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01 | Siječanj/January

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1. 1. Nova godina, 6. 1. Sveta tri kralja

OPĆINA PODGORAČ

03 | Ožujak/March

pon uto sri čet pet sub ned

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

05 | Svibanj/May

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1. 5. Praznik rada 
30. 5. Dan državnosti

07 | Srpanj/July

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

09 | Rujan/September

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

11 | Studeni/November
pon uto sri čet pet sub ned

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1. 11. Svi sveti, 18. 11. Dan sjećanja na 
žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja 
na žrtvu Vukovara i Škabrnje

02 | Veljača/February

pon uto sri čet pet sub ned

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

14. 2. Dan Općine Podgorač

04 | Travanj/April

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
12. Uskrs, 13. Uskrsni ponedjeljak

06 | Lipanj/June

pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
11. 6. Tijelovo,  
22. 6. Dan antifašističke borbe

08 | Kolovoz/August

pon uto sri čet pet sub ned

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
5. 8. Dan domovinske zahvalnosti 
15. 8. Velika Gospa

10 | Listopad/October

pon uto sri čet pet sub ned
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

12 | Prosinac/December
pon uto sri čet pet sub ned

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
25. 12. Božić 
26. 12. Sveti Stjepan

2020.

UZ OVAJ BROJ DAR 
ČITATELJIMA
Poseban poklon 
čitateljima – 
Kalendar za 
2020. godinu
Uz ovaj broj 
Informativnog lista 
Općine Podgorač, 
općinski načelnik 
Goran Đanić 
svakom čitatelju 
daruje kalendar za 
2020. godinu

ZAPOČELA IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA PODGORAČ

Projekt vrijedan više od pet 
milijuna kuna EU sredstava
Ovi radovi obuhvaćaju rekonstrukciju postojećeg doma i spremišta te nadogradnju garaže i uređenja ovog 
dijela centra Podgorača. Planirana vrijednost projekta je skoro 5,3 milijuna kuna, što su najveća financijska 
sredstva jednokratno uložena u Općinu Podgorač, a osigurana su u sto postotnom iznosu iz EU fondova – 
istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić
Točno 80 godina nakon što je 1939. godi-
ne izgrađen sadašnji Hrvatski vatrogasni 
dom, u Podgoraču su 10. prosinca ove go-
dine započeli radovi na izgradnji Vatroga-
snog centra Podgorač. Budući Vatrogasni 
centar će, zajedno s također obnovljenim 
Domom, biti funkcionalno spojen u jedin-
stven kompleks namjenjen prvenstveno 
radu DVD-a Podgorač, ali i značajnim do-
gađanjima važnim za čitavu zajednicu.

– Ovi radovi obuhvaćaju rekonstrukciju 
postojećeg doma i spremišta te nadograd-
nju garaže i uređenja ovog dijela centra 
Podgorača. Planirana vrijednost projekta 

je skoro 5,3 milijuna kuna, što su najveća 
financijska sredstva jednokratno uložena u 
Općinu Podgorač, a osigurana su u sto po-
stotnom iznosu iz EU fondova – istaknuo 
je općinski načelnik Goran Đanić, dodaju-
ći kako je ova investicija strateški vrlo važ-
na za razvoj vatrogastva, kulturnog i sport-
skog života stanovništva Općine Podgorač, 
ali i Osječko-baranjske županije.

Završetak radova je predviđen za kraj rujna 
2020. godine, a točnije će se znati u proljeće 
budući da je teško predvdjeti kakva će biti 
predstojeća zima i hoće li vremenske prilike 
pogodovati građevinskim poslovima.

U svakom slučaju, ova dugoročno vrijedna 
investicija rezultat je silne upornosti i rada 
čitave općinske uprave, a osobito načelnika 
Đanića. Tim povodom, općihnski načelnik 
izrazio je zahvalnost svojim suradnicima, 
općinskim vijećnicima, kao i konzultanti-
ma koji su sudjelovali u projektu natjeca-
nja za sredstva europskih fondova.

Inače, izvođač radova je tvrtka Tehno-
elektro d.o.o. iz Đakova. Radi se o respek-
tabilnoj tvrtki koja iza sebe ima poslovne 
rezultate, pa se načelnik nada da će radovi 
i ovdje biti uspješno i kvalitetno izvedeni. 

(NASTAVAK NA 2. STRANICI)

Sretne blagdane  
i novu, 2020. godinu 
svim stanovnicima 
općine Podgorač 

žele 

članovi Općinskog vijeća  
i općinski načelnik  
Goran Đanić
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Adaptacija 
nogostupa  
u Bijeloj Lozi
Završena je adaptacija nogo-
stupa u Ulici Pavla Pejače-
vića na dijelovima ulice gdje 
pješačka staza nije izvedena. 
Riječ je o izgradnji više od 
630 metara pješačke staze, 
a čitava investicija je vrijedna 
nešto više od 300 tisuća kuna. 
I to je još jedan oblik ulaganja 
europskih sredstava u Općini 
Podgorač. Naime, ovako utro-
šena sredstva bit će prijavlje-
na kao prihvatljivi trošak na 
Natječaj za provedbu mjere/
tipa operacije: 7.4. Ulaganja 
u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovniš-
tvo, koju provodi Lokalna ak-
cijska grupa Karašica (LAG 
Karašica).

Ova investicija ima i važan 
prometno-sigurnosni značaj 
za tamošnje stanovnike. Nai-
me, zbog dosadašnjeg nepo-
stojanja odgovarajućeg nogo-
stupa u glavnoj ulici u naselju 
Bijela Loza, mnogi stanovnici 
toga općinskog naselja bili su 
prisiljeni koristiti prilično pro-
metnu cestu dovodeći time u 
nesigurnost i sebe i ostale su-
dionike u prometu.

Isplata božićnica umirovljenicima
Kao i proteklih godina, i ove su godine u općinskom 
proračunu osigurana sredstva za isplatu božićnica 
svim umirovljenicima s prebivalištem na području 
općine Podgorač. Svaki umirovljenik ima pravo na 
božićnicu u iznosu 150 kuna. U svim općinskim nase-
ljima od 9. do 13. prosinca je u prostorijama tamošnjih 
vatrogasnih ili društvenih domova, odnosno u škol-
skim prostorima organizirana isplata kako bi božićni-
ca mještanima bila što dostupnija. 

Umirovljenici koji imaju pravo na božićnicu, a nisu bili 
u mogućnosti doći tih dana, svoje božićnice mogu 
podići najkasnije još do 20. prosinca u prostorijama 
Općine Podgorač. 

ZAPOČELA IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA PODGORAČ

Projekt vrijedan više od pet 
milijuna kuna EU sredstava 

(Nastavak s prve stranice)

Čitav posao ove vrijedne inve-
sticije započeo je još prošle go-
dine kada je Općina pristupila 
pripremi i financiranju potreb-
ne projektne dokumentacije. 
Tako je Općina Podgorač 2018. 
godine, temeljem Pravilnika o 
provedbi Mjere 7 »Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima« iz Programa rural-
nog razvoja Republike Hrvat-
ske za razdoblje 2014. – 2020. 
godine i Natječaja za proved-
bu podmjere 7.4.1. »Ulaganja 
u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu – sektor lokalna 
infrastruktura«, podnijela Agen-
ciji za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju za-
htjev za potporu za projekt »Re-
konstrukcija, dogradnja i nado-
gradnja DVD Podgorač« (dom, 
spremište i garaža).

