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Aktiviran općinski 
stožer civilne zaštite
Sukladno svim aktivnostima na 
nacionalnoj i županijskoj razini, 
sredinom ožujka je aktiviran i 
stalan rad Stožera civilne zaštite 
Općine Podgorač. 

Na sjednici održanoj još 14. ožuj-
ka, općinski stožer je donio detalj-
ne upute i preporuke u vezi obu-
stavljanja redovnog rada Dječjeg 
vrtića „Zvončić« Našice u po-
dručnom vrtiću u Podgoraču, kao 
i obustavljanja nastave u Osnov-
noj školi Hinka Juhna u Podgo-
raču, tako i u svim područnim 
školama na području Općine Podgorač.

Odmah od ponedjeljka, 16. ožujka, rad Op-
ćinske uprave Općine Podgorač organiziran je 
tako da se svi radni zadaci djelatnika općinske 
uprave sa strankama obavljaju prioritetno tele-
fonski ili putem elektroničke pošte.

Stožer je donio i odluku o zabrani održavanja 
svih kulturnih, zabavnih ili drugih događanja 
koja podrazumijevaju okupljanja većeg broja 
osoba u svim zatvorenim prostorima u vla-

sništvu Općine Podgorač, a na 
području cijele Općine Podgo-
rač, osim za potrebe rada Stože-
ra civilne zaštite i tijela Općine 
Podgorač (uključujući društvene 
domove, prostorije DVD-ova, 
sportske objekte i dr.).

Od ponedjeljka, 16. ožujka, za-
branjuju se sva veća okupljanja, 
kulturna i zabavna događanja, 
sportski susreti kao i treninzi spor-
taša, kako na otvorenim, tako i u 
zatvorenim prostorima na područ-
ju Općine Podgorač.

Sukladno preporukama Nacionalnog i Župa-
nijskog stožera civilne zaštite upućuju se svi 
mještani kako nema potrebe za gomilanjem 
namirnica budući opskrba istim nije ni sa čime 
ugrožena.

Također, odlučeno da se sva dječja igrališta na 
području Općine Podgorač ograde i zatvore 
kako bi se onemogućio međusobni bliski kon-
takt djece na igralištu.

(NASTAVAK NA STRANICAMA 2-3)

svim stanovnicima 
općine Podgorač

žele članovi 
Općinskog vijeća

i općinski načelnik 
Goran Đanić
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USKRSNE 
BLAGDANE



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ ׀ 2 TRAVANJ 2020.

Broj 32, travanj 2020. godine
IZDAVAČ: Općina Podgorač,  
Trg P. Pejačevića 2, 31433 Podgorač,  
e-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr,  
www.podgorac.hr 
ZA IZDAVAČA: Goran Đanić, općinski načelnik
UREDNIK: Josip Mojzeš, zamjenik načelnika
PRIPREMA I OBRADA MATERIJALA: 
Pannonia Promo Media, Osijek,  
e-mail: info@pannonia-promedia.com
NAKLADA: 1.200 primjeraka
TISAK: Ortotisak, Osijek

REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PODGORAČ

Čeka se raspisivanje 
novih natječaja
Smatram kako smo mi jedinstvena Općina u Hrvatskoj koja prora-
čun nije uveličavala ni za jedan posto, nego ćemo ga povećavati 
sukladno realiziranim projektima – kaže načelnik Đanić

Krajem veljače su u Zagrebu, ministar 
rada i mirovinskog sustava Josip Alar-
dović i načelnik Općine Podgorač Go-
ran Đanić, potpisali Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projektni pri-
jedlog Općine Podgorač »Žene za za-
jednicu«, odobren u okviru poziva »Za-
želi« – programa zapošljavanja žena. 

Svečano uručenje Ugovora bilo je u 
prostorima Vlade RH, a Ugovore je 
uručio premijer Andrej Plenković.

Ugovor se odnosi na pomoć 125 stari-
jih osoba i zapošljavanje 28 osoba na 
području Općine Podgorač. Vrijednost 
projekta je 4,5 milijuna kuna, a obuhva-
ća razdoblje od dvije godine. Ugovor 
je trenutno najveći projekt Europskog 
socijalnog fonda, u koji se u suradnji s 

Krajem veljače, u vrijeme kada su radni 
uvjeti još bili u fazi normale, u Podgoraču 
je održana 18. sjednica Općinskog vijeća 
Općine Podgorač. Vijećnici su razmotrili 
prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaća-
ma službenika i namještenika u upravnim 
odjelima i službama Općine Podgorač, pri-
jedlog Programa utroška sredstava ostvare-
nih od prodaje, zakupa i koncesije poljo-
privrednog zemljišta u vlasništvu Republi-
ke Hrvatske i naknade koja se plaća zbog 
promjene namjene poljoprivrednog zemlji-
šta u 2020, godini. Prihvaćen je i prijedlog 
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 
požara za područje Općine Podgorač, kao 
i polugodišnje izvješće o radu načelnika 
te Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i 
programa rada Vlastitog pogona Općine 
Podgorač za 2019. godinu. Vijećnici su na 
sjednici prihvatili i informaciju Policijske 
postaje Našice o stanju sigurnosti na po-
dručju općine u 2019. godini.
Stanje sigurnosti
Komentirajući održanu sjednicu, općinski 
načelnik Goran Đanić, kaže:

– Održali smo prvu sjednicu Općinskog vi-
jeća u ovoj godini s nešto kraćim dnevnim 
redom od uobičajenog. Od svih točaka isti-
čem prvenstveno izvješće o stanju sigur-
nosti za koje moram napomenuti da smo 
zadovoljni, iako uvijek može biti bolje. 
Nažalost, ne možemo drastično mijenjati 
stanje sigurnosti, no važno je da nadležne 
službe rade svoj posao – rekao je Đanić.

Oprezno s proračunom
Na sjednici je općinski načelnik podnio i iz-
vješće o svome radu u proteklih pola godina:

– Što se tiče mog rada u proteklih šest mje-
seci, prije svega želim istaknuti kako je za-
ista bilo puno aktivnosti budući da je čitava 
protekla godina bila rekordna po izglasanom 
proračunu i projektima. U 2020. godini na-
stavljamo istim tempom. Sa zadovoljstvom 
najavljujem do sada najveći socijalni pro-
jekt – Zaželi. Nadalje, podsjećam kako smo 
završetak prošle godine obilježeli početkom 
radova na rekonstrukciji Vatrogasnog centra 
vrijednosti 5,5 milijuna kuna, te izgradnjom 
dvaju cesta u Budimcima. Svi projekti ili su 
sufinancirani ili u potpunosti financirani iz 
sredstava Europske unije. Naš proračun od 
25 milijuna kuna nije obuhvatio dodatnih 50 
milijuna vrijednosti, a radi se o projektima 
čija će vrijednost biti dodana kad se za njih 
raspišu natječaji. Zaključno, smatram kako 
smo mi jedinstvena Općina u Hrvatskoj 
koja proračun nije uveličavala ni za jedan 
posto, nego ćemo ga povećavati sukladno 
realiziranim projektima. Proračun je realan 
i s tim sam zadovoljan, kao i sa svim svojim 
djelokrugom rada, te sa suradnjom s općin-
skim vijećnicima kao i zaposlenicima Opći-
ne – objasnio je načelnik Đanić.

S protekle sjednice Općinskog vijeća

Među najboljima  
u Županiji
Prema dostupnim podacima, Općina 
Podgorač je među prve tri općine u 
Osječko-baranjskoj županiji prema po-
vlačenju sredstava iz Europske unije.

(NASTAVAK S PRVE STRANICE)

U trenutku kada je početkom travnja za-
ključivan ovaj broj Informativnog lista 
Općine Podgorač, na području općine nije 
zabilježen niti jedan slučaj zaraze korona-
virusom. U cilju da tako i ostane, nužno je 
da se svaki mještanin pridržava svih pre-
poruka i pravila koje određuje nacionalni 
stožer, te sukladno tome i županijski i op-
ćinski stožer civilne zaštite. Ipak, najvaž-
nije od svega je da svaki mještanin brine o 
sebi i svojima bližnjima kako ne bi nesmo-
trenim izlaganjima ugrozio sebe i svoje 
najmilije. Ovo je vrijeme kada međusobne 
kontakte izvan kuće i obitelji treba svesti 
na najmanju moguću mjeru.

