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Povijesna sredstva 
za općinu Podgorač

U proteklih desetak godina, 
zahvaljujući radu i agilno-
sti općinske uprave na čelu s 
općinskim načelnikom Gora-
nom Đanićem, na području 
općine investirano je na mi-
lijune kuna u različite infra-
strukturne projekte važne za 
svakodnevni život svih sta-
novnika općine kao što je iz-
gradnja vodovodne mreže, pli-
novoda ili kao što je aktualni 
projekt Poduzetničke zone. Ti 
su projekti uglavnom financi-
rani proračunskim sredstvima 
Općine, države ili sredstvima 
javnih poduzeća. 
I EU pomaže razvoju 
općine Podgorač
Međutim, unatrag godinu dana 
i Europska unija se uključila u 
financiranje podgoračkih pro-
jekata. Tako je prije točno go-
dinu dana započela realizacija 
prvoga od niza projekata za 
koje je Općina Podgorač una-
prijed financirala i pripremila 
potrebnu dokumentaciju kako 
bi se ostvarili iz sredstava fon-
dova Europske unije. Bila je to 
izgradnja nerazvrstane ceste u 
Ulici Ante Starčevića u Poga-
novcima. Sredstva za izgrad-
nju ceste osigurana su putem 
Ministarstva poljoprivrede, a 
radi se o sredstvima Europske 
unije u vrijednosti od 1,2 mili-
juna kuna. 

- Pripremajući se za mogućnost 
dobijanja EU sredstava, mi 
smo još prije nekoliko godina 
započeli projektiranje nerazvr-

Ovo je svakako povijesni događaj za Općinu Podgorač i najveća do sada 
odobrena sredstva iz EU fondova za našu općinu – naglasio je načelnik Đa-
nić istaknuvši zadovoljstvo što je Općina Podgorač ostvarila jedan u nizu od 
pripremljenih velikih projekata koji su spremni za povlačenje sredstava iz Eu-
ropske unije

stanih cesta i trenutno imamo 
12 građevinskih dozvola za 12 
nerazvrstanih cesta na područ-
ju Općine Podgorač – izjavio 

je tada općinski načelnik Go-
ran Đanić.

(NASTAVAK  
NA 2. STRANICI)

Načelnik Đanić objašnjava što će sve biti novo u budućem 
Vatrogasnom centru
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OPĆINI PODGORAČ ODOBRENO PREKO PET MILIJUNA EU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU 
VATROGASNOG CENTRA

Povijesna sredstva za općinu Podgorač

Bolja komunikacija za vatrogasce
Zahvaljujući zajedničkom fi-
nanciranju Općine Podgorač 
i Osječko-baranjske županije, 
naši vatrogasci iz Podgorača, 
Stipanovaca i Kršinaca odne-
davno imaju puno bolju moguć-
nost međusobne komunikacije 
na terenu. Naime, kombi vozila 
DVD-a Stipanovci i DVD-a Kršin-
ci, te vatrogasna cisterna DVD-a 
Podgorač opremljeni su novim 
mobilnim radio postajama marke 
Motorola DM2600. Ovi uređaji 

digitalne komunikacije omoguća-
vaju izvrsnu povezanost vatrga-
saca na terenu i donose najbo-
lje od digitalne radio tehnologije 
kao što su značajke integriranog 
glasovnog sustava, dvostruki 
kapacitet poziva, te čišća glasov-
na komunikacija. Sa značajkom 
Intelligent Audio, vozači nemaju 
potrebu za ručnim namještanjem 
glasnoće radio stanica kako ne 
bi propustili važan poziv. Ova 
radio stanica je također kompa-

tibilna s naprednim značajkama 
kao što je transmit-interrupt koji 
služi za postavljanje prioriteta 
komunikacije što može biti pre-
sudno u konkretnoj vatrogasnoj 
intervenciji.

 (NASTAVAK S PRVE STRANICE)

Naravno, općinska uprava nije stala samo 
na potrebi izgradnje nerazvrstanih cesta. 
Čim se ukazala prilika za prijavljivanje 
na druge natječaje, pristupilo se pripremi 
i financiranju potrebne dokumentacije. 
Tako je Općina Podgorač 2018. godine, 
temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 7 
»Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima„ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 
2020. godine i Natječaja za provedbu pod-
mjere 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, po-
boljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu – sektor lokal-
na infrastruktura«, podnijela Agenciji za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rural-
nom razvoju zahtjev za potporu za projekt 
»Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja 
DVD Podgorač« (dom, spremište i garaža).

Upornost se isplati
Da se upornost i dobra priprema itekako 
isplati pokazuje činjenica kako je nakon 
provedene administrativne obrade, i ovaj 
podgorački projekt pozitivno ocijenjen, 
te da je procijenjeni iznos potpore točno 
5.296.688,13 kuna. 

Stoga je općinski načelnik Goran Đanić 
20. svibnja ove godine s Agencijom za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rural-
nom razvoju zaključio Ugovor o financi-
ranju onoga što se u narodu jednostavno 
kaže – obnova i izgradnja Vatrogasnog 
centra u Podgoraču.

Konkretno, predviđenim projektom plani-
ra se urediti prostor Dobrovoljnog vatro-
gasnog društva Podgorač na način da će 
se rekonstruirati i dograditi garaža, spre-
mište, uredi, toranj, učionica i sanitarni 
čvorovi. Time će vatrogasci imati bolje 
uvjete rada i na bolji način će se zadovolji-

ti uvjeti sigurnosti stanovništva. Naravno, 
dio budućeg Vatrogasnog centra bit će na 
raspolaganju i drugim javnim potrebama 
općinskoj zajednici. Uostalom, na sličan 
način kako se sada koristi sadašnji Vatro-
gasni dom.

- Ovo je svakako povijesni događaj za Op-
ćinu Podgorač i najveća do sada odobrena 
sredstva iz EU fondova za našu općinu – 
naglasio je načelnik Đanić istaknuvši za-
dovoljstvo što je Općina Podgorač ostva-

rila jedan u nizu od pripremljenih velikih 
projekata koji su spremni za povlačenje 
sredstava iz Europske unije. 

- Općina Podgorač vodi računa o ravno-
mjernom razvoju komunalne i društvene 
infrastrukture za podizanje kvalitete živo-
ta mještana u svim naseljima, što dokazuje 
da će se i ubuduće na fondove EU nomi-
nirati razni projekti za koje imamo ishođe-
nu potrebnu dokumentaciju – naglasio je 
Đanić.