Još se jednom pokazalo kako 
je važno odraditi kvalitetene 
pripreme, te je nakon provede-
ne administrativne obrade ovaj 
podgorački projekt pozitivno 
ocijenjen, a odobrena potpo-
ra iznosi točno 5.296.688,13 
kuna. 

Tako je općinski načelnik Go-
ran Đanić 20. svibnja ove go-
dine s Agencijom za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i rural-
nom razvoju zaključio Ugovor 

o financiranju obnove i izgrad-
nje Vatrogasnog centra u Pod-
goraču.

Time će se urediti sadašnji pro-
stor Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Podgorač na način da 
će se rekonstruirati i dograditi 
garaža, spremište, uredi, toranj, 
učionica i sanitarni čvorovi. 
Vatrogasci time dobivaju bolje 
uvjete rada, a sve s ciljem još 
bolje sigurnosti stanovništva. 

- Ovo je svakako povijesni 
događaj za Općinu Podgorač 
i najveća do sada odobrena 
sredstva iz EU fondova za našu 
općinu – naglasio je nakon pot-
pisivaja Ugovora načelnik Đa-
nić istaknuvši zadovoljstvo što 
je Općina Podgorač ostvarila 
jedan u nizu od pripremljenih 
velikih projekata koji su spre-
mni za povlačenje sredstava iz 
Europske unije. 

Novi projekti vrijedni 50 milijuna kuna
Prilikom početka izgradnje Vatrogasnog centra, općinski načelnik 
Goran Đanić najavio je i čitav niz novih projekata koje je Općina 
Podgorač već pripremila za sufinanciranje iz fondova EU. 

- U pripremi su projekti vrijedni ukupno oko 50 milijuna kuna, a koji 
će biti nominirani na fondove EU. To su rekonstrukcija nogostupa 
u Podgoraču, rekonstrukcija mjesnog groblja, izgradnja sportskog 
centra, izgradnja ceste u Poduzetničkoj zoni, kao i izgradnja više 
nerazvrstanih cesta u općinskim naseljima – naglasio je Đanić, 
dodajući kako će svi oni pridonijeti razvoju ne samo općine Pod-
gorač već i Osječko-baranjske županije.
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POTPISAN VRIJEDAN PROJEKT O SUFINANCIRANJU VODNO-KOMUNALNIH EUROPSKIH PROJEKATA 

I Općina Podgorač je partner u projektu

ODRŽANA POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Usvojen rekordan općinski proračun
Velikom većinom glasova vijećnika prihvaćen je 
predloženi općinski proračun za 2020. godinu u izno-
su od 25 milijuna kuna
Početkom prosinca je održana 
17. sjednica sadašnjeg sazi-
va Općinskog vijeća Općine 
Podgorač. Bila je to posljednja 
ovogodišnja sjednica, a središ-
nja tema je bilo usvajanje op-
ćinskog propračuna za predsto-
jeću 2020. godine. 

Velikom većinom glasova vi-
jećnika prihvaćen je predlože-
ni općinski proračun za 2020. 
godinu u iznosu od točno 
25.097.200,00 kuna. 

Prema riječima općinskog na-
čelnika Gorana Đanića, radi 
se o zaista respektabilnom 
iznosu kojim je on kao predla-
gač iznimno zadovoljan. 

EU natječaje tek čekamo
– Pri tome želim istaknuti kako 
ovim iznosom nisu obuhvaće-
ni oni naši projekti koji će biti 
uvršteni kada budu raspisani 
EU natječaji za koje Općina 
ima već spremne projekte i to 
u ukupnom u iznosu od goto-
vo 50 milijuna kuna – rekao je 
Đanić.

Najveći dio proračunom plani-
ranih investicija odnosi se na 
rekonstrukciju, izgradnju i ob-
novu općinskih naselja te po-

moći građanima. Tako se za Sti-
panovce konkretno planira re-
konstrukcija kanalizacije, dijela 
mrtvačnice, nastavak izgradnje 
nogostupa te renoviranje tamoš-
njeg mjesnog doma. U Kršinci-
ma je planirana izgradnja vatro-
gasnog spremišta, u Ostrošinci-
ma rekonstrukcija nogostupa, a 
u Razbojištu izrada projekta i 
troškovnika rekonstrukcija ce-
ste u Ulici Vladimira Nazora te 
nastavak uređenja nogostupa.

Video nadzorom protiv 
vandalizma
U Bijeloj Lozi će se raditi na 
rekonstrukciji pješačke staze u 
tamošnjoj Ulici Branka Kolara, 
te od mosta do groblja. Novost 
predstavlja i ugradnja video 
nadzora na pojednim mjestima 
u Budimcima i Stipanovcima 
budući da su zabilježeni slučaje-
vi vandalizma kojima se uništa-
va javna imovina. Slični uređaju 
za video nadzor bit će postavlje-
ni i na određenm mjestima u 
Podgoraču kako bi se spriječio 
ili sankcionirao eventualni van-
dalizam nad javnim dobrima.

Nadalje, u Poganovcima bi se 
trebao urediti tamošnji mjesni 
dom, te izgradnja fontane.

U Razbojištu se očekuje i po-
četak izgradnje kanalizacije. To 
će, naravno, ovisiti o Našičkom 
vodovodu, odnosno Hrvatskim 
vodama kao bitnim partnerima 
u tom projektu.

Briga za mještane
Pored ovih komunalno-infra-
strukturnih investicija, općin-
skim proračunom je planirana 
i briga za sve mještane kroz 
konačno pokretanje projekta 
»Zaželi«, kao i financiranje 
različitih potreba udruga s po-
dručja kulture, sporta i drugih 
društvenih aktivnosti. Narav-
no, osiguravaju se i sredstva 
za redovitu isplatu božićnica, 
usksrsnica, darova za djecu, za 

subvenciju školskog prijevoza, 
stipendija i sličnih potreba mje-
štana.

Na ovoj sjednici, vijećnici su 
prihvatili i projekcije proraču-
na Općine Podgorač za razdo-
blje do 2022. godine te reba-
lans ovogodišnjeg općinskog 
proračuna. 

Donesena je i Odluka o načinu 
upravljanja i korištenja sport-
skih građevina u općinskom 
vlasništvu te Odluka o dodjeli 
stipendije Općine Podgorač za 
sljedeću studijsku godinu, a s 
kojima su u međuvremenu već 
i potpisani ugovori kako bi im 
što prije krenula redovita ispla-
ta stipendija.

Krajem studenog su u prostorijama Osječ-
ko-baranjske županije potpisani ugovori o 
dodjeli bespovratnih sredstava i ugovori o 
sufinanciranju vodno-komunalnih europ-
skih projekata za gradove Beli Manastir 
i Našice te općine Semeljci, Podgorač, 
Donja Motičina i Feričanci. Vrijednost tih 
projekata, sufinanciranih iz Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-
2020., iznosi nešto više od 573 milijuna 
kuna.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomi-
slav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih 
voda Zoran Đuroković potpisali su ugo-
vore s korisnicima i partnerima projekata 
među kojima je bila i Ljiljana Grbić, zamje-
nica načelnika Općine Podgorač. 