Osigurana i pokretna trgovina
Na području Opčine Podgorač aktiviran je 
Stožer civilne zaštite koji je svojim mješta-
nima na raspolaganju 24 sata na dan. Kako 
je rekao načelnik Općine Podgorač Goran 
Đanić, u Stožeru se pridržavaju naputaka 
Nacionalnog i Županijskog stožera te pro-
vode donesene mjere.

U tom kontekstu je Općina Podgorač osi-
gurala pokretnu trgovinu kako bi se naju-
groženijem stanovništvu dostavile potreb-
ne namirnice. Civilna zaštita je u stanju 
pripravnosti te se razmatra i mobilizacija 
novih članova ako to bude potrebno. Isto 
tako u pripravnosti su i vatrogasci DVD-
a Podgorač, Stipanovci i Kršinci koji će 
ustupiti svoja vozila.
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PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Aktivirane službe Civilne zaštite
Pozivam sve stanovnike da se pridržavaju mjera i ne krše pravila jer je to jedini način borbe protiv 
koronavirusa – poručio je općinski načelnik Goran Đanić 

OPĆINI PODGORAČ ODOBREN VRIJEDAN PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA U ZAJEDNICI – ZAŽELI

Posao i skrb za mnoge mještane
Zajedno s još nekim manjim projektima, u Općini Podgorač će se u narednom razdoblju zaposliti 
ukupno 36 ljudi koji će brinuti o skoro 160 starijih osoba. Naravno, ako sadašnja virusna kriza ne 
potraje predugo

Ministarstvom rada i socijal-
nog sustava, uključila i Opći-
na Podgorač. 

Izražavajući zadovoljstvo pot-
pisanim Ugovorom, načelnik 
Đanić je istaknuo kako se nada 
da će ovim projektom u ko-
načnici biti zadovoljni i kori-
snici programa i budući zapo-
slenici.

Inače, uz ovaj projekt, na 
području Općine zaposleno 
je još osam žena – šest kroz 
sličan projekt LAG Karašice i 
dvije kroz Crveni križ. Zbroji 
li se to u Općini Podgorač u 
narednom razdoblju zaposlit 

će se ukupno 36 ljudi koji će 
brinuti o skoro 160 starijih 
osoba.

– Najbitnije nam je ovdje osi-
guravanje brige za starije, no 
smatram da ćemo svi osjetiti 
pozitivan utjecaj projekta, od 
boljeg položaja zaposlenih 
žena i njihovih obitelji, pa sve 
do ukupnog razvitka općine – 
rekao je načelnik Đanić izra-
žavajući zadovoljstvo potpisa-
nim ugovorom te je najavio da 
će Općina i dalje pratiti natje-
čaje iz svih područja od kultu-
re, preko sporta, infrastrukture 
i ostalog.

Načelnik Đanić s premijerom Plenkovićem i ministrom Alardovićem 
nakon uručivanja ugovora

Načelnik Đanić rekao je kako će se prema 
ukazanoj potrebi aktivirati sve raspoložive 
službe Civilne zaštite što ovisi o daljnjem 
tijeku događaja na području Općine Pod-
gorač.

– U ovom trenutku je izrazito važno na-
glasiti da osobe starije od 65 godina ne 

izlaze izvan svojih kuća, da izbjegavaju 
nepotrebne kontakte, a sve u cilju da se ne 
izlažu zarazi.

Molim ljude da ne zloupotrebljavaju ovu 
izvanrednu situaciju koja je zadesila cijeli 
svijet, Hrvatsku, a tako i našu Slavoniju – 
rekao je Goran Đanić.

Načelnik je još jednom pozvao sve sta-
novnike da se pridržavaju mjera i ne krše 
pravila jer je to jedini način borbe protiv 
koronavirusa. 

– Ostanite doma – poručili su načelnik Op-
ćine Podgorač Goran Đanić i načelnik Sto-
žera civilne zaštite Josip Mojzeš.

Općinski načelnik Goran Đanić i načelnik Općinskog stožera Josip Mojzeš
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Proteklih dana su završeni radovi na dijelo-
vima dionica nogostupa u naseljima Ostro-
šinci i Razbojište. Radove je izvela našička 
tvrtka Temelj, a ukupna vrijednost radova 
iznosi 145 tisuća kuna. 

U Razbojištu je obnovljena dionica nogo-
stupa u Ulici braće Radića na izlasku iz 
naselja prema Bračevcima, dok se u Ostro-

šincima radila dionica ulice Marka Maruli-
ća prema Podgorju.

Općinski načelnik Goran Đanić je izja-
vio kako je zadovoljan potpisanim ugovo-
rom i radovima, te da se rekonstrukcijom 
nogostupa u Ostrošincima i Razbojištu 
podiže kvaliteta življenja mještana na viši 
stupanj.

– Unatoč novonastaloj situaciji, Općina 
Podgorač obavlja svoje aktivnosti i plani-
rane projekte, što dokazuje i rekonstrukcija 
nogostupa u ova dva neslja čime se i dalje 
ulaže u ravnomjeran razvoj komunalne in-
frastrukture na području cijele općine Pod-
gorač – istaknuo je Đanić.

Obnavljaju se nogostupi u 
Razgojištu i Ostrošincima

U Razbojištu je obnovljen nogostup do kraja sela Uredniji život i u Ostrošincima

Vatrogasni centar
Unatoč novim okolnostima izazvanim pandemijom koro-
navirusa, radovi na temeljitoj obnovi i izgradnji budućeg 
Vatrogasnog centra u Podgoraču uredno se odvijaju. 
Kako to izgleda uvjerite se kroz nekoliko fotografija.

FOTO 
VIJEST
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Sredinom veljače je u pro-
storima Općine Podgorač, 
općinski načelnik Goran Đa-
nić, s predstavnicima registri-
ranih udruga potpisao više od 
20 ugovora o sufinanciranju 
u ukupnoj vrijednosti većoj 
od 450 tisuća kuna. Ugovo-
rima su obuhvaćene aktiv-
nosti udruga u djelatnostima 
kao što su vatrogastvo, sport, 
kulturno-umjetničke udruge i 
manifestacije, lovstvo.
Tom je prigodom općinski 
načelnik pohvalio je pred-
sjednike i članove svih udru-
ga koje svojim djelovanjima 

pokazuju svojevrsno bogat-
svo općine, te zahvalio svim 
vijećnicima Općinskog vijeća 
Općine Podgorač koji su po-
držali ovakav proračun. 
U ime udruga na sredstvima 
su zahvalili predsjednik Grad-
ske udruge umirovljenika Na-
šice koja svoju podružnicu 
ima u Podgoraču – Boško 
Dundović, zatim predsjednk 
DVD-a Stipanovci i Vatroga-
sne zajednice Našice Vlatko 
Gašić, predsjednica HKD-a 
Podgoračani Zdenka Vuko-
manović i predsjednik NK 
Sloga Podgorač Petar Đanić.

ZAVRŠENA TEMELJITA OBNOVA VUKOVARSKE I MLINSKE ULICE U BUDIMCIMA

Sve je obavljeno u roku
Uvjeren sam kako je izgradnjom ove obje ceste i pripadajućih objekata, znatno poboljšana komunal-
na infrastruktura i standard mještana naselja Budimci – rekao je Đanić

Prvi građevinski radovi na te-
meljitoj obnovi Mlinske i Vu-
kovarske ulice u Budimcima 
započeli su točno 5. studenog 
prošle godine. Tamošnji sta-
novnici asfalt su počeli koristiti 
već uoči Božića, a svi detalji 
obnove ove dvije ulice završe-
ni su krajem siječnja. K tome, 
uređeni su tamošnji oborinski 
kanali i preko njih izgrađeni 
pripadajući mostići.

Tzv. »papirnati« dio posla za-
počeo je još 2019. godine kada 
je Općina Podgorač putem Mi-
nistarstva regionalnog razvoja 
i fondova Europske unije, na 
objavljeni javni poziv za su-
financiranje projekata prema 
programu održivog razvoja 
lokalne zajednice i poticanje 
razvoja komunalnog gospo-
darstva i ujednačavanja ko-
munalnog standarda, prijavila 
projekte rekonstrukcije kolnika 
i oborinske odvodnje Vukovar-
ske i Mlinske ulice u naselju 
Budimci. 