Tolušić: To su ulaganja 
u opstanak hrvatskih 
ruralnih područja
Potpisivanju ugovora za budući podgo-
rački Vatrogasni centar, što se krajem 
svibnja dogodilo u Vodicama gdje se 
održavao Ruralni parlament, nazočio je 
i potpredsjednik Vlade RH i ministar po-
ljoprivrede, Tomislav Tolušić.

Govoreći o tom segmentu EU sredstava, 
Tolušić je rekao:

- Program ruralnog razvoja nije nami-
jenjen isključivo ulaganjima u poljopri-
vrednu proizvodnju, farme, plastenike, 
mehanizaciju... Bespovratnim sredstvi-
ma financiramo izgradnju lokalne infra-
strukture i pratećih sadržaja bitnih za 
selo – kako bi ono postalo poželjno mje-
sto za život. Cilj nam je osigurati što bolje 
uvjete za život u ruralnim zajednicama i 
potaknuti ostanak stanovništva na po-
dručjima koja su izložena depopulaciji. 
Fondovi EU koji su nam na raspolaganju 
pružaju nam priliku da obnovimo i izgra-
dimo sve ono što nismo mogli prethod-
nih godina jer općine nisu imale novca 
za takve investicije. To su ulaganja u bu-
dućnost, u živote naše djece i opstanak 
hrvatskih ruralnih područja – rekao je mi-
nistar Tolušić. 

Što se financira  
Mjerom 7?
Mjerom 7 financiraju se ulaganja u po-
boljšanje životnih uvjeta u ruralnim sre-
dinama, razvoj ruralnog gospodarstva 
te poticanje društveno-ekonomske odr-
živosti sufinanciranjem ulaganja izrade 
kvalitetnih lokalnih strateških dokume-
nata, rekonstrukcije i izgradnje cestov-
ne i komunalne infrastrukture, izgradnje 
objekata namijenjenih predškolskom 
odgoju, kulturnim i društvenim aktivno-
stima te širenju sportsko-rekreacijskih 
sadržaja čime se stvaraju preduvjeti za 
poticanje društveno-gospodarskog rasta 
i zaustavljanje depopulacijskog trenda. 

Potpredsjednik Vlade RH Tomislav 
Tolušić i općinski načelnik Goran Đanić 
nakon potpisivanja ugovora



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ 3 ׀SRPANJ 2019.

Dana 9. srpnja u Podgoraču je 
održana sjednica Općinskog 
vijeća na kojoj su vijećnici upo-
znati s informacijom o stanju i 
problematici razvoja obrtništva 
na području djelovanja Udru-
ženja obrtnika Našice u prote-
kol 2018. godini. 

Komentirajući izvješće, načel-
nik Goran Đanić rekao je kako 
nije zadovoljan činjenicom da 
se mali broj ljudi na području 
općine Podgorač odlučuje po-
stati obrtnik. 

- Neki se odlučuju ići u obrt-
ništvo zbog poticaja za sa-
mozapošljavanje koji služi za 

pokretanje obrta te nedugo na-
kon pokretanja zatvaraju obrt. 
To sigurno nije dobro rješenje 
ni za koga. Ljudi se trebaju od-

važiti i otvoriti obrt, ali i dobro 
poslovati s njim. Poticaji su si-
gurno velika pomoć, pogotovo 
u početku poslovanja, ali nisu 

kompletno i konačno rješenje. 
Vjerujem kako će otvaranje 
Poduzetničke zone Općine 
Podgorač iduće godine uvelike 
biti od koristi starim i novim po-
duzetnicima, a ona će dovesti i 
do otvaranja novih radnih mje-
sta – komentirao je općinski 
načelnik Goran Đanić. 

Osim toga, vijećnici su prihvati-
li točke koje su se odnosile na 
usklađivanje s novim zakon-
skim regulativama. Prihvatili su 
tako prijedlog Odluke o zakupu 
i kupoprodaji poslovnog pro-
stora u vlasništvu Općine Pod-
gorač kao i prijedlog Odluke o 
komunalnom redu.

OBNOVA DVAJU ULICA U BUDIMCIMA IZ 
SREDSTAVA EU FONDOVA

Uskoro obnova 
Vukovarske i 
Mlinske ulice
Općina Podgorač će se i dalje zalagati za ravnomje-
ran razvoj svih naselja na području Općine Podgorač 
te se javljati na javne pozive i natječaje za sufinanci-
ranje projekata za koje imamo prikupljenu potrebnu 
dokumentaciju – rekao je načelnik Goran Đanić

Samo dan nakon potpisivanja ugovora o 
odobrenom projektu za Vatrogasni centar u 
Podgoraču, u Općinu Podgorač je stigla još 
jedna dobra vijest.

Najprije Vukovarska...
Naime, Općina Podgorač je putem Mini-
starstva regionalnog razvoja i fondova Eu-
ropske unije, na objavljeni javni poziv za 
sufinanciranje projekata prema programu 
održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. 
godini, prijavila projekt »Rekonstrukcija 
kolnika i oborinske odvodnje Vukovarske 
ulice u naselju Budimci«. 

Planirana vrijednost projekta iznosi 
758.000 kuna. Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije odobrilo 
je sredstva u iznosu od 150.000 kuna. 

Tim je povodom, Ljiljana Grbić, zamje-
nica općinskog načelnika Gorana Đanića, 
21. svibnja u Zagrebu potpisala Ugovor o 
sufinanciranju navedenog projekta. 

– Zadovoljan sam odobrenim sredstvima 
jer predloženi je projekt vrlo značajan za 

Općinu Podgorač. Rekonstrukcijom kol-
nika i oborinske odvodnje u Vukovarskoj 
ulici znatno ćemo poboljšati komunalnu 
infrastrukturu, a mještanima osigurati bo-
lje uvjete života. Općina Podgorač će se i 
dalje zalagati za ravnomjeran razvoj svih 
naselja na području Općine Podgorač te se 
javljati na javne pozive i natječaje za sufi-
nanciranje projekata za koje imamo priku-
pljenu potrebnu dokumentaciju – rekao je 
načelnik Goran Đanić.