- Potpisali smo ugovore za tri aglomeracije 
u vrijednosti više od pola milijarde kuna, no 

to je samo dio mjera koje radimo po pitanju 
vodnog i komunalnog gospodarstva. Infra-
struktura vodoopskrbe i odvodnje u našoj 
županiji je među najkvalitetnijima u Hrvat-
skoj, a taj razvoj ćemo i nastaviti uz pomoć 
resornih ministarstva i Hrvatskih voda. Uz 
aglomeracije, izuzetno su nam važni i su-
stavi za navodnjavanje, koji su jedan od 

strateških projekta Osječko-baranjske žu-
panije, a što dopunjujemo izgradnjom Re-
gionalnog distribucijskog centra za voće i 
povrće – rekao je tom prigodom osječko-
baranjski župan Ivan Anušić.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran 
Đuroković zahvalio je na kvalitetno pripre-
mljenim projektima te podsjetio da u njima 
samo četiri do šest posto prihvatljivih troš-
kova snose jedinice lokalne samouprave, 
dok su oko 70 posto bespovratna sredstva 
EU, a oko 25 posto snosi proračun Republi-
ke Hrvatske. Konkretno, od danas ugovore-
nih 573 milijuna kuna čak 322 milijuna kuna 
su sredstva EU.

Prema riječima ministra Ćorića sada slijede 
javni natječaji i početak radova, a do 2023. 
godine bit će puštene u pogon sve ugovo-
rene aglomeracije. 

Zamjenica načelnika Općina Podgorač 
Ljiljana Grbić prigodom potpisivanja Ugovora

Predloženi rekordni proračun prihvaćen je većinom glasova vijećnika
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NAKON ŠTO JE IZGRAĐENA VODOVODNA MREŽA, KREĆE VELIKI PROJEKT IZGRADNJE 
KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

U Općini Podgorač 
»napali« i projekt odvodnje
Izgradnja kvalitetnog sustava odvodnje prema visokim kriterijima i standardima Europske Unije, ali i zbog 
konfiguracije terena na području općine Podgorač, tehnološki je bitno zahtjevniji i financijski višestruko sku-
plji projekt nego što je to bila izgradnja vodovodne mreže

Nedavnim početkom radova na iskopima 
za buduću cjelovitu kanalizacijsku mrežu 
s pripadajućim pročistačima i ostalom po-
trebnom opremom u Reljkovićevoj ulici u 
Stipanovcima, započeli su zahtjevni radovi 
na izgradnji sanitarno-fekalne odvodnje 
naselja Stipanovci. 

Naime, u rješavanja kapitalnih komunalno-
infrastrukturnih potreba u dijelu vodopskr-
be i odvodnje, zbog ranije poznatih proble-
ma čestih suša i nestašice vode u bunarima, 
u Općini Podgorač su prije desetak godina 
prednost dali izgradnji vodovodne mreže. 
U tom je cilju proteklih godina izgrađeno 
više od 80 kilometara vodovodne mreže 
za što je utrošeno 15-ak milijuna kuna. 
Sada, kada je vodovodni priključak došao 
do pred svaku obiteljsku kuću u svih devet 

općinskih naselja i kada se svi stanovnici 
podgoračke općine mogu priključiti na iz-
građenu vodovodnu mrežu, došlo je na red 
izgraditi i kanalizacijski sustav.

Pri tome je važno znati kako je izgradnja 
kvalitetnog sustava odvodnje prema vi-
sokim kriterijima i standardima Europ-
ske Unije, ali i zbog konfiguracije terena 
na području općine Podgorač, tehnološki 
bitno zahtjevniji i financijski višestruko 
skuplji projekt nego što je to bila izgradnja 
vodovodne mreže.

Upravo zbog velikog značaja početka ta-
kvog posla, u Stipanovcima su na početku 
radova u Reljkovićevoj ulici nazočili op-
ćinski načelnik Goran Đanić, zamjenik 
direktora Vodnogospodarskog odjela za 
Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Ma-
rio Spajić, predsjednik Uprave Našičkog 
vodovoda Oto Dudjak i član Uprave Ma-
rio Repinc te općinski vijećnici Općine 
Podgorač. 

Krenulo je od Reljkovićeve ulice Goran Đanić, Mario Spajić i Oto Dudjak

Đanić: U izradi su projekti 
za čitav sustav
– Projekti izgradnje odvodnje postoje za 
naselja Stipanovci i Razbojište, a projek-
tira se i odvodnja za Bijelu Lozu, Budimce 
i Poganovce, dakle cjelokupan sustav za 
Općinu Podgorač. Odlučeno je da se na-
stavi izgradnja u Stipanovcima jer su tu 
već prije postavljene cijevi – istaknuo je 
načelnik Đanić, dodajući kako samo ovaj 
početni korak u Stipanovcima financijski 
vrijedi nešto više od 3,5 milijuna kuna. 

Đanić je najavio je da će uskoro biti ugo-
voren i posao izgradnje sustava pročista-
ča, te je zahvalio Hrvatskim vodama kao 
suinvestitorima, Našičkom vodovodu na 
odličnoj suradnji te Osječko-baranjskoj 
županiji na potpori. 

Dudjak: To je veliki posao
Predsjednik Uprave Našičkog vodovoda 
Oto Dudjak rekao je kako je dosad izgra-
đeno 3.144 metara kanalizacije, a ovo 
što će se dalje graditi je uglavnom tlačna 
kanalizacija. 

– Ovim projektom bit će riješena i kana-
lizacija, ali i pročišćavanje otpadnih voda 
za naselje Stipanovci. To je veliki posao 
jer se realizira po standardima Europske 
unije. Osim toga, investicija kanalizacije 
je znatno složenija od vodovoda pa će i 
duže trajati. Što se tiče ove kalendarske 
godine, započeti radovi će trajati će sve 
dok to vremenski uvjeti dopuste – obja-
snio je Dudjak.

Spajić: Hrvatske vode 
najveći investitor
Zamjenik direktora Vodnogospodarskog 
odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih 
voda Mario Spajić rekao je kako Hrvatske 
vode zajedno s vodovodnim tvrtkama i 
jedinicama lokalne samouprave sudjelu-
ju u finaniciranju projektiranja javne vo-
doopskrbe i odvodnje i to u omjeru gdje 
80 posto sredstava daju Hrvatske vode, 
a preostalih 20 posto isporučitelj usluge i 
jedinica lokalne samouprave.

Početak velikog projekta
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TEMELJITA OBNOVE DVIJE ULICE U BUDIMCIMA

Dobro planiranje  
donosi još bolji rezultat
Radovi u Mlinskoj ulici bi mogli završiti već do kraja ove godine, a paralelno teku 
radovi i u Vukovarskoj ulici

Stara izreka kaže kako je dobra 
priprema najmanje pola obav-
ljenog posla. To zaista vrijedi 
za sve što se radi, pa tako u 
ovom slučaju i za obnovu uli-
ca. Naime, planiranje potrebnih 
sredstava i nužna izrada pro-
jektne dokumentacije u podgo-
račkoj općinskoj upravi i nad-
ležnim institucijama započela 
je još prošle godine. 