Budući da se radi o nerazvrsta-
nim cestama u vlasništvu Op-
ćine Podgorač, Općina je preu-
zela obvezu da iz vlastitog pro-
računa financira veći dio tog 
projekta. Konkretno, ukupna 
vrijednost asfaltiranja i uređi-
vanja ovih dvaju budimačkih 
ulica iznosila je oko 2,4 miliju-
na kuna. Od toga su nešto više 
od pola milijuna kuna osigura-

povoljnijih ponuda, s tvrtkom 
GRAVIA iz Osijeka zaključeni 
ugovori o izvođenju radova na 
rekonstrukciji kolnika i oborin-
ske odvodnje dviju budimačkih 
ulica.

Radovi su završeni u ugovore-
nom roku, te je obavljena služ-
bena primopredaja.

Tim je povodom općinski na-
čelnik Goran Đanić, izrazio 
zadovoljstvo što su završeni 
radovi u zadanom roku.

– Uvjeren sam kako je izgrad-
njom ove obje ceste i pripada-
jućih objekata, znatno pobolj-
šana komunalna infrastruktura 
i standard mještana naselja Bu-
dimci – rekao je Đanić.

Obnovljena Vukovarska ulica

Novi izgled i Mlinske ulice

la nadležna ministarstva, dok 
je veći dio sredstava osiguran 
iz izvornog proračuna Općine 
Podgorač

Shodno tome Općina Podgo-
rač je provela postupak javne 
nabave, te su nakon proved-
benog postupka i odabira naj-

Spremni projekti za 
još desetak ulica
Obnova ulica u naseljima op-
ćine Podgorač time ni približ-
no nije završena.

– Do sada smo isprojektira-
li već desetak ulica, a za to 
imamo i građevinske dozvole 
tako da spremo očekujemo 
raspisivanje novih natječaja 
za sufinanciranje. Nadam se 
kako ćemo usprkos novona-
stalim okolnostima postupno 
obnoviti sve ulice u našim na-
seljima – naglasio je načelnik 
Đanić.

Sredstva za rad udruga
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U POVODU DANA OPĆINE ODRŽANA JE SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Ostvareni dobri temelji za 
nove iskorake

IZ PRIGODNOG GOVORA NAČELNIKA ĐANIĆA

Općina Podgorač 
ima se čime ponositi
Općina Podgorač ubrzanim koracima ide naprijed, 
očekujemo još snažniji i ubrzaniji razvoj te se nadamo 
da ćemo u razdoblju koje je pred nama biti sve bliže 
cilju koji smo si postavili prije nekoliko godina, a to je 
da Općina Podgorač postane mjesto ugodno za život Proteklih godina Općina Podgorač je ubrzanim 

koracima dostigla višedesetljetne zaostatke u 
obnovi i izgradnji temeljne komunalne infra-
strukture, a sada slijede aktivnosti na stvaranju 
uvjeta za veće investiranje i zapošljavanje
U povodu obilježavanja Dana 
općine, u Podgoraču je 13. ve-
ljače održana svečana sjednica 
Općinskog vijeća. Otvarajući 
sjednicu, predsjednica Općin-
skog vijeća Ljiljana Zidar, 
pozdravila je sve općinske vi-
jećnike, kao i brojne uzvanike 
među kojima je bio i zamjenik 
župana Osječko-baranjske žu-
panije Goran Ivanović, pot-
predsjednik skupštine Osječ-
ko-baranjske županije Ivica 
Čeme, čelnici susjednih gra-
dova i općina, kao i predstav-
nici vjerskog, gospodarskog 
i kulturnog života, političkih 
stranaka te braniteljskih i dru-
gih udruga.

Tom je prigodom pročitano i 
pismo počasnog mještanina 
općine Podgorač, bivšeg pred-
sjednika RH, Ive Josipovića, 
koji je istaknuo iznimno go-
stoprimstvo i srdačnost koju 

je doživio kad je posljednji 
put posjetio općinu Podgorač 
poželjevši mještanima puno 
sreće u daljnjem radu. 

Brojna ulaganja
Općinski načelnik Goran Đa-
nić, u svom je obraćanju pod-
sjetio na brojne investicije od 
kojih je posebno izdvojio za-
početo uređenje vatrogasnog 
centra u Podgoraču, završetak 
opremanja Poduzetničke zone, 
osim prilazne ceste koja je u 
projektu »Slavonija«, riješe-
nu vodoopskrbu, odvodnju i 
javnu rasvjetu u gotovo svim 
naseljima te brojne projek-
te kojima će biti omogućeno 
apliciranje na fondove EU. 
Općina Podgorač je, kroz pro-
jekt »Zaželi«, osigurala uz već 
postojeća, još 28 novih radnih 
mjesta, a kroz dodjelu građe-
vinskog materijala mladima za 
izgradnju kuća, Općina se bori 

Dobar je osjećaj pomagati drugima!
Među ovogodišnjim dobitnicima 
javnog priznanja Zahvalnice za 
zasluge u promicanju humani-
tarnog djelovanja su i Zvonko 
Kuruc iz Podgorača, te Suzana 
Pipek iz Kršinaca. Oni su za-
hvalnicu zaslužili zbog svog du-
gogodišnjeg humanitarnog dari-
vanja krvi. Kuruc je do sada krv 
dao 54 puta, a Pipek 35 puta.

Evo što su o tome rekli:

– Gledat ću davati krv dok god 
mi zdravstveni uvjeti to budu 
omogućavali. Motiviralo me 
to što je to humana aktivnost, 
jer nažalost uvijek ima situaci-
ja kada ljudima treba pomoći. 

Nekada je to bolest, nekada 
prometna nesreća ili bilo kakva 
druga nedaća koja može zade-
siti čovjeka i ugroziti mu život 
ako na zalihama nema dovolj-
no odgovarajuće krvne grupe.

Zvonko Kuruc

Iz prigodnog govora općinskog 
načelnika Gorana Đanića, iz- 
rečenog na svečanoj sjednici 
Općinsog vijeća održanoj u 
povodu Dana općine, izdvojili 
smo nekoliko naglasaka:
Podloga za snažniji 
investicijski ciklus
Bez obzira na sve prednosti 
velikih gradova koje privla-
če 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 na-
pretku i poboljšanju uvjeta živo-
ta 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 obna-
šam dužnost načelnika općine, 
bila je iznimna čast ali i zado-
voljstvo voditi brigu o općini, 
svakom pojedinom naselju. No 
to nipošto ne znači da se nismo 
susretali s nizom problema i iza-
zova. Tu je posebno do izražaja 
došla nezavidna gospodarska 
i ekonomska situacija u prote-
klih 10 godina, koja je izravno 
utjecala ne samo na stabilnost 
općinskih prihoda i realizaci-
ju planiranih projekata, već i 
na sami standard stanovnika te 
poslovanje i uspješnost poljo-
privrednika, trgovačkih društa-
va i obrta. No usprkos svemu, 
općinski proračun je stabiliziran 
pravilnim i neophodnim mjera-
ma te provedenim racionaliza-
cijama troškova i poslovanja. 
Uspješno je završen ili pokrenut 
čitav niz projekata i investicija 
te su izdvojena znatna financij-
ska sredstva za izradu projek-
tnih dokumentacija koje će biti 
podloga za snažniji investicijski 
ciklus u godinama koje su pred 
nama. 

Završeni veliki poslovi
S ponosom mogu istaknuti da 
se uspješno priveden kraju pro-

jekt izgradnje sustava javne 
vodoopskrbe u svih devet na-
selja. Prošle godine završena 
je izgradnja sekundarnih cje-
vovoda u preostala dva naselja 
(Budimci i Poganovci). Projekt 
je zajednički financiran od 
strane Hrvatskih voda, Općine 
Podgorač, Našičkog vodovoda 
i Osječko – baranjske županije. 
Nakon vodoopskrbe, okrećemo 
se unaprjeđenju sustava javne 
odvodnje. Prošle godine zapo-
čeli smo sa izgradnjom kanali-
zacijskog sustava u Stipanovci-
ma, a u planu je i projektiranje 
uređaja za pročišćavanje otpad-
nih voda.

Nadalje, pojačana su ulaganja u 
komunalnu infrastrukturu u svih 
devet općinskih naselja. Izgra-
đena su nova tri parkirališta na 
grobljima u Budimcima i Poga-
novcima te asfaltirane dvije uli-
ce u Budimcima. Aplikacijama 
na Natječaje Ministarstva regi-
onalnog razvoja i fondova EU 
te Ministarstva graditeljstva po-
vučena su financijska sredstva 
za rekonstrukciju Vukovarske i 
Mlinske ulice u naselju Budim-
ci. Radi se o investicijama vri-
jednim oko dva milijuna kuna 
kojima su asfaltirane ulice te 
uređeni kolni prilazi i oborinska 
odvodnja.

