice, načelnik
Đanić je tim povodom pohvalio
i podgoračke vatrogasce:
– Imali su mnoštvo svojih redovnih obveza kao što su intervencije u gašenja požara,
opskrbe pitkom vodom i pomaganja u poplavama, a sada
su se po prvi puta uključili i u
ovakav projekt. Smatram da je
ovo jedna lijepa gesta i nadam
se da će se i drugi vatrogasci u
Hrvatskoj uključivati u slične
male, ali itekako korisne projekte – rekao je Đanić.
Značaj socijalizacije djece

I ravnateljica Dječjeg vrtića
»Zvončić« Našice, Snježana

Zahvaljujući predškoli ovi će mališani najesen spremnije krenuti u školu

– Vidjeli smo kako je za ovu
aktivnost bila potrebna naša
pomoć i rado smo se odazvali, a u dogovoru s Općinom
odlučili to i napraviti. To nije
remetilo naše redovne zadatke i zadovoljni smo što smo
pomogli – objasnio je Stevo
Patajac Bajan, dopredsjednik
DVD-a Podgorač.
Inače, Općina Podgorač je,
osim financijskih sredstva za
redovan rad vrtića, u svom
proračunu osigurala i sredstva
kapitalne pomoći. Tako će se
uskoro uređivati vrtić, ali i pripadajuće dječje igralište.