Konkretni radovi na obnovi 
Mlinske ulice u Budimcima 
započeli su 5. studenog, a mje-
sec dana kasnije prvi slojevi 
asfalta već su se zacrnili u ovoj 
budimačkoj ulici. I ne samo 
to, obnova ulica podrazumje-
va i zahtjevne radove na izradi 
oborinske odvodnje i gradnju 
prilaznih mostova i staza skoro 
do ulaza u obiteljske kuće. Ili, 
kako bi se to u narodu reklo: 
ćuprija do svake kapije!

Radovi na rekonstrukciji kolni-
ka i oborinske odvodnje, tjedan 
poslije Mlinske, započeli su i u 
Vukovarskoj ulici, a rok za do-
vršetak radova u obje ulice je 
90 kalendarskih dana. Projek-
tom je u obje ulice obuhvaćeno 
rušenje dotadašnjeg makadam-
skog puta, izrada modernog 
kolnika s asfaltnim zastorom 
širine 5,5 metara te izrada kol-
nih prilaza – objasnio je na po-
četku radova Josip Korajac, 
predstavnik izvođača radova, 
tvrtke GRAVIA.

Nesumnjivo je kako će ovaj 
projekt poboljšati život sta-
novnicima brojinih kućansta-
va koje žive u ove dvije ulice. 
Ovakve obnove će biti nastav-
ljene i u drugim mjestima na 
području općine Podgorač. Za 
sada je u planu obnova u dese-
tak ulica.

Ukupna vrijednost asfaltiranja 
i uređivanja ovih dvaju budi-

mačkih ulica iznosi oko 2,4 mi-
lijuna kuna. 

– Jednu ulicu nam sufinanci-
ra Ministarstvo graditeljstva 
s 391.000 kuna, a drugu ulicu 
sufinancira Ministarstvo re-
gionalnog razvoja sa 120.000 
kuna. Ostatak sredstava je osi-
gurano iz izvornog proračuna 
Općine Podgorač. Do sada smo 
isprojektirali već desetak ulica, 
a za to imamo i građevinske 
dozvole – naglasio je prilikom 
početka radova načelnik Opći-
ne Podgorač Goran Đanić.

Ovako je izgledala Mlinska ulica 5. studenog, ... a ovako mjesec dana kasnije

Načelnik Đanić i inženjer Korajac na početku radova u Mlinskoj ulici

Veliki investicijski zamah Općine Podgorač
Općinski načelnik ističe kako je ovaj projekt nastavak investicij-
skog ciklusa koji u Općini Podgorač traje već gotovo osam godina. 
Nakon što je u potpunosti izgrađen vodovod, projektira se i gradi 
i kanalizacija, a plan je nastaviti radove u Bijeloj Lozi, Poganovci-
ma, Budimcima i Razbojištu.

– Potom slijedi rekonstrukcija nogostupa, mrtvačnice te sportskog 
i vatrogasnog centra u Podgoraču, kao i izgradnja ceste u Podu-
zetničkoj zoni Podgorač iz projekta Slavonija. Neki su projekti u 
fazi ugovaranja, neki u fazi projektiranja, a neki u izgradnji tako 
da se u Općini Podgorač radi na projektima ukupno vrijednim oko 
50 milijuna kuna, o čemu smo prije desetak godina mogli samo 
sanjati – istaknuo je načelnik Đanić.
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U Budimcima se obnavljaju dvije važne javne 
zgrade – škola i ambulanta. U završnoj je fazi 
energetska obnove Zdravstvene stanice Budim-
ci, a gotovo dvije trećine sredstava sufinancira-
na su sredstvima Europske unije iz Europskog 
fonda za regionalni razvoj. Također, započela i 
obnova pročelja Područne škole Budimci. Nai-
me, iako je zgrada budimačke škole izgrađena 
ne baš tako davne 2006. godine, pročelje zgra-
de vidno je oštećeno i bilo je nužno zaustaviti 
daljnje ozbiljnije propadanje.

Upravo takve obnove koje dolaze iz segmenta 
županijskih projekata pokazuju značaj činjeni-
ce da općinski načelnik Goran Đanić obnaša i 
dužnost potpredsjednika Županijske skupšti-
ne, odnosno da se i sa županijske razine brine 
o ravnomjernom razvoju svih dijelova županije.

Još jedna podgoračka jesenska noć pro-
tekla je u slavu slavonske pjesme i stiha, 
narodnih nošnji i veselja, a Podgoračem je 
odjekivala slavonska, ali i podravska i za-
gorska pjesma. Naravno, riječ je o tradici-
onalnoj podgoračkoj manifestaciji, smotri 
folklora i narodnih običaja »Oj, jesenske 
duge noći« koja je 26. listopada održana u 
sportskoj dvorani Osnovne škole Hinka Ju-
hna u Podgoraču. Bilo je to već po 29. put.

Smotra je održana u organizaciji HKD-a 
Podgoračani, te uz pokroviteljstvo Općine 
Podgorač i općinskog načelnika Gorana 
Đanića, a ove je godine okupila osam sku-
pina različitih kulturno-umjetničkih dru-
štava. 

Zaželjevši dobrodošlicu svim sudionicima 
i gostima, Zdenka Vukomanović, pred-
sjednica HKD Podgoračani, zahvalila se 
svim društvima na odazivu, kao i onima 
koji su pomogli organizaciju ove smotre 
folklora.

Smotru je otvorio općinski načelnik i pot-
predsjednik Skupštine Osječko-baranjske 
županije Goran Đanić, koji je još jednom 

Do zaključenja ovog broja Informativnog 
lista Općine Podgorač, na području opći-
ne rođeno je šestoro naših novih sumje-
štana. Njihovim je roditeljima iz općin-
skog proračuna isplaćena pomoć za no-
vorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.

1. Mateo Filipović, rođen 9. listopada 
2019. godine, sin Slavka i Merime iz 
Bijele Loze,

2. Ivan Džanija, rođen 12. studenoga 
2019. godine, sin Gorana Džanija i 
Svjetlane Amić iz Podgorača,

3. Mile Amić, rođen 8. studenoga 2019. 
godine, sin Maria i Tanje iz Podgorača,

4. Ivan Amić, rođen 11. studenoga 2019. 
godine, sin Nebojše i Nene iz Podgora-
ča,

5. Lea Walter, rođena 13. studenoga 
2019. godine, kćerka Marina i Tee iz 
Budimaca,

6. Noa Mrvić, rođen 5. prosinca 2019. 
godine, sin Milana i Mirele iz Budima-
ca.

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

U proteklom razdoblju, napustili su nas 
naši slijedeći donedavni sumještani:
1. Milan Đanija, sahranjen 21. listopada 

2019. godine na groblju u Razbojištu 
(Sv. Ivana),

2. Slavica Greč, sahranjena 30. listopa-
da 2019. godine na groblju u Budimci-
ma (Presveto Trojstvo),

3. Mira Hećimović, sahranjena 22. stu-
denog 2019. godine na groblju u Pod-
goraču (Sv. Nikole),

4. Mata Marinković, sahranjen 5. pro-
sinca 2019. godine na groblju u Bu-
dimcima (Presveto Trojstvo),

5. Štefanija Buček, sahranjena 11. pro-
sinca 2019. godine na groblju u Poga-
novcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepomu-
ka).