O Poduzetničkoj zoni
Posebno me raduje činjenica 
da je prošle godine uspješno 

Goran Đanić, načelnik Općine 
Podgorač
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U POVODU DANA OPĆINE ODRŽANA JE SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Ostvareni dobri temelji za 
nove iskorake

završen veliki dio realizaci-
je projekta Poduzetničke zone 
»Podgorač«, koji bi trebao biti 
kotač zamašnjak gospodarskog 
razvoja i prosperiteta općine. 
Višegodišnja su se ulaganja op-
ćine u izradu prostornih planova 
zone, studije opravdanosti i pro-
jektne dokumentacije konačno 
isplatila, te su započeti radovi 
na izgradnji komunalne infra-
strukture. Uspješno su završeni 
radovi na izgradnji trafostanice 
i niskonaponske mreže u vri-
jednosti oko 1,3 milijuna kuna 
te na izgradnji sustava vodo-
opskrbe i odvodnje ukupne vri-
jednosti oko 1,5 milijuna kuna. 
Predmetne radove financirala 
je Općina Podgorač u suradnji 
sa HEP-om i Našičkim vodo-
vodom. Uspješno je proveden 
projekt izgradnje javne rasvjete 
u Poduzetničkoj zoni. Vrijed-
nost radova iznosila je oko 500 
tisuća kuna. Isto tako, Hep-Plin 
je završio radove na plinifika-
ciji zone. Sa zadovoljstvom se 
možemo pohvaliti da Općina 
Podgorač trenutno raspolaže sa 
Poduzetničkom zonom koja je 
opremljena s vodovodnom, ka-
nalizacijskom i plinskom mre-
žom te sustavom javne rasvjete 
i elektroenergetske mreže. Za 
ovu godinu preostala je posljed-
nja faza, a to je izgradnja pri-
stupne ceste, ceste u zoni, par-
kirališta, nogostupa i oborinske 
odvodnje. Posljednja faza »teš-
ka« je 6,5 milijuna kuna i za-
hvaljujući Vladi RH i Osječko 
– baranjskoj županiji uvrštena je 
u projekt »Slavonija«. Ukoliko 
sve bude teklo planiranom di-
namikom, do kraja ove godine 
Poduzetnička zona će biti kom-
pletno opremljena komunalnom 
infrastrukturom. Realizaciju do 
sada odrađenog uvelike je pot-
pomogla Osječko – baranjska 
županija i resorno Ministarstvo, 
čiju pomoć i partnerstvo očeku-
jemo i dalje. Ukupna vrijednost 
cijelog projekta bit će oko 10 
milijuna kuna.

Korištenje EU sredstava
Apliciranjem projekata na ras-
pisane Natječaje iz Programa 
ruralnog razvoja nastojimo što 
više iskoristiti prednosti član-
stva RH u EU. Prošle godine je 
završena realizacija odobrenog 
projekta: rekonstrukcija Ulice 
Ante Starčevića u naselju Po-
ganovci. Vrijednost navedenog 
projekta iznosila je oko 1,3 mi-
lijuna kuna, a radi se o bespo-
vratnim sredstvima u sto postot-
nom iznosu. Radovi su uspješno 

okončani i uskoro se očekuje 
dobivanje Uporabne dozvole. 
Na drugom Natječaju iz Progra-
ma ruralnog razvoja odobren 
nam je projekt Vatrogasnog 
centra u Podgoraču, vrijedan 
oko 5,5 milijuna kuna, a koji 
uključuje rekonstrukciju, do-
gradnju i opremanje postojećeg 
Vatrogasnog doma. Također se 
radi o bespovratnim sredstvima 
u sto postotnom iznosu.

Briga o svima
Nastojali smo voditi računa i o 
socijalno najosjetljivijim sloje-
vima našeg društva te osigura-
vamo financijska sredstva za 
novorođenu djecu i sufinanci-
ramo prijevoz učenika srednje 
škole. Uz redovito stipendi-
ranje 10 najboljih studenata 
svake godine, nagrađujemo i 
učenike Osnovne škole koji 
na kraju školske godine polu-
če najbolji uspjeh. Isto tako, 
našim najmlađima nastojimo 
uljepšati dan Sv. Nikole te im 
općina osigurava prigodne po-
klone. 
Već dvije godine sudjelujemo 
u projektu »Besplatne školske 
kuhinje« Osječko-baranjske 
županije te zajedno sa župa-
nijom osiguravamo besplatni 
obrok učenicima osnovne ško-
le, za što smo u Proračunu osi-
gurali 60 tisuća kuna. Nastojali 
smo pomoći i socijalno ugro-
ženim građanima i dugotrajno 
nezaposlenim osobama s na-
šeg područja kroz uključivanje 
općine u nacionalni Program 
javnih radova, putem kojeg je 
prošle godine 10-ak osoba bilo 
zaposleno na šest mjeseci. Na-
stavili smo s nagrađivanjem 
naših umirovljenika prigodom 
blagdana Uskrsa i Božića, za 
što svake godine izdvajamo 
oko 200 tisuća kuna. 

protiv »bijele kuge« – rekao 
je načelnik Đanić čestitajući 
svim mještanima njihov dan.

Zapošljavanje je prioritet
Zamjenik župana Ivanović je 
rekao da se osim infrastruktu-
re koja je preduvjet razvoja, 
a na čemu Općina Podgorač 
istaknuto radi, treba intenziv-
no baviti investitorima i no-
vim radnim mjestima. Prema 
njegovim riječima, prioritet 
cijele Slavonije i Baranje je 
otvaranje novih radnih mjesta, 
a to će biti omogućeno kada 
se ukine podjela na NUTS 
regije. Prema ovoj podjeli, in-
vestitori imaju jednake uvjete 
u Zagrebu i Općini Podgorač. 
Kada se investitorima omogu-
će bolji uvjeti, tada će doći i 

ulaganja u ovo područje – za-
ključio je dožupan Ivanović.

Predsjednica Vijeća Ljiljana 
Zidar zaslužnima je uručila 
javna priznanja. Zahvalnice 
za zasluge u promicanju hu-
manitarnog djelovanja dobili 
su Suzana Pipek, Ivan Kraj-
ner, Zvonko Kuruc i Zlatko 
Novak. Svečanu sjednicu Op-
ćinskog vijeća uveličao je na-
stup Ženske pjevačke skupine 
HKD-a »Podgoračani«.

Prije svečane sjednice, op-
ćinsko izaslanstvo položilo 
je vijenac i upalilo svijeće za 
sve preminule građane općine 
Podgorač i poginule hrvatske 
branitelje kod središnjeg križa 
na mjesnom groblju u Podgo-
raču.

Izlaganje načelnika Đanića

Dobar je osjećaj pomagati drugima!
Svakoga tko do sada nije da-
vao krv, pozivam da to učini. 
Ne samo što je dobar osjećaj 
pomagati nekome, nego se time 
kontrolira i vlastito zdravstveno 
stanje – kaže Zvonko Kuruc.

– Bila mi je želja pomoći neko-
me. Drago mi je kada mogu po-
moći onom kome je pomoć za-
ista potrebna i dok god budem 
mogla rado ću darivati krv. Prvi 
puta sam počela još s 18 godi-
na i od tada to redovito činim. 
To je dobar osjećaj jer u tom 
trenutku razmišljam kako sam 
zaista pomogla nekome kome 
je nužna baš moja krvna gru-

pa. Krv dajem kada Crveni križ 
organizira pozivne akcije i rado 
se odazovem, a mlade pozivam 
da se priključe toj humantiarnoj 
aktivnosti – ističe Suzana Pi-
pek.