... a, onda i Mlinska ulica
Na istovjetan način kao i za spomenutu 
Vukovarsku ulicu, Općina Podgorač je 
putem Ministarstva graditeljstva i pro-
stornoga uređenja na objavljeni javni po-
ziv za sufinanciranje projekata gradova i 
općina za poticanje razvoja komunalnog 
gospodarstva i ujednačavanje komunalnog 
standarda u 2019. godinui prijavila projekt 
»Rekonstrukcija kolnika i oborinske od-
vodnje Mlinske ulice u naselju Budimci«. 

Konkretno radi se o nerazvrstanoj cesti u 
vlasništvu Općine Podgorač. Planirana vri-

jednost projekta iznosi ukupno 800.000,00 
kuna (bez PDV-a), a na natječaju je Općini 
Podgorač odobreno 391.000,00 kuna. 

Općinski načelnik Goran Đanić, logično, 
izrazio je zadovoljstvo i ovim odobrenim 
sredstvima, podsjećajući kako je i taj pro-
jekt vrlo značajan za ravnomjeran razvoj 
svih naselja na području Općine Podgorač. 

– Općina Podgorač je i prošle godine već 
povukla određena financijska sredstva iz 
EU fondova za izgradnju nerazvrstanih 
cesta, tako da i ove godine nastavljamo sa 
povlačenjem sredstava za razvoj Općine 
Podgorač, a ovo je treći odobreni projekat 
Općini Podgorač iz sredstava EU u mjesec 
dana – istaknuo je Đanić.

S obzirom da je Općina Podgorač još ranije 
kvalitetno pripremila i iz vlastitih sredstva 
financirala izradu potrebne projektne do-
kumentacije, za očekivati je kako će biti 
odobreno još neki od prijekata važnih za 
razvoj ove općine i svakodnevni život nje-
zinih stanovnika.

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Pravi obrt ne živi samo jednu godinu

Vijećnici u raspravi na sjednici Općijskog vijeća

Vukovarska ulica u Budimcima
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Izgradnjom staze u naselju du-
žine čak 632 metra stvorili bi se 
bolji uvjeti življenja i ostvarila 
veća sigurnost u prometu kroz 
naselje Bijela Loza

Zbog nepostojanja odgovarajućeg nogo-
stupa u glavnoj ulici u naselju Bijela Loza, 
mnogi stanovnici toga općinskog naselja 
prisiljeni su koristiti prilično prometnu 
cestu i time dovode u nesigurnost i sebe i 
ostale sudionike u prometu.

Stoga su općinski vijećnici donijeli odluku 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaga-
nja u projekt »Izgradnja pješačke staze u 
Bijeloj Lozi«, a financiranje ulaganja će 
se provesti iz Proračuna Općine Podgorač 
sukladno Troškovniku i Terminskom planu 
realizacije projektnih aktivnosti.

Ključno je što će ovako utrošena sredstva 
biti će prijavljena kao prihvatljivi trošak na 
Natječaj za provedbu mjere/tipa operacije: 

IZABRANO I KONSTITUIRANO VIJEĆE SRPSKE 
NACIONALNE MANJINE OPĆINE PODGORAČ

Novi-stari predsjednik 
je Radovan Beara
Dosadašnji zajednički rad bio je na zavidnoj razini, te očekujem 
kako ćemo i ubuduće još boljom suradnjom nastojati riješiti socijal-
ne i gospodarske te sve ostale zajedničke probleme koji će omo-
gućiti ostanak mladih, razvoj općine, još tolerantnije ozračje i bolji 
suživot – izjavio je načelnik Đanić

Sukladno Zakonu o izboru vijeća i pred-
stavnika nacionalnih manjina, i na po-
dručju Općine Podgorač su 5. svibnja 
provedeni izbori za članove Vijeća srpske 
nacionalne manjine u Općini Podgorač.

Nakon objavljenih službenih rezultata 
izbora, općinski načelnik Goran Đanić 
sazvao je Konstituirajuću sjednicu Vi-
jeća srpske nacionalne manjine Općine 
Podgorač, koja je održana 31. svibnja u 
zgradi općinske uprave.

Za predsjednika Vijeća jednoglasno je 
izabran novi/stari predsjednik, Rado-
van Beara, a za njegovu zamjenicu je 
izabrana Evica Došen.

Dosadašnji, ali i novoizabrani predsjed-
nik Radovan Beara zahvalio je svima na 
ukazanom povjerenju i čestitao izabra-
nim vijećnicima kao i svojoj zamjenici 
na uspjehu na izborima. Tom je prigo-
dom rekao kako je dosadašnja suradnja 
s općinskim načelnikom Goranom Đa-
nićem i Općinom Podgorač bila izvrsna 
i iskazao nadu da će i ubuduće dobro 
surađivati na dobrobit svih građana. 

– Počašćen sam novim mandatom i kroz 
svoj rad ću potvrditi ovaj izbor. Mi kao 
zajednica bavimo se promoviranjem 

svog nacionalnog identiteta i rasprav-
ljamo o temama poboljšanja životnih 
uvjeta naših sugrađana. Zadovoljni smo 
životom u općini, no uvijek može bolje 
– rekao je Beara.

Čestitajući Radovanu Beari i članovima 
Vijeća srpske nacionalne manjine Opći-
ne Podgorač, općinski načelnik Goran 
Đanić je istaknuo kako su izbori i kon-
stituirajuća sjednica prošla u toleran-
tnom ozračju. 

– Dosadašnji zajednički rad bio je na za-
vidnoj razini, te očekujem kako ćemo i 
ubuduće još boljom suradnjom nastoja-
ti riješiti socijalne i gospodarske te sve 
ostale zajedničke probleme koji će omo-
gućiti ostanak mladih, razvoj općine, 
još tolerantnije ozračje i bolji suživot. 
Cilj nam je zajedno raditi na poboljša-
nju uvjeta svih naših mještana Općine 
Podgorač – naglasio je načelnik Đanić, 
a njegovim željama i čestitkama novo-
izbranim članovima, pridružila se i za-
mjenica općinskog načelnika Ljiljana 
Grbić. 

Plan rada i financijski plan Vijeća srpske 
nacionalne manjine Općine Podgorač 
bit će doneseni na prvoj radnoj sjednici.

Tko su članovi
Uz Radovana Bearu i Evicu Došen u Vijeće srpske nacionalne manjine sOpćine Pod-
gorač izabrani su i Aleksandar Oljača, Ljubomir Stambolija, Milorad Beronja, Vera 
Unfirer, Nedeljko Oljača, Đuro Ćeran, Nebojša Kovačević i Milan Mrvić.