Preminuli sumještani

Naši novi sumještani

Iako joj je tek 13 godina, fasada je prilično 
oronula

Budimačka ambulanta uskoro će dobiti 
suvremen izgled

FOTO VIJEST

Obnove budimačke škole i ambulante

PO 29. PUT ODRŽANA SMOTRA FOLKLORA »OJ JESENSKE DUGE NOĆI«

Pravi doprinos očuvanju 
kulturne baštine

Zajednička fotografija nakon mise

Općinski načelnik Goran Đanić



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ 7 ׀PROSINAC 2019.

POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU 
STUDENATA

Dogodine veće stipendije
Općinski načelnik Općine Podgorač Goran Đanić početkom 
prosinca je organizirao svečani prijem stipendista i potpisivanje 
Ugovora o dodjeli stipendija Općine Podgorač studentima za 
studijsku 2019./2020. godinu. 

Kako je prigodom potpisivanja ugovora istaknuo, Općina svake 
godine dodjeljuje stipendije studentima u iznosu 600 kuna mje-
sečno. Želja je Općine – rekao je načelnik Đanić – imati što više 
visokoobrazovanih ljudi koji će svoju egzistenciju ostvariti na 
podgoračkom području pa stoga Općina ulaže sredstva i u opre-
manje poduzetničke zone i komunalnu infrastrukturu. 

Za iduću studijsku godinu načelnik je najavio povećanje stipen-
dija na 800 kuna mjesečno. Stipendija je dodijeljena za osmero 

studenata koji su istaknuli kako im je stipendija dobrodošla fi-
nancijska pomoć za podmirenje troškova prijevoza, stanovanja 
ili prehrane.

istaknuo značaj ovakve manifestacije ne 
samo za Općinu Podgorač nego i za čitavu 
Osječko-baranjsku županiju. Načelnik Đa-
nić je naglasio kako će i Županija i Općina 
i dalje podupirati rad HKD-a Podgoračani, 
ali i ovakve manifestacije jer one pridono-
se očuvanju kulturne baštine Slavonije i 
Baranje.

– Ponosan sam na članove HKD-a Podgo-
račani koji već godinama njeguju tradiciju 
i narodne običaje i prenose ih na mlađe ge-
neracije te uspješno organiziraju ovu smo-
tru folklora, ali i druge manifestacije tije-
kom godine– istaknuo je Đanić, zahvalivši 
svima koji su došli podržati smotru folklo-

PO 29. PUT ODRŽANA SMOTRA FOLKLORA »OJ JESENSKE DUGE NOĆI«

Pravi doprinos očuvanju 
kulturne baštine Tko je nastupao

Uz domaćine, malu i veliku sekciju HKD 
Podgoračani, publici su se pjesmama i 
plesovima i bogatim narodnim nošnjama 
predstavili KUU Voćin, KUD »Dika« Slati-
na KUD »Zdenac« Zdenci, Zavičajni klub 
Zagoraca »Zagorec« Josipovac, HKUD 
Harkanovci i KUD »Đeram« Viljevo.

Zajednička fotografija nakon mise Početak domaćina – HKD Podgoračani uz pjesmu »Oj jesenske duge noći«U iščekivanju nastupa

ra u Podgoraču, kao i trud svih uključenih 
u organizaciju.

Uoči početka dvosatnog programa smotre, 
održana je svečana sveta misa za sve su-
dionike smotre u susjednoj Župnoj crkvi 
svetog Nikole u Podgoraču, a predvodio je 
podgorački župnik Željko Benković.

Predsjednica HKD-a Podgoračani Zdenka 
Vukomanović

Na mladima noći ostaju

Nakon završetka smotre i predstavljanja 
svih sudionika, u domu DVD-a Podgorač 
organiziran je prigodan domjenak uz na-
stup tamburaškog sastava Kontra.
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Na poziv vjernika adventističke 
crkve u Stipanovcima, općinski 
načelnik Goran Đanić sudjelo-
valo je u redovitom subotnjem 
bogoslužju koje se održava u 
stipanovačkoj crkvi.

Pored sudjelovanja u svečanosti 
bogoslužja i razgovora s vjerni-
cima, načelniku je to bila i pri-
goda da se uvjeri u svrhovitost 
utrošnje sredstava koje Općina 
Podgorač izdvaja za vjerske za-
jednice koje djeluju na području 
općine.

- Pozvali smo općinskog na-
čelnika u službeni posjet našoj 
vjerskoj zajednici, ali i da uve-
liča naše subotnje bogoslužje. 

BUDIMAČKA PAROHIJA DOBILA NOVOG PAROHA

Dobrota ljudi 
najveći je potencijal

O dijelu mnogih pastoralnih ak-
tivnosti koje su se ovih dana do-
gađale u Župi Podgorač, za naš 
list doznajemo od župnika Želj-
ka Benkovića. Naravno, pored 
dijela onoga što se dogodilo, po-
zivamo vas i na ono što tek slijedi 
u danima uoči Božića. 

Bračne obljetnice 
U sklopu pastoralnih aktivnosti 
u župi sv. Nikole Biskupa u Pod-
goraču i ove godine upriličena je 
nedjelja bračnih jubileja, gdje su 
se u župnoj crkvi okupili bračni 
parovi koji slave svoje bračne 
obljetnice. Bila je to njihova pri-
goda prisjetiti se dana kada su 
sklopili svoju bračnu zajednicu, 
ali jednako tako i obnoviti svoje 
bračne zavjete. 

Ovogodišnji jubilarci s pede-
set godina braka bili su Antun i 
Ljubica Sečan iz Stipanovaca, a 
ostali ovogodišnji slavljenici su 
Jasmina i Pero Levačić iz Ke-

Na čelu budimačke parohije od 
ove je jeseni novi paroh. Riječ je 
o protojereju Aleksandru Vuka-
dinoviću, koji je u Budimce sti-
gao nakon dugogodišnjeg služ-
bovanja u baranjskom Popovcu. 
- Budimačku parohiju doživio 
sam kao jedno krasno djelo mo-
jih prethodnika, koje i nadalje po 
ugledu na njih treba njegovati i 
brižljivo proučavati neslućene 
potencijale. Dobrota ljudi koje 
sam upoznao za ovo kratko vri-
jeme upravo je taj neslućeni po-
tencijal – rekao je za naš općin-
ski list paroh Aleksandar.

 ● Budimačka parohija je prostorno prilič-
no velika. Obuhvaća čak 13 naselja, a po-
red parohijskog hrama u Budimcima ima 
još četiri hrama i jednu bogomolju. Već te 
činjenice govore o tome kako je potrebno 
mnogo vještine da bi se kvalitetno organizi-
rao vjernički život. Kako će konkretno biti 
organiziran vjernički život ponajprije u na-
seljima općine Podgorač. Dakle, u Budimci-
ma, Poganovcima i Bijeloj Lozi gdje postoje 
hramovi, te u Podgoraču i Ostrošincima?
- Opremiti se treba kad čovjek namjeri mnogo 
preduzeti. Moji prethodnici mnogo su predu-
zeli i vidim: bili su opremljeni vrjednoćom, 
strpljivošću, entuzijazmom, ljubavlju, požr-
tvovnošću, vjerom u Boga i uspjeh, i tko zna 
sa koliko još zlatotkanih i sitno graviranih 
vrlina. I ja ću tako Božjom pomoći! Sabirati 
ću i navješćivati svojom pojavom, glasom i 
svom raspoloživom snagom Buduće Carstvo 
Nebesko svakom koji ima uši da čuje. Ako se 
slučajno dogodi da netko uputi kritiku o tobož 
malom broju parohijana na liturgiji, normalno 
je da će doći u sumnju njegova dobra namjera. 
»Dođi i ti pa ćeš vidjeti kako nas je mnogo!«, 
biti će odgovor našeg liturgijskog sabranja. 
Činjenica koju navodite, a to je šest bogosluž-

benih mjesta, upravo svjedoči o 
kontinuiranoj kvalitetnoj orga-
nizaciji vjerskog života. Naime, 
ti hramovi su iznikli iz vjere i 
prakticiranja vjere ovog naroda. 
Dakle, sve je u redu, a što je u 
redu treba samo njegovati.