Suzana Pipek

Spremni za  
nove projekte
– Na ovome ne mislimo stati, 
već za nadolazeće Natječaje 
imamo pripremljene projekte 
vrijednosti 50 milijuna kuna, 
a radi se o rekonstrukciji ne-
razvrstanih cesta, izgradnji 
kanalizacijskih mreža te ure-
đaja za pročišćavanje otpad-
nih voda, izgradnji Sportskog 
centra »Podgorač«, projek-
tima rekonstrukcije groblja u 
Podgoraču i pješačkih staza 
u Podgoraču te energet-
skoj obnovi zgrade općinske 
uprave.
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SPORT – NOGOMET

Vrijedno sportsko priznanje 
Ivanu Mogušu

ODRŽANE REDOVITE SKUPŠTINE DVD PODGORAČ, STIPANOVCI I KRŠINCI

Tri ekipe spremne za 
državno natjecanje

Budimo hrabri, upor-
ni, poslušni i profesio-
nalni. Pokažimo da se 
zajedničkim snagama, 
i u ovakvim uvjetima, 
može raditi i učiti – po-
ručuje školska ravna-
teljica 

Kao i sve škole u Hrvatskoj, 
tako je i naša Osnovna škola 
Hinka Juhna, od ponedjeljka, 
16. ožujka, privremeno zatvo-
rila sva svoja vrata za učenike 
i učitelje. I dok učenici nastavu 
prate od kuće sa svojih računa-
la, tableta ili televizora, a uči-
telji se »okupljaju« u virtual-
nim zbornicama, prave školske 
učionice i hodnici zjape sabla-
snom prazninom i tišinom.

Zahvaljujući tehnologiji učeni-
ci se ipak čuju sa svojim učite-
ljima, ali to ipak nije to!

Školsku ravnateljicu Zdenku 
Vukomanović, zamolili smo za 
kratku poruku putem našeg In-
formativnog lista:

– Dragi učenici, roditelji i svi 
zaposlenici OŠ Hinka Juhna 
Podgorač,

Članovi dobrovoljnih vatroga-
snih društava Podgorač, Stipa-
novci i Kršinci održali su svoje 
redovite izvještajne skupšti-
nu, a prošlogodišnja aktivnost 
ocjenjena je uspješnom. Pre-
ma riječima Josipa Mojzeša, 
predsjednika DVD-a Podgorač, 
stožernog općinskog društva, 
najviše konkretnih protupožar-
nih intervencija prošle su godine 
imali članovi DVD-a Podgorač. 
Tako su podgorački vatrogas-
ci sudjelovali u 12 intervencija, 
stipanovački u tri intervencije, a 
kršinački u jednoj.

Pored ove temeljne aktivnosti 
– protupožarne intervencije na 
terenu – pripadnici dobrovoljnih 
vatrogasnih društava s područja 
općine Podgorač aktivno sudje-
luju i na brojnim vatrogasnim 
natjecanjima. Tako je stožerno 
društvo – DVD Podgorač, orga-
nizator jedinstvenog natjecanja 
Kupa vatrogasnih cisterni koje 
je i prošle godine održano u 
Podgoraču. Istovremeno, mla-
dež podgoračkih vatrogasaca 

sudjelovala je na županijskom 
natjecanju.
Prema riječima Zlatka Štefanči-
ća, predsjednika DVD-a Kršinci, 
muška ekipa ovog DVD-a sudje-
lovala je na županijskom natje-
canju. Posebnost ovoga društva 
je u činjenici da u svom sastavu 
imaju gotovo polovinu ukupnog 
stanovništva ovoga naselja pod-
goračke općine. 
Govoreći o aktivnostima u pro-
tekloj godini, Vlatko Gašić, 
predsjednik DVD-a Stipanovci 
istaknuo je kako su tri seniorske 

ekipe ostvarile pravo odlaska na 
državno natjecanje ove godine u 
Varaždinu i da je to jedino vatro-
gasno društvo s područja Osječ-
ko-baranjske županije koje će 
imati tri predstavnika na držav-
nom natjecanju. 
Pozdravljajući u ime Općine sve 
članove DVD-a Stipanovci, na-
čelnik općine Podgorač Goran 
Đanić, zahvalio je vatrogascima 
na pomoći koju pružaju građani-
ma i zajednici, te obećao daljnju 
potporu Općine u nabavi potreb-
ne opreme.

S redovite godišnje Skupštine DVD-a Stipanovci

Obrok za sve
Načelnik Općine Podgorač 
Goran Đanić potpisao je 
s osječko-baranjskim žu-
panom Ivanom Anušićem 
sporazum o provođenju 
projekta »Školski obrok za 
sve«. Projekt obuhvaća uče-
nike Osnovne škole »Hinka 
Juhna« Podgorač kojima se 
osigurava besplatna prehra-
na. Naime, Općina i Županija 
utvrdili su da će sufinancirati 
jedan školski obrok dnevno 
za sve učenike s prebiva-
lištem i boravištem na po-
dručju podgoračke općine. 
Načelnik Đanić izrazio je za-
dovoljstvo tako potpisanim 
sporazumom jer će svi uče-
nici imati osiguran besplatan 
obrok. U tu svrhu i škola se 
opremila potrebnim vozilom 
kako bi obroci stigli i do uče-
nika svih područnih škola. 
Nažalost, daljnja primjena 
ove hvalevrijedne akcije, tre-
nutno ovisi o tome kada će 
uopće biti uspostavljena nor-
malna nastava.

Sredinom veljače je Nogometno središte 
Našice održalo svoju redovitu izvještajnu 
skupštinu za drugu polovinu 2019. godine. 
Otvorio ju je predsjednik Ivica Valenčak, ista-
knuvši između ostalog kako je u ingerenciji 
Središta sedam natjecanja, u kojima sudjeluje 
29 klubova s 83 momčadi.
Pored usvajanja brojnih izvješća za prošlu 
godinu, proglašeni su i najbolji prošlogodiš-
nji suci, delegati, igrači, treneri, klubovi, a 
dodjeljena su i priznanja za višegodišnji rad 
u nogometu. 
Najvrednije, Priznanje za životno djelo pri-
palo je dugogodišnjem sportskom djelatniku 
Ivanu Mogušu iz Stipanovaca, koji je ujedno 
i zahvalio u ime svih dobitnika.
Nadalje, prema kalendaru natjecanja, 2. žu-
panijska nogometna liga Našice natjecanje je 
trebala početi 14. ožujka, a liga Središta 28. 

ožujka. Također, određeni su i termini počet-
ka natjecanja mladih u pet kategorija.

Nažalost, zbog situacije s nesretnom pande-
mijom koronavirusa, sva nogometna i uopće 
sportska natjecanja odgođena su do daljnjeg.

Dobitnik vrijednog priznanja Ivan Moguš i 
općinski načelnik Goran Đanić
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I ove se godine Općina Podgorač uklju-
čila u pomoć stočarima s područja op-
ćine. Stoga je općinski načelnik Goran 
Đanić, potpisao Ugovor o sufinanciranju 
umjetnog osjemenjivanja krava i junica s 
direktorima Veterinarske stanice Našice i 
Veterinarske stanice Đakovo. Ugovori su 
zaključeni na jednu godinu, a Općina je u 
Proračunu za 2020. godinu za tu namjenu 
osigurala financijska sredstva u iznosu od 
70 tisuća kuna. 

Tom je prigodom načelnik Đanić podsjetio 
na na teško stanje u poljoprivredi, a osobi-
to u stočarstvu, dodajući kako se Općina 
Podgorač zalaže za pomoć poljoprivred-
nim proizvođačima napose za stočarstvo 
koje je zadnjih godina zapostavljeno. 

Nalazimo se u vremenu u kojem 
nitko ne zna što ga sutra čeka. 
Ono što sam uvijek isticala da 
je najbitnije u životu, a to je 
ZDRAVLJE, sada se nalazi pod 
velikim povećalom i strahom 
od totalno nepoznatog napa-
dača. 

Zato budimo hrabri, uporni, 
poslušni i profesionalni. Poka-
žimo da se zajedničkim snaga-
ma, i u ovakvim uvjetima, može 
raditi i učiti, te doći do ishoda 
odgojno-obrazovnih sadržaja 
kojima smo ulaskom u školsku 

godinu 2019./20. na neki način 
svima obećali i doći. 

Neće biti jednostavno, ali ja 
znam da mi to možemo. 

Uvijek smo bili korak ispred 
vremena pa ćemo biti i sada. 
Kurikularna reforma, odno-
sno »Škola za život« krenula 
je prošle školske godine, nismo 
bili eksperimentalna škola, 
zato ćemo sada pokazati da 
smo se mi prošlu godinu jako 
dobro pripremili i u ovim tre-
nucima znamo što treba raditi.

Dragi roditelji, znam da je na 
vama veliki teret i obveza su-
djelovati u poučavanju vaše 
djece, ali sigurna sam, da će 
oni svojim budućim uspjesima 
pokazati da to nije bilo uzalud.