Novoizabrani članovi Vijeća s općinskim vodstvom

Gdje nema nogostupa mještani moraju koristiti prometnicu

Općina Podgorač je i ove godine nasta-
vila s projektom zapošljavanja putem 
Javnih radova. Od Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje – Regionalnog ureda 
Osijek stigla je pozitivna ocjena za-
htjeva za javne radove za deset osoba 
koje će prema navedenom programu 
biti zaposlene u trajanju od šest mje-
seci.

Konkretno, tih deset osoba bit će zapo-
sleno u vremenu od 20. svibnja do 19. 
studenoga ove godine. Ukupne troš-
kove Programa financirat će Zavod za 
zapošljavanje. 

Uoči početka njihova angažmana, op-
ćinski načelnik Goran Đanić, sa svim 
osobama koje su zaposlene putem pro-
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ODOBREN PROGRAM JAVNIH 
RADOVA U OPĆINI PODGORAČ

Privremeno 
zaposleno deset 

osoba

7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ru-
ralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu, a koju provodi Lokalna ak-
cijska grupa Karašica (LAG Karašica).

Cilj projekta je poboljšanje lokalne infra-
strukture tj. omogućiti izgradnju pješačke 
staze u

Ulici Pavla Pejačevića na dijelovima ulice 
gdje pješačka staza nije izvedena. Pored iz-
gradnje same pješačke staze, projekt obu-

hvaća i rješenje oborinske odvodnje te će 
se na pojedinim mjestima izvoditi cijevni 
propusti za odvod oborinske vode.

Izgradnjom nogostupa i staze u mjestu 
poboljšala bi se kvaliteta života u naselja 
Bijela Loza te bi se povećala sigurnost 
mještana naselja koji se ne mogu kretati po 
stazi koja prolazi kroz mjesto, te se kreću 
po cesti gdje im je ugrožena sigurnost. Iz-
gradnjom staze u naselju dužine 632 metra 
stvorili bi se bolji uvjeti življenja i ostva-
rila veća sigurnost u prometu kroz naselje 
Bijela Loza.

Gdje nema nogostupa mještani moraju koristiti prometnicu U Bijeloj Lozi treba izgraditi nogostup dužine od čak 632 metra

Povrat uloženih 
sredstava
Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto 
više od 330 tisuća kuna, a prema Pravil-
niku o mjeri 7. Programa ruralnog razvo-
ja Općina Podgorač će ostvariti pravo na 
puni povrat uloženih sredstava. Eventu-
alna razlika sredstava bit će osigurana i 
financirana iz Proračuna Općine Podgo-
rač. Cijela izgradnja i financiranje projek-
ta se planira završiti u 2021. godini.

ODLUKA O ULAGANJU U IZGRADNJU JEDNOG OD NAJDUŽIH NOGOSTUPA

Izgradnja pješačke 
staze u Bijeloj Lozi

grama javnih radova održao je sastanak te ih upoznao 
s programom rada. Istaknuo je kako je odobreni pro-
gram od velike koristi za Općinu Podgorač, jer će za-
poslene osobe raditi na uređenju svih naselja.

Do sada nezaposleni, također su iskazali zadovolj-
stvo činjenicom kako ih gotovo do kraja ove godine 
očekuju stalna primanja koja će znatno pripomoći 
njihovim kućnim budžetima. Javni radovi uključuju i poslove na održavanju javnih površina
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PODSJETNIK NA TRADICIONALNU MANIFESTACIJU »USKRSNI STOL U PODGORAČU«

11 godina čuvanja uskrsne narodne tradicije
Posebno smo ponosni na činjencu da je upravo ova naša manifestacija posljednjih nekoliko godina poslužila kao ideja za organizaciju sličnih do-
gađanja i to ne samo u mjestima Osječko-baranjske županije, nego i puno šire – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić

Prepoznatljiva slika prepunih stolova uskr-
snih gastro-delicija od kuhane šunke i ko-
basica, preko mladog luka, kuhanih jaja, 
hrena, sira i vrhnja, najrazličitijih kolača 
i sličnih slastica, do neizbježnih šarenih 
pisanica – jasna su asocijacija na već tra-
dicionalnu manifestaciju »Uskrsni stol u 
Podgoraču«.

I ove se godine održala na Mladi Uskrs u 
podgoračkom Vatrogasnom domu, a već je 
11. put organiziraju agilni članovi HKD-a 
Podgoračani uz značajnu potporu Općine 
Podgorač i općinskog načelnika Gorana 
Đanića. 

Đanić: Ponosni što smo primjer i 
drugima

Obračajući se nazočnima, načelnik Đanić 
je istaknuo:

– Posebno smo ponosni na činjencu da je 
upravo ova naša manifestacija posljednjih 
nekoliko godina poslužila kao ideja za or-
ganizaciju sličnih događanja i to ne samo 
u mjestima Osječko-baranjske županije, 
nego i puno šire. Danas imamo prilike vi-
djeti što se nekad jelo za Uskrs i na koji 
se način pripremalo. Ove godine smo opet 
okupili pet društava što znači da je u pro-
teklih deset godina na ovoj vrijednoj ma-
nifestaciji našeg folklora i baštine, do sada 

Nagrade za najbolji 
uskrsni stol, košaru i 
pisanice
Stručni ocjenjivački sud u sastavu Sil-
vija Lučevnjak, Mirjana Potnar i Sanja 
Portnar najbolje aranžiranim uskrsnim 
stolom ocijenio je onaj koji je imalo Ma-
kedonsko kulturno društvo »Braća Mila-
dinovci« iz Osijeka. Nagradu za najbolju 
uskrsnu košaru osvojio je KUD Šokadija 
Ivanovci – Marjančaci – Zelčin, a za naj-
ljepšu pisanicu KUD Franjo Ebling Sveti 
Đurađ. Nagrade, priznanja i diplome su-
dionicima uručili su načelnik Goran Đa-
nić, donačelnik Josip Mojzeš, predsjedni-
ca općinskog vijeća Ljiljana Zidar i pred-
sjednica HKD-a »Podgoračana« Zdenka 
Vukomanović.

Tko je sudjelovao
Svoj uskrsni stol ove su godine priredila 
kulturno-umjetnička društva »Šokadija« 
Ivanovci – Marjančaci – Zelčin, »Franjo 
Ebling« Sveti Đurađ, Etno selo Bocanjev-
ci, Makedonsko kulturno društvo »Braća 
Miladinovci« iz Osijeka, te domaćini HKD 
Podgoračani.