 ● U matičnoj Osnovnoj školi 
Hinka Juhna od ove je školske 
godine organiziran i pravo-
slavni vjeronauk. Kako to tu-
mačite?
- U školi se uči mnogo predme-
ta, na primjer matematika, i taj 

predmet daje informacije o toj nauci. Nitko ne 
očekuje da će svi učenici postati matematičari, 
ali put do matematičara neizostavno počinje 
osnovnoškolskom matematikom. Pravoslavni 
vjeronauk je također školski predmet koji daje 
učenicima informacije o pravoslavnoj vjeri i 
Pravoslavnoj Crkvi, i biti će lijepa potka sa-
dašnjim vjeroučenicima za buduće vjerovanje 
i prakticiranje vjere na pravoslavni način. Za-
hvalan sam školskoj upravi što ima osjećaja za 
vjerske potrebe nas pravoslavnih hrišćana.

 ● Koje aktivnosti biste izdvojili (i najavili) u 
predstojeće božićno vrijeme?
- Stoljećima je isto. Svake se godine ponovno 
obradujemo Rođenju Bogomladenca, ponovno 
bogoslužimo po drevnim običajima i tipiku 
Srpske Pravoslavne Crkve. I ove godine, ako 
nas zdravlje posluži i Bog nas sačuva od spri-
ječenosti, bogoslužiti ćemo i radovati se. Opet 
ćemo objavljivati sebi i svijetu da »Hristos se 
rodi vaistinu!«. Svak u koga je dobra volja, do-
bro je među nas došao. Bogosluženje je jedina 
naša aktivnost i tu našu jedinu aktivnost izdva-
jam i najavljujem.

Paroh budimački protojerej 
Aleksandar Vukadinović

O suradnji s Općinom Podgorač
• Općinska uprava na čelu s načelni-
kom Goranom Đanićem proteklih je go-
dina pridavala dosta značaja suradnji s 
vjerskim zajednicama. Što očekujete od 
te suradnje u budućnosti?
- Kada čujem za nekog toliko lijepih riječi 
koliko sam čuo za Općinsku upravu i op-
ćinskog načelnika gospodina Đanića, vidim 
da savjeta ne trebam davati, već samo bi-
blijsku riječ da ponovim: »Tako da se svijetli 
svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša 
dobra djela i proslave Oca koji je na nebe-
sima!«. Ubuduće očekujem da ćemo i da-
lje biti ljudi i ljudski se lijepo ophoditi, kako 
smo to učinili i pri nedavnom susretu. Meni 
osobno ulijeva povjerenje.Parohijska crkva Vaznesenja Gospodnjeg iz 

1776. godine u Budimcima

Naši bračni jubilarci
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lešinke koji su proslavili svoju 
dvadeset i petu godišnjicu bra-
ka. Trideset i petu godišnjicu 
proslavili su Ivan i Marija 
Vračarić iz Podgorača, četr-
desetu godišnjicu braka prosla-
vili su Andrija i Anica Vujić 
iz Podgorača, dok su četrdeset 
i petu godišnjicu proslavili 
Luka i Agata Jakšetić iz Pod-
gorača. Svima iskrene čestitke!

Sveti Nikola
I ove je godine Sveti Nikola 
stigao u Podgorač. Već tradi-
cionalno večer prije sv. Nikole 

u našoj župnoj crkvi održan je 
prigodan program dočeka sv. 
Nikole. Program su animirala 
djeca 3., 4. i 5. razreda naše 
škole. Sveti Nikola je tako po-
dijelio poklone djeci naše župe 
koja su ga dočekala u radosti 
i s pjesmom. Program dočeka 
sv. Nikole animirala je gospo-
đa Mirjana Kućić, a poklone 
za svu djecu donirala je Općina 
Podgorač uz potporu općin-
skog načelnika Gorana Đani-
ća koji je također nazočio ovoj 
svečanosti. 

Polnoćka za djecu i velika 
polnoćka 
Nalazimo se u vremenu Doša-
šća koje nas pripravlja na skori 
blagdan Božića. Ove godine po 
prvi puta u našoj župi održat će 
se dječja polnoćka koja će biti 
na Badnjak u 18 sati. Na pol-
noćki će biti prigodan program 
za djecu koji će animirati uče-
nici naše škole. Poslije svete 
mise bit će upriličen i blago-
slov djece. 

Sveta misa polnoćka za sve 
vjernike održat će se u ponoć u 

našoj župnoj crkvi u Podgora-
ču. Pjevanje na polnoćki i ove 
godine, animirat će župni zbor 
potpomognut s pjevačkom i 
tamburaškom sekcijom HKUD 
Podgoračani. 

Na kraju, župnik Benković po-
ručuje:

- Kao župnik koristim ovu pri-
liku i pozivam sve roditelje s 
djecom dođu na malu polnoć-
ku, kao i sve ostale vjernike na 
veliku polnoćku da u radosti i 
zajedništvu proslavimo Božić. 

OPĆINSKI NAČELNIK POSJETIO ADVENTISTIČKU CRKVU U STIPANOVCIMA

Uzorna suradnja Općine i adventističke crkve
Naravno, tom smo prigodom 
izrazili i zahvalnost za općin-
sku donaciju koja je utrošena 
kako bismo obnovili stolariju, 
odnosno vrata i prozore na na-
šem molitvenom domu u Stipa-
novcima – izjavio je za naš list 
Jonatan Kubena, starješina 
kršćanske adventističke crkve u 
Stipanovcima.

- Bio sam počašćen pozivom 
naših vjernika adventističke cr-
kve i rado sam se tome odazvao. 
Drago mi je kad vidim kako se 

koriste općinske donacije. Više 
puta sam istaknuo zadovoljstvo 
što Općina može sudjelovati u 
rekonstrukciji i obnovi sakral-
nih objekata za potrebe naših 
mještana različitih vjeroispo-
vjesti. Sukladno mogućnosti-
ma, Općina će i ubuduće poma-
gati svim vjerskim zajednicima 
koje djeluju na našem području. 
Kako adventistima, tako i kato-
licima i pravoslavnima – rekao 
je načelnik Đanić izražavajući 
želju za nastavkom dobre su-
radnje.Starješina Kubena je načelniku Đaniću poklonio primjerak Biblije

IZ PASTORALNIH AKTIVNOSTI ŽUPE PODGORAČ

Prvi put u podgoračkoj župi 
– dječja polnoćka

Sveti Nikola donio je 
radost na lica i odraslih
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Jesenski dio nogomentne se-
zone 2019/20. je iza nas, a 
igrači svih pet naših općin-
skih klubova koji se natječu u 
ligaškom sustavu Nogomet-
nog središta Našice – davno 
su već na odmoru. Neki s 
više, a neki s manje zadovolj-
stva.