Učitelji, stručni suradnici i ad-
ministrativno-tehničko osoblje 
OŠ Hinka Juhna Podgorač, 
svojim znanjem i nesebičnim 
zalaganjem stoje svim učeni-
cima i njihovim roditeljima na 
raspolaganju, kako bi se ova 
važna dionica u životu mladih 
ljudi odradila na što bolji na-
čin. Ovom prilikom im od srca 
hvala!

OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA

Virtualna škola ide dalje

Zdenka Vukomanović

Treći put bronca
Učenice OŠ Hinka Juhna iz Podgorača nastupile su na županij-
skom natjecanju u futsalu u Valpovu. Konkurencija na županijskoj 
razini bila je dosta jaka pa je tako na natjecanju nastupilo šest 
ekipa: dvije škole s osječkog te po jedna škola s đakovačkog, 
valpovačkog, baranjskog i našičkog područja. Unatoč porazu u 
prvoj utakmici protiv favoritkinja, učenice su pokazale da se i na 
našem području igra ženski nogomet. Osvojile su treće mjesto s 
dvije pobjede, pa su se treći puta zaredom, vratile s medaljama u 
Podgorač. Kako navodi učitelj Mario Gajski, školu su predstavlja-
le Monika Mrvić, Ana Maria Šarac, Lana Oljača, Maja Francu-
zović, Valnea Ćutek, Mara Amić, Patricija Orban te Ela Pipek. 
Inače, bila je to jedna od posljednjih sportskih ativnosti prije pre-
kida nastave.

POTPISANI UGOVORI O SUFINANCIRANJU UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRAVA I JUNICA

Ulaganja u poljoprivredu
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U proteklom razdoblju, napustili su nas naši slije-
deći donedavni sumještani:
 1. Ana Pilinger, sahranjena 20. prosinca 

2019. godine na groblju u Budimcima (Pre-
sveto Trojstvo),

 2. Katica Kvastek, sahranjena 20. prosinca 
2019. godine na groblju u Kršincima (Sv. 
Ane),

 3. Zorka Banjac, sahranjena 23. prosinca 
2019. godine na groblju u Bijeloj Lozi (Male 
Gospojine),

 4. Ružica Bocor, sahranjena 9. siječnja 2020. 
godine na groblju u Ostrošincima (Sv. Josi-
pa),

 5. Terezija Marković, sahranjena 21. siječnja 
2020. godine na groblju u Podgoraču (Sv. 
Nikole),

 6. Stana Cvijanović, sahranjena 23. siječnja 
2020. godine na groblju u Bijeloj Lozi (Male 
Gospojine),

 7. Stjepan Guljaš, sahranjen 31. siječnja 
2020. na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),

 8. Miladin Branković, sahranjen 1. veljače 
2020. na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i 
Sv. Ivana Nepomuka),

 9. Mirjana Guljaš, sahranjena 3. veljače 2020. 
na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),

 10. Ana Ivakić, sahranjena 4. veljače 2020. na 
groblju u Budimcima (Presveto Trojstvo),

 11. Marija Guljaš, sahranjena 10. veljače 2020. 
na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),

 12. Eva Bocor, sahranjena 12. veljače 2020. 
godine na groblju u Kršincima (Sv. Ane),

 13. Stipo Klasan, sahranjen 13. veljače 2020. 
godine na groblju u Budimcima (Presveto 
Trojstvo),

 14. Kata Mlinarić, sahranjena 23. veljače 2020. 
godine a groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),

 15. Ilija Franjković, sahranjen 28. veljače 2020. 
godine na groblju u Budimcima (Presveto 
Trojstvo),

 16. Ivan Čiček, sahranjen 4. ožujka 2020. godi-
ne na groblju u Stipanovcima (Svih Svetih)

 17. Luka Kovač, sahranjen 14. ožujka 2020. 
godine na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),

 18. Milovan Vukadinović, sahranjen 17. ožujka 
2020. godine na groblju u Budimcima (Tihi 
gaj)

 19. Stajka Krstić, sahranjena 23. ožujka 2020. 
godine na groblju u Budimcima (Presveto 
Trojstvo).

Preminuli sumještani

Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Op-
ćine Podgorač, na području općine rođeno je de-
vetoro naših novih sumještana. Njihovim je rodi-
teljima iz općinskog proračuna isplaćena pomoć 
za novorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Iva Štefančić, rođena 15. prosinca 2019. go-

dine, kćerka Dine i Martine iz Stipanovaca,
2. David Putnik, rođen 27. kolovoza 2019. go-

dine, sin Ljubomira i Maje iz Budimaca,
3. Borna Vinić, rođen 9. siječnja 2020. godine, 

sin Mateja i Marije iz Podgorača,
4. Ivona Gubić, rođena 5. siječnja 2020. godi-

ne, kćerka Josipa i Jelene iz Podgorača,
5. Stjepan Belan, rođen 15. siječnja 2020. go-

dine, sin Kristijana i Ivane iz Podgorača,
6. Pavel Balažić Pek, rođen 19. prosinca 

2019. godine, sin Miroslava Balažić i Maje 
Pek iz Razbojišta,

7. Ana Gal, rođena 4. veljače 2020. godine, 
kćerka Josipa i Ivone iz Podgorača,

8. Eduardo Amić, rođen 30. siječnja 2020. go-
dine, sin Marijana Jelenića i Vesne Amić iz 
Budimaca,

9. Antonio Ivanišević, rođen 28. veljače 
2020. godine, sin Alena Ivaniševića i Željane 
Filipović. 

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i 
zdravo djetinjstvo.

Živimo dane kada se kršćanski vjernici ra-
zličitim prigodnim aktivnostima pripremaju 
za obilježavanje Uskrsa – najvećeg blagda-
na kršćanstva. Katolički i adventistički kr-
šćani Uskrs ove godine slave 12. travnja, a 
dio pravoslavnih kršćana 19. travnja. 
Nažalost, bit će to blagdani bez zajednič-
kog druženja, bez zajedničkih misa i drugih 
vjerskih službi, bez razmjene uskrsnih pisa-
nica... Kako bi zajednički i što je moguće 
prije pobijedili koronavirus ili Covid-19, tu 
pošast koja je poharala cijeli svijet, ovoga 
puta zaista ne smijemo biti fizički zajedno u 
slavlju, ali zato moramo ustrajno biti zajed-
no u borbi protiv te pošasti. 
Jedan umni čovjek ovih je dana zapisao 
kako nas koronavirus možda zapravo želi 
podsjetiti na sve ono na što smo zaboravili:
– Koronavirus nas podsjeća da smo svi jed-
naki, neovisno od naše kulture, religije, za-
nimanja, financijske situacije ili slave. Ova 
bolest tretira nas jednako, pa bismo možda i 
mi trebali isto tako tretirati jedni druge. 

– Podsjeća nas da smo svi povezani i da ono 
što utječe na jednu osobu utječe i na druge. 
Podsjeća nas da sve lažne granice koje smo 
stvorili imaju vrlo mali značaj jer virusu 
nije potrebna putovnica. Podsjeća nas, tla-
čeći nas tek nakratko, na one širom svijeta 
čiji čitavi životi prolaze u potlačenosti.
– Podsjeća nas na važnost naše obitelji i 
života u svom domu i koliko smo to zane-
marili. Tjera nas nazad našim kućama, kako 
bismo mogli ponovo izgraditi naše domove i 
ojačati naše obitelji.
Uostalom, i papa Franjo je nedavno (27. 
ožujka) s potpuno praznog Trga svetog Pe-
tra u Rimu, govorio: 
»Već tjednima se čini da se spustila večer. 
Gusta se tama nadvila nad naše trgove, uli-
ce i gradove; zagospodarila je našim živo-
tima ispunivši sve zaglušujućom tišinom, 
pustoši i prazninom, koja paralizira sve na 
svom putu: to se može osjetiti u zraku, to se 
može osjetiti u gestama, pogledi to govore. 