HKD Podgoračani s ravnateljicom Zdenkom Vukomanović i općinskim načelnikom Goranom Đanićem Važan je sadržaj stola, ali važno je i njegovo ukrašavanje

Veliko zanimanje za sadržajem makedonskog stola Najbolja uskrsna košara
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PODSJETNIK NA TRADICIONALNU MANIFESTACIJU »USKRSNI STOL U PODGORAČU«

11 godina čuvanja uskrsne narodne tradicije
Posebno smo ponosni na činjencu da je upravo ova naša manifestacija posljednjih nekoliko godina poslužila kao ideja za organizaciju sličnih do-
gađanja i to ne samo u mjestima Osječko-baranjske županije, nego i puno šire – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić

Što su rekli gosti
O tome što je u njihovom kraju ili njihovim 
zajednicama specifično i tradicionalno u 
gastronomskom dijelu obilježavalja Uskrsa, 
objasnili su predstavnici ovogodišnjih gostu-
jućih društava.
• Anica Galo, dopredsjednica KD Braća 
Miladinov:
– Kao i kod drugih kršćanskih naroda, tako je 
i kod Makedonaca mnogo sličnosti u starim 
iskonskim običajima koji proizlaze iz zajed-
ničkih kršćanskih korijena. Međutim, što se 
tiče autohtone gastronomske ponude, kod 
Makedonaca ranije nije bila šunka na uskr-
snim stolovima. Danas je to uobičajeno i kod 
nas Makedonaca, osobito onih koji žive u 
ovim krajevima. Sva ostala ponuda kao što 
su salate, razni prilozi i slatka jela, tipično su 
makedonski.
• Mirjana Gradinjan, predsjednica KUD-a 
Šokadija iz Ivanovaca, Marjančaca i Zel-
čina: 
– Tri ‘valpovačka bela sela’ već su niz godi-
na objedinjeni kroz djelovanje u zajedničkom 
KUD-u. Uspjevamo kontinuirano zajednički 
raditi na očuvanje naše kulturne baštine jer 
nas puno toga povezuje, a sve to želimo 
prenijeti na naše mlade. Željeli smo prikazati 
neke od naših starih recepata, a koje pripre-

mamo zahvaljujući starim kuharskim zapisi-
ma još iz 30-tih godina prošloga stoljeća koje 
je zapisivala i sačuvala moja stara baka.
A, može se li uopće danas raditi iz tih starih 
recepata?
– Može, kako ne. Čak je i lakše jer su sve 
mjere iskazane u kašikama, šalicama i slič-
no. Ne moramo vagati nego je vrlo jedno-
stavno za pripremu.
• Janja Vuksanić iz Udruge žena u Boca-
njevcima:
– Koliko sam vidjela, čini mi se da je za naš 
kraj specifična pita od graha koja se kod nas 
pravi za posebne dane kao što su Uskrs, kir-
vaj ili za Veliku Gospu. Nisam čula da se neg-
dje dalje pravi takva grah-pita na stari način, 
a većina ostaloga što se nalazi na uskrsnom 
stolu, uglavnom je slično kao i u većini sla-
vonskih mjesta.
• Katarina Kudric, tajnica društva Franjo 
Ebling iz Svetog Đurađa:
– Podravina, a Sveti Đurađ je tik do rijeke 
Drave, zapravo je siromašan kraj tako su 
osnovni sastojci hrane bili oni koji su bili do-
stupni u to godišnje doba. Kao društvo po-
sjećujemo različite manifestacije, ali ovo u 
Podgoraču nas posebno raduje jer pokazuje 
vrijednu gastro tradiciju, a ovakvim manife-
stacijama se svi zajedno trudimo da se to 
spasi od zaborava.

sudjelovalo blizu pedeset različitih društa-
va i udruga iz čitave Slavonije i Baranje, 
ali i šire. Upravo zbog te činjenice ćemo 
nastaviti financirati ovakvu manifestaciju 
– naglasio je Đanić.
Tradiciju treba čuvati
Sve sudionike i brojne goste pozdravila 
je i Zdenka Vukomanović, predsjednica 
HKD-a Podgoračani.
– Ponosna sam na ovakvu dugu tradiciju 
očuvanja kulturnih običaja naših starih. To 
je i naša baština i zato je trebamo njegovati 
i čuvati od zaborava. Drago mi je što su 
sudionici došli ukrasiti svoje stolove ovako 
bogatim delicijama, a članovi stručne ko-
misije dobro će pogledati svaki stol i oda-
brati one koji zaslužuju ponijeti nagrade 
za najbolje aranžiran uskrsni stol, najbolju 
košaricu i najljepšu pisanicu – izjavila je 
Vukomanović.

Važan je sadržaj stola, ali važno je i njegovo ukrašavanje Prepuna dvorana Vatrogasnog doma u Podgoraču

Najljepše uskrsne pisanice Najbolje aranžiran uskrsni stol
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U proteklom razdoblju, napustili su nas 
naši slijedeći donedavni sumještani:

1. Verica Valek, sahranjena 23. travnja 
2019. godine na groblju u Podgoraču 
(Sv. Nikole),

2. Luka Pejić, sahranjen 9. svibnja 
2019. godine na groblju u Razbojištu 
(Sv. Ivana),

3. Zorka Mrvić, sahranjena 13. svibnja 
2019. godine na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

4. Antun Vanjek, sahranjen 14. svibnja 
2019. godine na groblju u Stipanovci-
ma (Svih svetih),

5. Stipan Šimunov, sahranjen 15. 
svibnja 2019. godine na groblju u Bu-
dimcima (Presveto Trojstvo),

6. Mato Vidović, sahranjen 28. svibnja 
2019. godine na groblju u Razbojištu 
(Sv. Ivana),

7. Ljubica Pešut, sahranjena 4. lipnja 
2019. godine na groblju u Bijeloj Lozi 
(Male Gospojine),

8. Miodrag Barač, sahranjen 16. lipnja 
2019. godine na groblju u Bijeloj Lozi 
(Male Gospojine),

9. Željko Vinkešević, sahranjen 28. 
lipnja 2019. godine na groblju u Sti-
panovcima (Svih svetih).

Mali poduzetnici
Posljednjeg dana svib-
nja mnoge prolaznike u 
središtu Podgorača izne-
nadio je zanimljivi štand 
okružen mnoštvom djece. 
Naime, djeca tamošnjeg 
Područnog vrtića »Zvon-
čić« izložila su svoje ru-
kotvorine u sklopu pro-
jekta »Od poduzetnog 
djeteta do poduzetnika«. 