Kada je riječ o natjecanju u 
2. ŽNL Našice, od naša dva 
općinska kluba u tom ran-
gu – podgoračka Sloga i sti-
panovačka Mladost – puno 
više razloga za zadovoljstvo 
svakako imaju oni iz Sloge. 
Dio su vodećeg trojca na-
kon jesenske polusezone, a k 
tome klub su koji je postigao 
najviše golova u 13 jesenskih 
utakmica. Čak 54 zgoditka 
predstavlja zaista zavidnu 
efikasnost s više od četiri 
gola po utakmici. Da nije bilo 
ponekog nesmotrenog kiksa 

u završnici polusezone, da-
našnja poziciji na tablici je 
mogla biti još i bolja. No, ma-
štarenje je jedno, a stvarnost 
nešto posve drugo. U svakom 
slučaju, jesenski saldo dobar 
je zalog za još bolje proljeće.

S potpuno suprotnim dojmo-
vima (i ne samo dojmovima) 
protekla je jesenska poluse-
zona za Mladost. Treće mje-
sto od dna tablice, pozicija je 
na kojoj dugo nije bila. Samo 
tri jesenske pobjede i mršava 
efikasnost, doveli su ‘mla-
dostaše’ u poziciju da se oz-
biljno preispitaju do proljeća. 
Vremena ima dovoljno, val-
jda će biti volje i snage da se 
na proljeće u Stipanovcima 
gleda bolji nogomet.

Tek kolo, dva pred završetak 
jesenske polusezone u Ligi 
NS Našice, naš općinski tro-
jac – Poganovci, Dinamo iz 

Budimaca i Vuka iz Razboji-
šta – na tablici su bili pore-
dani neposredno iza vodećeg 
Šipovca.

Posljednja tri kola Vuka je 
zaredala samo poraze i to je 
spustilo do šestog mjesta na 
kome će i prezimiti. Poga-
novci i Dinamo su pak osta-
li pri vrhu tablice. Solidno 
jesensko izdanje ovog trojca 
budi očekivanja u još bolje 
proljeće.

Proljetni dio aktualne sezone 
za klubove 2. ŽNL Našice za-
počinje utakmicama 14. kola 
u nedjelju 15. ožujka 2020. 
godine. Sloga će biti domaćin 
Zoljanu, a Mladost Motičini.

Liga NS Našice proljetni dio 
započinje dva tjedna kasnije, 
u nedjelju 29. ožujka 2020. 
godine. 

II ŽNL Našice – Seniori 2019/2020

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Croatia  13 11 1 1 43 10 33 34
 2. Motičina  13 11 0 2 44 5 39 33
 3. Sloga  13 10 0 3 54 18 36 30
 4. Iskrica  13 7 3 3 28 22 6 24
 5. Željezničar  13 6 3 4 30 16 14 21
 6. Lila  13 6 2 5 36 29 7 20
 7. Zoljan  13 5 3 5 21 35 -14 18
 8. Zagorac 1952  13 4 2 7 25 42 -17 14
 9. Slavonija  13 3 4 6 23 31 -8 13
 10. Omladinac (V) 13 2 6 5 13 21 -8 12
 11. Vihor II  13 3 3 7 20 32 -12 12
 12. Mladost (S) 13 3 3 7 23 36 -13 12
 13. Seljak  13 2 2 9 12 37 -25 8
 14. Omladinac (N) 13 2 0 11 20 58 -38 6

LIGA NS Našice – Seniori 2019/2020

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Šipovac  9 8 1 0 27 4 23 25
 2. Poganovci  9 6 1 2 28 17 11 19
 3. Dinamo  9 5 1 3 27 18 9 16
 4. Mladost (BN)  9 4 3 2 26 19 7 15
 5. Lug  9 5 0 4 25 30 -5 15
 6. Vuka  9 4 1 4 22 16 6 13
 7. Brezik  9 3 1 5 19 29 -10 10
 8. Martin  9 2 0 7 19 33 -14 6
 9. Polet  9 1 2 6 11 22 -11 5
 10 Lađanska  9 1 2 6 11 27 -16 5

Otvoren 
Natječaj 
za dodjelu 
priznanja 
»Životno djelo 
NS Našice« 
Izvršni odbor Nogomet-
nog središta Našice je 
raspisao natječaj za do-
djelu priznanja »Životno 
djelo Nogometnog sredi-
šta Našice«. Nogometni 
klubovi NS Našice, No-
gometno središte Našice, 
stručne nogometne orga-
nizacije, članovi Skupšti-
ne i Izvršnog odbora NS 
Našice, kao i dosadašnji 
dobitnici priznanja mogu 
predložiti kandidata koji 
zadovoljava uvjete prema 
Pravilniku o dodjeli pri-
znanja NS Našice i prema 
kriterijima natječaja za 
dobivanje ovog priznanja. 
Rok za dostavu prijedloga 
je 31. 12. 2019. godine.

ZAVRŠENA NOGOMETNA JESEN

Solidna jesen za većinu 
općinskih klubova

Unatoč objektivnim okolnosti-
ma uzrokovanim štrajkom uči-
telja, brojne školske aktivnosti 
uobičajene za jesenske dane, 
održavane su u našoj školi. 
Tako je prigodnim aktivno-
stima obilježen Europski dan 
jezika, sportaši su se natjecali 
u krosu i stolnom tenisu, obi-
lježeni su Dani kruha i Mjesec 
hrvatske knjige, sve popularniji 
Halloween, ali i Svjetski dan 
štednje i Dan šećerne bolesti.

U ovom broju Informativnog li-
sta Općine Podgorač izdvajamo 
kako je u našoj školi obilježen 
Hrvatski olimpijski dan i Dan 
jabuka.

Hrvatski olimpijski dan 
Hrvatski olimpijski dan obilje-
žava se 10. rujna. Glavni cilj 
je potaknuti djecu na aktivno 
bavljenje sportom, poticati i 
razvijati kod djece samopouz-
danje, pozitivnu percepciju, 
poboljšanje senzornih sposob-
nosti, razvijanje samostalnosti 
i timskog rada, poticanje među-
sobnog druženja i uključivanje 
svih učenika, kao i učenika s 
teškoćama u sportske aktivno-
sti. Tako je i ove školske godi-
ne naša škola obilježila Hrvat-
ski olimpijski dan na poseban 
način. Cilj obilježavanja ovog 
dana je promicanje bavljenjem 
različitim sportskim aktivnosti-
ma, međusobno razumijevanje, 
suradnja i Fair – play. Učenici 
i njihovi učitelji obukli su bi-
jelu majicu koja predstavlja 
»zastavu prijateljstva«. Samo 
obilježavanje prošlo je, kao što 
i priliči, u natjecateljskom, ali 
prijateljskom ozračju. 