Naši novi sumještani

Dragi župljani!
Vjerujem da nitko od nas nije 
očekivao kako će jedna »obična 
gripa« u jednoj »dalekoj Kini« 
tako brzo doći i do nas. Sve ono 
što je donedavno bilo daleko od 
nas, sada je dio nas, dio naše 
svakodnevnice i naših života. 
Sama novonastala situacija stav-
lja pred svakoga od nas zahtjev 
da promijenimo svoju svakidaš-
nju rutinu i navike. U jednom tre-
nutku postaje vrlo jasno – ne samo 
da smo odgovorni za svoj život – 
nego da smo odgovorni i za živote drugih.
Stoga vas kao vaš župnik pozivam da u ime 
odgovornosti za zdravlje i živote ljudi, u ime 
ljubavi prema bližnjima, poštujemo odredbe i 
preporuke stručnih službi. Moramo biti vođe-
ni ljubavlju prema bližnjima te odgovornošću 
jedni za druge. 
U novonastalim okolnostima svete mise su do 
daljnjega ukinute. Ali to ne znači da ih nema. 
Ja kao župnik i dalje svake nedjelje i svakoga 
blagdana služim misu za sve vas i sve vaše 
obitelji. Vjenčanja i sprovodi se odvijaju pre-
ma uputama Stožera civilne zaštite od petka 

20. ožujka. Krštenja se odgađaju 
do daljnjega. U slučaju potrebe sa-
kramenta ispovijedi i bolesničkoga 
pomazanja u smrtnoj opasnosti i 
dalje se možete javiti župnom ure-
du. Kada se sama situacija smiri o 
nastavku misa i pastorala biti ćete 
pravodobno obaviješteni.
Ono što je evidentno da se slavlje 
Prve Pričesti zakazano za nedje-
lju 19. travnja neće održati, nego 
se odgađa do daljnjega. Upitno je 

i samo slavlje sakramenta Krizme 
koje bi na našoj župi trebalo biti 24. 

svibnja. Hoće li se ono odgoditi ili ne sve ovisi 
o daljnjem razvoju situacije oko širenja koro-
na virusa. 
Dragi vjernici, naslov ovog moga obraćanja 
vama glasi »Obitelj – Kućna Crkva«. Upravo 
je tako Drugi vatikanski koncil definirao svaku 
obiteljsku zajednicu koja moli. Vi i vaše obitelji 
postali ste »kućne Crkve« i nositelji duhovno-
ga života naše župe. Pozivam vas, također 
da budemo međusobno povezani u duhu, te 
da u molitvi nosimo jedni druge. Mi kršćani 
vjerujemo u Božju pomoć i u snagu molitve, 
molitva nas oslobađa od stanja depresije i 

KAKO OBILJEŽITI USKRS U VRIJEME PANDEMIJE

Iskušenja ovogodišnjeg Uskrsa

Obitelj – »Kućna Crkva« (LG)

Željko Benković
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Uplašeni smo i izgubljeni. Poput učenika 
iz Evanđelja iznenada nas je zahvatila ne-
očekivana i žestoka oluja. Shvatili smo da 
se nalazimo na istoj lađi, svi krhki i dezori-
jentirani, ali istodobno važni i potrebni, svi 
pozvani veslati zajedno, svi potrebni utjehe 
drugoga. Na toj lađi… svi se nalazimo. Po-
put tih učenika, koji jednoglasno i u tjesko-
bi kažu: »ginemo«, tako smo i mi shvatili 
da ne možemo ići dalje svatko za sebe, već 
samo zajedno« – poručio je papa Franjo sa 
sablasno pustog vatikanskog trga.
U povodu svega toga, u ime našeg lista 
obratili smo se ovdašnjim vjerskim pred-
stavnicima da našim čitateljima, mještani-
ma općine Podgorač i svojim vjernicima 
napišu nekoliko prigodnih preduskrsnih po-
ruka i razmišljanja.
Svoje poruke tako su uputili velečasni Želj-
ko Benković, župnik župe Sv. Nikole Bi-
skupa u Podgoraču, te Jonatan Kubena, 
starješina kršćanske adventističke crkve u 
Stipanovcima.

Uskrs u vrijeme krize
Pošto se nalazimo u predu-
skrsnom vremenu prisjetit 
ćemo se događaja koji su 
sudbonosno vezani za sva-
ko ljudsko biće, a koja su 
obilježila ljudsku povijest i 
dali nam otkupljenje, oprost 
i nadu. Sjećamo se smrti i 
uskrsnuća Onoga koji je po-
bijedio smrt i time nam dao 
nadu i sigurnost u vječni život 
već danas.

Dok je Isus, Kralj slave, ležao u grobu, 
učenici su u subotu odmarali, oplakuju-
ći smrt svojega Gospodina. Kako se noć 
približavala, postavljeni su vojnici da 
čuvaju Isusovo mjesto počivanja. Noć je 
sporo odmicala i dok je još bio mrak pred 
zoru s neba je brzo doletio jedan moćni 
anđeo. Kada se približio, nastao je veli-
ki potres. Čuvari su od straha popadali 
kao mrtvi. Tada je glasom koji je potre-
sao Zemlju nebeski anđeo povikao: »O, 
Sine Božji, Tvoj Otac Te zove! Izađi!« 
Smrt više nije mogla zadržati vlast nad 
Njim. Isus je ustao iz mrtvih kao slavni 
pobjednik. Žene koje su u nedjelju došle 
pomazati Isusovo tijelo zatekle su anđela 
koji im kazaše, »On nije ovdje. Uskrsnuo 
je, kao što je rekao.« (Matej 27,62-28,6) 
Nije li to divan prizor. 

Krist je za vjernike uskrsnuće i život. 
On je rekao Marti: »Ja sam uskrsnuće 
i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, 
živjet će. I nijedan koji živi i vjeruje u 
mene, neće umrijeti dovijeka. Vjeruješ 
li to?« (Ivan 11,25.26)

Izvještaj nam kaže da su prilikom uskr-
snuća još neki grobovi bili otvoreni i da 
su ljudi ušli u grad i pokazali se i posvje-
dočili o Kristovoj pobjedi nad grobom. 
»Grobovi se otvoriše i mnoga tjelesa 
svetih, koji su bili preminuli, uskrsnu-
še. Oni izađoše iz grobova po Njegovu 
uskrsnuću, uđoše u Sveti Grad i mno-
gima se pokazaše.« (Matej 27,52.53) 
Tako će biti i o drugom dolasku, kad se 
s neba bude začuo Kristov glas. Taj glas 
prodrijet će u grobnice i otvoriti humke 
»i mrtvi u Kristu uskrsnut će neraspad-
ljivi.« (1. Korinćanima 15,52) Ista sila 
koja je podigla Krista iz mrtvih, podići 
će i njegovu crkvu, svakog pojedinca i 
vjernika koji iskreno traži Gospodina. 
Prorok Izaija nas poziva: »Tražite Gos-
podina dok se može naći! Zovite ga dok 
je još blizu! Neka bezbožnik ostavi svoj 
put i zlikovac svoje misli! Neka se vrati 
Gospodinu, i smilovat će mu se, našemu 
Bogu, jer prašta mnogo!« (Izaija 55,6.7) 
Divne li nade.

Utjehu koju imamo u njego-
voj riječi i Njegovo obećanje 
nam daje snagu da pobijedi-
mo strah i nedaće koje nas 
svakodnevno okružuju u 
ovo vrijeme. Svjedoci smo 
raznih nedaća koje se doga-
đaju u svijetu a slušamo ih 
svakodnevno preko televizi-
je kao što su: ratovi, popla-

ve, požari, gladi, zemljotresi, 
bolesti... Sudionici smo tih događaja 
u današanje vrijeme i kod nas. Nemili 
događaji potresa koji je pogodio našu 
zemlju i koronavirusa nisu više samo 
tamo negdje daleko, nego smo sada svi 
zajedno u tome. Ljudi su u strahu ali 
nam Onaj koji je Uskrsnuo kaže: »Neka 
se ne plaši srce vaše! Vjerujte u Boga 
i u mene vjerujte! Mnogo je stanova u 
kući mojega Oca. Kad ne bi bilo tako, 
kazao bih vam. Jer idem pripraviti vam 
mjesto. I kad odem i pripravim mjesto, 
opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi 
budete gdje sam ja.« (Ivan 14,1-3) 

Sve što se događa, događa se s razlogom 
da se ispuni riječ proročanstva. (Matej 
24. Poglavlje) Da budemo svjesni vre-
mena u kojem živimo i skorog povratka 
našeg Gospodina Isusa koji je pobijedio 
smrt i uskrsnuo. Kada će to biti ne znamo 
ali znamo da smo svi jednaki pred njim, 
da nas sve neizmjerno voli i želi da svi 
budemo zajedno s njim u vječnosti. Ko-
lika je ta ljubav? Teško da naš razum to 
može shvatiti ali nadilazi svaku ljudsku 
pomisao. »Jer je Bog tako ljubio svijet da 
je predao svojega jedinorođenog Sina da 
svaki koji vjeruje u njega ne propadne, 
nego da ima vječni život.« (Ivan 3,16)