Kako smo saznali od od-
gajateljice Tihane Barić, 
djeca su uz pomoć rodi-
telja tokom godine priku-
pili stvari koje ljudi inače 
bacaju, limenke, staklen-
ke, čepove i slične mate-
rijale koje recikliraju i to 
im služi kao sirovina za 
izradu različitih uporab-
nih predmeta poput svije-
ća, kasica, vaza, magneta 
za hladnjake i privjesaka.

Sve izloženo bilo je po-
nuđeno zainteresiranim 
prolaznicima, ali bez 
klasičnog naplaćivanja. 
Djeca su prikupljala do-
brovoljne donacije, a pri-
kupljena sredstva štede 
za izlet u Đakovo. 

– Projekt »Od poduzet-
nog djeteta do poduzet-
nika« provodimo već 

nekoliko godina i njime 
motiviramo djecu da od 
odbačenih predmeta izra-
de nešto novo. Dio novca 
uložili smo u kupnju di-
daktičkih igračaka i ma-
terijala koje koristimo, a 
prošle godine kupili smo 
limeno skladište za stvari 
koje koristimo – objasni-
la je teta Tihana.

NOGOMETNI ŽIVOT PET OPĆINSKIH KLUBOVA

Kako je završilo proljeće i što donosi jesen

Preminuli sumještani

Iza nas je još jedna nogometna 
sezona koja je uobičajeno zavr-
šila u promjenjivom raspolože-
nju po naše općinske klubove.

Šareno proljeće
U najjačem nogometnom na-
tjecanju Nogometnog središta 
Našice – Drugoj ŽNL Našice 
– igrali su NK Sloga iz Pod-
gorača i NK Mladost iz Stipa-
novaca. Oba kluba su sezonu 
2018./2019. završili u gornjoj 
polovici tablice sigurno udalje-
ni od vrha ali i od dna.

Sloga je ostvarivala bolje re-
zultate na početku natjecanja, 
a bez trećeg mjesta na tablici 
ostali su u posljednjem kolu 
kada su kod kuće izgubili upra-

vo od izravnog takmaca »za 
broncu«.

Istovremeno, stipanovačka 
Mladost se »probudila« upravo 
pri kraju sezone kada su šest 
posljednjih utakmica odigrali 
bez poraza i u konačnici zavr-
šili na sedmom mjestu.

U Ligi NS Našice nastupila su 
tri općinska kluba – Dinamo iz 
Budimaca, Poganovci i Vuka 
iz Razbojišta. Dinamo je na-
tjecanje završio na četvrtom, 
a Poganovci na petom mjestu. 
Da nisu imali onih nesretnih -6 
bodova, zamjenili bi poziciju s 
Dinamom.

Vuka je sezonu završila na de-
vetom mjestu Lige NS Naši-

ce. Da mogu, oni bi najradije 
zaboravili dva posljednja kola 
protekle sezone kada su u dvije 
utakmice primili jedanaest ‘ko-
mada’.

No, pred svima njima su solid-
na tri mjeseca ljetne stanke da 
se klupski konsolidiraju i igrač-
ki ojačaju. Neki od općinskih 
klubova vrlo su ozbiljno krenu-
li u obnovu igračkog kadra i bit 
će zanimljivo pratiti kakve su 
ambicije, ali i realne mogućno-
sti naših klubova u predstojećoj 
sezoni.

Što donosi jesen?
Jesenski dio nogometne sezone 
2019./2020. za klubove koji se 
natječu u II. ŽNL Našice (se-

niori) započinje 25. kolovoza. 
Od naših općinskih klubova u 
ovom rangu natjecanja igraju 
podgoračka Sloga i stipanovač-
ka Mladost. 

Sloga će prvu utakmicu igra-
ti protiv Zoljana u gostima, a 
Mladost će također u prvom 
kolu gostovati i to kod Moti-
čine. Prvu domaću utakmicu 
Slogaši će igrati na svom tere-
nu 31. kolovoza u drugom kolu 
protiv ekipe Vihor II, a utakmi-
ca počinje u 17.30 sati.

Mladost će pak prvo domaćin-
stvo imati tek u trećem kolu 
kada će igrati protiv Omladinca 
iz Vukojevaca. Ova utakmica će 
se igrati 8. rujna s početkom u 
17 sati.

Neki od općinskih klubova vrlo su ozbiljno 
krenuli u obnovu igračkog kadra i bit će za-
nimljivo pratiti kakve su ambicije, ali i realne 
mogućnosti naših klubova u predstojećoj se-
zoni
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NOGOMETNI ŽIVOT PET OPĆINSKIH KLUBOVA

Kako je završilo proljeće i što donosi jesen
II. ŽNL Našice – Seniori 2018/2019

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Đurđenovac 26 22 1 3 97 16 81 67
 2. Motičina 26 18 3 5 80 31 49 57
 3. Željezničar 26 16 2 8 75 46 29 50
 4. Sloga 26 16 2 8 59 39 20 50
 5. Iskrica 26 13 6 7 45 45 0 45
 6. Croatia 26 11 5 10 52 46 6 38
 7. Mladost (S) 26 10 5 11 27 47 -20 35
 8. Seljak 26 9 6 11 48 43 5 33
 9. Slavonija 26 9 4 13 38 50 -12 31
 10. Lila 26 9 4 13 38 55 -17 31
 11. Omladinac (V) 26 9 1 16 36 67 -31 28
 12. Zoljan 26 8 1 17 52 64 -12 25
 13. Polet 26 6 3 17 33 76 -43 21
 14. Šipovac 26 3 3 20 27 82 -55 12

LIGA NS Našice – Seniori 2018/2019

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Zagorac 1952 22 18 1 3 83 20 63 55
 2. Vihor II 22 17 1 4 91 26 65 52
 3. Omladinac (N) 22 15 4 3 94 30 64 49
 4. Dinamo 22 12 4 6 68 43 25 40
 5. Poganovci (-6) 22 13 2 7 70 49 21 35
 6. Mladost (BN) 22 7 5 10 47 65 -18 26
 7. Martin 22 8 2 12 62 93 -31 26
 8. Lađanska 22 6 5 11 31 56 -25 23
 9. Vuka 22 6 3 13 46 73 -27 21
 10. Lug (-6) 22 6 7 9 46 55 -9 19
 11. Seona (-1) 22 2 4 16 27 75 -48 9
 12. Brezik  22 2 2 18 22 102 -80 8

PODGORAČKE 
LJETNE NOĆI 

2019.
– rezervirajte svoje vrijeme  

za 28. srpnja i 4. kolovoza
– dvije ljetne večeri za druženje, 

zabavu, igre, grah i čobanac
– i nešto novo:  

malonogometni turnir
– očekuju vas Općina Podgorač, 

HKD Podgoračani i NK Sloga
– na Dan domovinske 

zahvalnosti, 5. kolovoza 
memorijalna utakmica  
u spomen na policajca  
Željka Kotriša

Općinski derbi između Sloge 
i Mladosti na rasporedu je 6. 
listopada, a igra se u Stipanov-
cima.