Voditelj sportskih aktivnosti za 
više razrede bio je Mario Gaj-
ski dok je voditelj sportskih ak-
tivnosti za učenike 1. do 4. ra-
zreda bio učitelj Ivan Ferenčak 
koji je osmislio sve aktivnosti 
te započeo ovaj sportski dan uz 
opće pripremne vježbe. 

Prva tri mjesta u trčanju na-
građena su medaljama, a svi 
su razredi, zajedno sa svojim 
učiteljicama, dobili zahvalnice 
na sudjelovanju u Hrvatskom 
olimpijskom danu koje je pri-
premila učiteljica Patricija 
Hercog. Nakon natjecateljskog 
dijela, učenici su, raspoređeni 
u skupinama, igrali nogomet 
te graničara. Ono zbog čega 
Hrvatski olimpijski dan ima 
posebno značenje u našoj školi 
je i realizacija istoimenog E-
twinning projekta. 
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Dan jabuka u našoj školi
Listopad je u našoj školi bio u 
znaku kraljice voća, jabuke. 
Svjetski dan jabuke se obilje-
žava svake godine 20. listopada 
kako bi se naglasila važnosti 
jabuke u zdravlju i prehra-
ni ljudi. Tradiciju održavanja 
Dana jabuka započela je godine 
1990. u Londonu organizacija 
Common Ground s ciljem pro-
micanja zdravstvenih kvaliteta 
i demonstracije mnogobrojnih 
sorti jabuke koje se u Engleskoj 
uzgajaju. Jabuka je predstavlje-
na kao simbol fizičke, kulturne i 
genetske raznolikosti koju je ne-
ophodno očuvati. S vremenom 
je obilježavanje Dana jabuka 
široko prihvaćeno, a provode 
ga brojne škole, organizacije 
i udruge diljem svijeta. Među 
njima su i učenici naše škole 
zajedno sa svojim učiteljicama 
razredne nastave i engleskog 
jezika. 

Drugu godinu za redom obilje-
žavanje ovog dana je dio među-
narodnog eTwinning projekta 
Dan jabuka 3. Kroz područja 
hrvatskog i engleskog jezika, 

prirode i matematike te likovne, 
glazbene i tjelesno-zdravstvene 
kulture, učenici su proširili svo-
je znanje o jabukama. 

Učenici drugog razreda MŠ s 
učiteljicom Suzanom Hardi 
odradili su brojne aktivnosti 
kako bi obilježili Dan jabuka. 
Učenici su s povezom preko 
očiju po obliku i mirisu pogađa-
li koje voće drže u ruci (jabuka). 
Čitali su priče o jabukama te 
rješavali matematičke zadatke 
čija su glavna tema bile upra-
vo jabuke. Pastelama su slikali 
svoje zamišljene čarobne ja-
buke te odigrali brojne igre na 
otvorenom s jabukama. Igrali su 
igru »Ledene babe« s jabukama 
u rukama, odradili opće pripre-
mne vježbe s jabukama te na-
tjecateljsku igru »Premještanje 
jabuka«. 

Od slikovnice do igara
Dan jabuka su obilježili i uče-
nici škole u Stipanovcima sa 
svojom učiteljicom Monikom 
Mužar-Kos. Pripremili su niz 
aktivnosti o toj zdravoj namir-
nici, a sve su na kraju zapisali i 

oslikali u SLIKOVNICI JABU-
KOVNICI. Uz pomoć svojih 
vrijednih mama pekli su kolače 
s jabukama, štrudle i pitu, a pra-
vili su i slatki domaći džem od 
jabuka. Izrađivali su i prigodne 
ukrase s motivom jabuka te su 
napravili malu izložbu radova. 
Svojim kolačima i ukusnim, mi-
risnim džemom učenici su se na 
kraju i zasladili.

Učenci PŠ Stipanovci su i na 
satima engleskog jezika s uči-
teljicom Jelenom Subjak radili 
aktivnosti posvećene jabukama, 
a Dan jabuka nije zaboravljen ni 
u PŠ Budimci gdje je učiteljica 
Patricija Hercog pripremila 
niz aktivnosti na temu jabuke. 

Apple Day su obilježili i učenici 
PŠ Razbojište, te su s učiteljica-
ma engleskoga jezika Jelenom 
Baričević Momčilović i Mar-
tinom Jantoš zaigrali razne 
igre s jabukama: Apple balance 
race- utrka sa jabukom u ruci, 
Apple bobbing- hvatanje jabuke 
ustima bez pomaganja rukom, 
The longest peel- natjecanje u 
guljenju jabuka, Apple bite- na-
tjecanje u brzini jedenja jabuka, 

Apple puzzle- slaganje puzzli 
sa naziva za dijelove jabuke na 
engleskome jeziku. Nakon igri-
ca slijedilo je pisanje pjesmica 
o jabukama pri kojem su uče-
nici 2.-4. razreda nadopunjavali 
praznine riječima po izboru, a 
učenici 1. razreda su bojali slike 
jabuke te spajali dijelove slova 
A, kao i same riječi »APPLE« 
u cjelinu. Učenici su se uistinu 
zabavili tijekom svih aktivnosti, 
a njihovi radovi izloženi su na 
panou.

I mi pjesnike 
imamo
Učenica naše škole, Petra 
Humplik, predstavila se kra-
jem studenog na 26. susretu 
malih pjesnika Slavonije i Ba-
ranje u Cerniku. I ovogodišnji 
su susreti okupili brojne male 
pjesnike iz pet slavonskih 
županija, kao i iz prijateljskih 
osnovnih škola iz Zlatara, Pri-
moštena i Usore iz Bosne i 
Hercegovine.

Pjesma »Vjeverica mala« 
učenice drugog razreda Pe-
tre Humplik, pod vodstvom 
mentorice učiteljice Suzane 
Hardi odabrana je među 40 
najboljih koje su imale priliku 
biti predstavljene na Susretu 
te su tiskane u Zborniku.

Naša je učenica bila najmla-
đa sudionica Susreta te je 
pokazala kako se pisanjem 
stvaraju prava umjetnička 
djela te da za ljubav prema 
pjesmi i pisanoj riječi nikad 
nije prerano.

JESENSKE AKTIVNOSTI U OSNOVNOJ ŠKOLI HINKA JUHNA

Sport i jabuke



Opet smo ugostili Linu višebojca i pokazali što znamo Naši najmlađi se najviše vole igrati

NAŠI 
LJUDI

Baš lete ove naše godine. Tek smo se privikli na 
ovu 2019. godinu, a ona je već pri svome završet-
ku. Prolaze joj posljednji dani, a na kalendaru tro-
šimo zadnji ovogodišnji list. Pravo je vrijeme da 
se kroz nekoliko fotografija prisjetimo što su to 
proteklih dana 2019. godine radili neki od naših 

ljudi. Naročito oni naši najmlađi ljudi, ali i pone-
ki od onih malo starijih.I opet nas je bilo svugdje 
i u različitim situacijama. Tako i treba biti. Za 
koji dan će nam stići nova, 2020. godina. 

Dobro nam došla!

Nazdravljamo s prvom čašom nove vodeBar tri generacije publike

Vještina i brzina

Volimo se i uređivati za važne nastupe

Učimo se biti korisni i poduzetni Bavimo se sportom, a volimo i navijati

Bez dobrog raspoloženja nema ni dobre svirke
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