Dragi moji prijatelji, vjernici, braćo i 
sestre; budimo svi zajedno u straža-
renju, molitvi, ljubimo se, brinimo o 
svojim bližnjima, svojim obiteljima. U 
ovo vrijeme kad se sjećamo Kristovog 
uskrsnuća, budimo oni koji žive to. Do-
đimo k Isusu i pozovimo ga da stanuje 
u nama. On nas sve poziva: »Dođite k 
meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja 
ću vas okrijepiti.« (Matej 11,28)

S obzirom na globalnu situaciju u svi-
jetu i opće mjere koje nam nadležne 
institucije nalažu a u želji poboljšanja 
zdravlja, pozivam vas da slušamo, bu-
demo u krugu svoje obitelji pa čak i 
vjerske obrede možemo obavljati kod 
svojih kuća. Uzmimo riječ Božju i pro-
slavimo ga, uzvisimo Isusa koji je pobi-
jedio smrt i koji je uskrsnuo. Isus kaže: 
»Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana 
u moje ime, ondje sam ja među njima. 
(Matej 18,20)

nemoći, ona snaži naše povjerenje u Nebe-
skoga Oca. Ona nas ispunja nutarnjim mirom 
i daje snagu kojom možemo pobijediti bilo 
kakvu nemoć. Neka krhkost našega zdravlja 
kroz ove dane bude osnažena molitvom i vje-
rom u Boga, koji neka s ljubavlju prati naše 
živote i neka i dalje bude – Emanuel – Bog 
s nama. 
Nalazimo se u Korizmi, pred nama su snaž-
na otajstva naše vjere, otajstva muke, smrti 
i uskrsnuća Isusa Krista. Iako kroz naredne 
dane Velikog tjedna nećete biti u mogućno-
sti ići na obrede i o Uskrsu na svetu misu, 
svima poručujem; ostanite molitelji i Crkva u 
svojim domovima. Izdvojite kroz svete nam 
dana Cvjetnice, Velikog četvrtka, petka i su-
bote, te o Uskrsu vreme za zajednički oblik 
molitve. Kao obitelj okupite se na uskršnje ju-
tro oko svoga obiteljskoga stola te vi svojom 
molitvom blagoslovite uskršnje jelo. Budite 
svjedoci da nam je vjera i oslonac na Boga u 
ovim teškom trenucima neprocjenjivo blago. 
Neka Božji blagoslov bude sa svima vama i 
vašim obiteljima. 
Završit ću ovo svoje obraćanje zazivom iz la-
uretanskih litanija Majci Božjoj. 
Zdravlje bolesnih, moli za nas!

Jonatan Kubena

KAKO OBILJEŽITI USKRS U VRIJEME PANDEMIJE

Iskušenja ovogodišnjeg Uskrsa

Obitelj – »Kućna Crkva« (LG)



KAKO KOD LIJEČNIKA U VRIJEME PANDEMIJE

Obavezna najava 
telefonom
Ambulanta u Podgoraču i dalje je dostupna pacijen-
tima, ali svaki dolazak treba prethodno najaviti tele-
fonom – poručuje doktorica Petelin

KORONA INFO

Načelnik Đanić traži 
otvaranje pošte u Budimcima
Krajem ožujka je zatvoren poštanski ured u Budimcima. Za 
ovu mjeru Hrvatskih pošta, načelnik Općine Podgorač Go-
ran Đanić, ocjenio je vrlo lošom.

– Zbog ove mjere korisnici poštanskih usluga iz Budimaca i 
Poganovaca te ostalih naselja koji su gravitirali poštanskom 
uredu u Budimcima, sada moraju dolaziti u poštu u Podgo-
rač gdje se nepotrebno stvara gužva, što je u ovim okolno-
stima nepoželjno. Dolazi i do problema zbog kretanja gra-
đana između naselja – upozorava Đanić, rekavši kako je od 
Nacionalnog stožera civilne zaštite, zatražio hitnu promjenu 
odluke i ponovno otvaranje pošte u Budimcima.

Obavijest iz Našičkog 
vodovoda
Zbog proglašene pandemije korona virusa i preporuke Sto-
žera civilne zaštite RH, djelatnici Našičkog vodovoda do 
daljnjeg neće očitavati vodomjere. Korisnicima će biti faktu-
rirana prosječna potrošnja, sve dok se očitanjem ne ustanovi 
stvarna. Svi korisnici koji to žele mogu samostalno očitati 
vodomjere, a stanje vodomjera dojaviti na broj 031/615-086 
ili pak elektroničkom poštom na e-adresu neda.katavic@
nasicki-vodovod.hr . Stanja vodomjera bit će zaprimana is-
ključivu od dvadesetog do zadnjeg dana u mjesecu. Očita-
nje brojila moguće je dostaviti i pomoću obrazca za prijavu 
stanja brojila kojoj je moguće pristupiti na poveznici https://
www.nasicki-vodovod.hr/kutak-za-potrosace/prijava-sta-
nja-brojila/.

Umjesto rakije – sredstva  
za čišćenje i dezinfekciju
Podgoračka tvrtka »Đanić rakije i likeri«, zbog situacije s 
koronavirusom, zaustavila je prodaju, proizvodnju i distri-
buciju svojih proizvoda. Shodno najnovijim potrebama, za-
počela je proizvodnju alkoholnih sredstava za čišćenje ruku 
i radnih površina. 

Budući da se radi o sredstvima koja su u ovom trenutku izra-
zito potrebna svima, a naročito zdravstvenim ustanovama, 
tvrtka Đanić proteklih je dana donirala nekoliko stotina lita-
ra ovog sredstva Općoj županijskoj bolnici Našice, KBC-u 
Osijek, te ambulanti u Podgoraču.

Donacija osječkom KBC-u

Ambulanta u Podgoraču, koja 
djeluje u sastavu Doma zdrav-
lja Našice, uobičajeno skrbi 
o svojim pacijentima i u ovo 
vrijeme pandemije. Tamošnja 
liječnica, doktorica Brankica 
Petelin, dr.med.spec.infekt. i 
sestra Jelena Graovac, bacc.
med.techn., redovito obavlja-
ju svoju važnu dužnost, ali uz 
primjenu određenh sigurnosnih 
mjera:

– Pacijente redovno primamo, 
ali uz obaveznu prethodnu te-
lefonsku najavu nakon čega se 
dogovorimo o točnom vremenu 
njihova dolaska u ambulantu 
budući da u prostorima ambu-
lante u jednom trenutku može 
biti samo jedna osoba – kaže 
doktorica Petelin.

Osim toga, podgoračka ambu-
lanta redovito obavlja i aktiv-
nosti kućne posjete potrebitim 
bolesnicima, ali i ovo se obav-
lja uz pojačane mjere zdrav-
stvene zaštite.

Doktorica Petelin poručuje 
kako je u ovom trenutku najbo-
lje što je moguće manje odla-
ziti od svoje kuće jer nitko ne 
može znati kada se i od koga 
može zaraziti.

– Zaražena osoba ne mora 
imati nikakve vidljive simp-
tome niti se osjećati bolesno 
i onda se bliskim kontaktom 
s drugim osobama poveća-
va mogućnost širenja zaraze. 
Zato je jako važno da svako 
odgovornim ponašanjem tre-
ba čuvati najprije sebe, a time 
i svoje najbliže. Ponavljam 
kako u ranoj fazi zaraze nitko 
ne zna tko je pozitivan niti na 
koji će način donijeti bolest 
kući. Zato pozivam na što ma-
nje kretanja izvan kuće kako 
se ne bi zaraza širila i kako ne 
bi zarazili ukućane – poručuje 
doktorica Petelin.

Samoizolacija
Kako saznajemo, na po-
dručju općine Podgorač 
početkom travnja je bilo de-
setak osoba u samoizolaci-
ji, u pravilu se radi o oso-
bama koje su doputovale iz 
inozemstva. Svaka osoba 
koja se nalazi u samoizola-
ciji dužna je telefonski javiti 
se svom liječniku i javiti po-
datke o visini tempretrature 
i eventualnim respiratornim 
problemima. Ako se oso-
ba do određenog vremena 
sama je javi, zovu je iz am-
bulante, a ako se niti tada 
ne javlja, nadležni liječnik o 
tome obavještava policiju.

Podgoračka liječica, doktorica 
Brankica Peteline i sestra Jelena 
Graovac
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