Jesenska sezona završava 16. 
studenog za Slogu, te 17. stu-
denog za Mladost.

Klubovi koji se natječu u LNS 
Našice, s jesenskim dijelom 
sezone započinju 1. rujna. Od 
naših općinskih klubova svi su 
domaćini u prvom kolu. Tako 
će Poganovci igrati protiv Bre-
zika, Vuka iz Razbojišta protiv 

Poleta iz Bokšića, a budimački 
Dinamo protiv Luga iz Bokšić 
Luga.

Za njih jesenski dio sezone za-
vršava 10. studenog.

Što se mlađih kategorija tiče, 
naši klubovi su zastupljeni u 
LM NS Našice juniori gdje 
nastupaju podgoračka Sloga i 
stipanovačka Mladost. Za njih 
sezona počinje 24. odnosno 25. 
kolovoza, a završava 2. stude-
nog.

Nikad više registriranih igrača
U Podgoraču je krajem lipnja održana redovita izvještajna sjedni-
ca Skupštine Nogometnog središta Našice. Između ostalog, tom 
je prigodom Ivica Valenčak, predsjednik Nogometnog središta 
Našice, podsjetio kako je ova godina iznimna za Nogometno sre-
dište s obzirom da nikada u povijesti nije bilo više registriranih 
igrača i registriranih selekcija koje se natječu. 

Sjednici je nazočio i Goran Đanić, dopredsjednik Izvršnog odbora 
NS Našice, a kao svojevrsni domaćin i općinski načelnik, Đanić je 
pozdravio sve prisutne i zaželio uspješan rad.
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UČIMO ZAJEDNO 4

Uspjeh naše 
Lane Fišer 

U namjeri da učenicima osiguraju sve što mogu za njihov ra-
zvoj i napredak, Osnovna škola Hinka Juhna i ove je godine 
bila aktivni sudionik projekta »Učimo zajedno 4«.

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, a cilj je osi-
guravanje uvjeta i pružanje potpore za poboljšanje obrazovnih 
postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkci-
oniranje učenika s teškoćama u razvoju kroz redovit sustav 
obrazovanja.

Prema riječima Ane Ivanišić, školske pedagoginje, ključne 
aktivnosti projekta su da se umreženim partnerstvom 38 dioni-
ka s područja Osječko-baranjske županije u provedbi socijalne 
inkluzije i integracije učenika s teškoćama u razvoju osiguraju 
uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju soci-
jalizaciju i emocionalno funkcioniranje 62 učenika s teško-
ćama u razvoju sa osiguranom ciljanom stručnom podrškom 
pomoćnika u nastavi. Time se povećava socijalna uključenost 
i integracija u redovit sustav obrazovanja na vrijeme od četiri 
nastavne godine.

- Naša učenica Lana Fišer je tako osvarila pravo na pomoć-
nicu u nastavi s kojom postiže jako lijepe rezultate. Uspješno 
realizira i prati sve nastavne predmete – ističe pedagoginja.

Iako potpuno narušenih vidnih sposobnosti, Lana je prilikom 
nedavnog otvaranja školske izložbe vlastitih likovnih radova 
(skulptura), zahvaljujući brajevom pismu iščitala i vlastiti li-
teratni izričaj.

Podjelom svjedodžbi za sve 
učenike od prvog do sedmog 
razreda (osmaši su to ranije 
odradili) 1. srpnja je završen 
onaj intenzivni dio školskih 
događanja u Osnovnoj školi 
Hinka Juhna u Podgoraču za 
proteklu 2018./2019. školsku 
godinu. I, dok je jedno završilo, 
drugo je istoga dana upravo po-
činjalo. Naime, istoga dana su 
održavani sastanci s novim pr-
vašićima i njihovim roditeljima 
u matičnoj, ali i u tri područne 
škole.

Nešto ranije (7. lipnja) u škol-
skoj sportskoj dvorani prigod-
nim programom svečano je 
obilježen Dan škole uz nazoč-
nost svih učenika i učitelja, 

Načelnik uručio nagrade najboljima
Općinski načelnik Goran Đanić nazočio je svečanoj podjeli svje-
dodžba učenicima osmih razreda OŠ Hinka Juhna Podgorač. Tom 
prigodom nagradio je najbolje učenike Osnovne škole Hinka Ju-
hna Podgorač s novčanom nagradom u iznosu od 500 kuna po 
učeniku. Pravo na novčanu nagradu imali su učenici koji su svih 
osam razreda osnovne škole završili s prosjekom ocjena 5,00. 
Ove godine pravo na nagradu ostvarile su učenice Nataša Ka-
tanić iz Budimaca i Anđela Marinković iz Budimaca. Načelnik 
Đanić pohvalio je dosadašnji rad nagrađenih učenica i ostalih 
učenika, te je svim osmašima poželio sve najbolje u daljnjem ško-
lovanju i radu. Ujedno je istaknuo kako će se i ubuduće Općina 
Podgorač u suradnji s osnovnom školom uključivati u sve projekte 
vezane uz obrazovanje i rad školske djece na području Općine 
Podgorač.Lanine skulpture izložene u okviru info dana projekta Učimo zajedno 4

Lana Fišer i njezina asistentica Jasmina Glavaš

Načelnik Đanić je svim osmašima zaželio uspjeh u 
daljnjem srednjoškolskom i fakultetskom obrazova-
nju izražavajući nadu kako će većina njih svoju život-
nu budućnost izgrađivati upravo na području općine 
Podgorač

OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA

Završena još jedna školska godina
Svečana priredba u povodu Dana škole opet je napunila školsku dvoranu

Školska ravnateljica Zdenka 
Vukomanović
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brojnih roditelja, bivših djelat-
nika škole, predstavnika općin-
ske vlasti i drugih gostiju.

U dvosatnom programu, svoja 
plesna, recitatorska, pjevačka, 
sviračka i glumačka znanja po-
kazali su učenici od prvog do 
osmog razreda. Uvodno pro-
gramsko ‘pojačanje’ dali su im 
vrtićarci i mali folkloraši. 

Nakon pozdravnog govora 
školske ravnateljice Zdenke 
Vukomanović, uspješni zavr-
šetak još jedne školske godine 
čestitao je općinski načelnik 
Goran Đanić.

- Čestitam učenicima i njiho-
vim roditeljima, te učiteljima i 
asistentima što su zajedničkim 
naporima s uspjehom priveli 

kraju još jednu školsku godinu. 
Dio ukupnog školskog uspje-
ha svakako pripada i ostalom 
školskom osoblju zaključno s 
tetom kuharicom koja već puno 
godina brine o učenicima – na-
glasio je načelnik podsjetivši se 
i svojih školskih dana.

Načelnik Đanić na kraju je 
svim osmašima zaželio uspjeh 

Prema riječima Zdenke Vukomanović, rav-
nateljice Osnovne škole Hinka Juhna, pro-
teklu školsku godinu nastavu je pohađalo 
tristotinjak učenika, a sličan broj učenika 
se očekuje i slijedeće godine. Oscilacije 
su primjetnije u nekim od četiri područne 
škole poput one u Poganovcima gdje će se 
predstojeće godine biti tek jedan učenik, ali 
se prema podacima nadležnih državnih or-
gana već slijedeće godine očekuje upis pet 
novih učenika.

Važno je istaknuti kako je školski kuriku-
lum odrađen i preko plana u nizu školskih 
i izvanškolskih aktivnosti, a učenici su 
ostvarili zavidne rezultate na mnogim škol-
skim natjecanjima na županijskoj razini.

Sukladno potrebama, ali i realnim moguć-
nostima, zahvaljujući dobroj suradnji s op-

ćinskim i županijskim vlastima, u narednom 
razdoblju školu očekuju i neki novi projekti. 
Tako se u dijelu investicijskog održavanja 
očekuje obnova pročelja područne škole u 
Budimcima. Osim toga, u planu je izgrad-
nja školskih sportskih igrališta u Razbojištu 
i Budimcima, a u perspektivi i u Poganovci-
ma. Također, planirano je i uvođenje plina 
u zgradu područne škole u Stipanovcima. 
Postupak je u toku, a čeka se rješavanje 
imovinsko-pravnih okolnosti.

Zavidni rezultati

OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA

Završena još jedna školska godina
Dio nagrađenih učenika i njihovih učitelja-mentora Ništa bez malih folkloraša

u daljnjem srednjoškolskom i 
fakultetskom obrazovanju izra-
žavajući nadu kako će većina 
njih svoju životnu budućnost 
izgrađivati upravo na području 
općine Podgorač.

Nakon ljetnog odmora, učenici 
se u školske učionice vraćaju 9. 
rujna.

Općinski načelnik Goran Đanić

Nastup vrtićaraca



ODRŽAN 7. KUP VATROGASNIH CISTERNI OPĆINE PODGORAČ

Brže, bolje, efikasnije
Podgorački Kup vatrogasnih cisterni jedinstveno je natjecanje gdje vatrogasci imaju priliku pokazati znanje i 
vještine stečene u vladanju vatrogasnom opremom u stvarnoj situaciji

Svečano postrojavanje vatrogasaca Općinski načelnik Goran Đanić zadovoljan odazivom

Već sedmu godinu zaredom, 
pod pokroviteljstvom Općine 
Podgorač i općinskog načelni-
ka, DVD Podgorač je krajem 
lipnja bio domaćin jedinstve-
nog vatrogasnog natjecanja u 
Hrvatskoj, gdje se stečeno zna-
nje, vještine, ali i pripremljenost 
opreme – pokazuje u gotovo 
stvarnoj situaciji i gasi se prava 
vatra. Riječ je o Kupu vatroga-
snih cisterni Općine Podgorač u 
kome je ove godine sudjelova-
lo čak 11 ekipa. Uz domaćine 
iz Podgorača, natjecali su se i 
DVD-i iz Potnjana, Levanjske 
Varoši, Popovca, Gorjana, Dre-
nja, Satnice Đakovačke, Stipa-
novaca, Bizovca i Valenovca, te 
po prvi puta ekipa Javne vatro-
gasne postrojbe iz Našica.

Sve je započelo svečanim po-
strojavanjem ekipa u središtu 
Podgorača ispred općinske 
zgrade, a prisutne je pozdravio 

Goran Đanić, općinski načel-
nik i potpredsjednik Županij-
ske skupštine, potom Vlatko 
Gašić, predsjednik Vatrogasne 
zajednice Našice i Josip Moj-
zeš, predsjednik DVD-a Pod-
gorač. Postrojavanje je vodio 
Danijel Vidačić, zapovjednik 
DVD-a Podgorač

Nakon toga je, uz zvuke va-
trogasnih sirena, uslijedio de-

Defile ulicama Podgorača

Efektna pokazna vježba vatrogasnih profesionalca Natjecanje je vrijedna provjera za moguće intervencije

Opet pobijedili 
Valenovčani
Pobjednički pehar i ove su 
godine zaslužili članovi eki-
pe DVD-a iz Valenovca koji 
su pokazali najviše spretno-
sti, brzine i znanja. Drugi su 
bili ekipa iz DVD-a Stipanov-
ci, a treće mjesto je osvojila 
ekipa domaćina iz DVD-a 
Podgorač.

file vatrogasnih vozila ulica-
ma Podgorača. Pred početak 
natjecanja, pripadnici Javne 
vatrogasne postrojbe Našice 
izveli su složenu i atraktivnu 
pokaznu vježbu demonstrira-
jući vještinu vatrogasaca i moć 
vatrogasne opreme koju koriste 
prilikom prometnih nesreća.

- Zadovoljan sam odazivom i 
pokazanom spremnošću vatro-
gasaca. To je ujedno i provjera 
prije žetvene sezone kada su 
nerijetko moguće vatrogasne 
intervencije – istaknuo je na-
čelnik Đanić, naglašavajuči 
kako Općina Podgorač posljed-
njih desetak godina ulaže veli-
ka sredstva u vatrogastvo.


